บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่
รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564
1. วัตถุประสงค์
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึ งสิ ทธิ และความเท่าเที ยมกันของผูถ้ ื อหุน้ ตามหลักการกากับดูแลกิจ การที่ ดี
บริษัท ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท ฯ กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิ ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ต้องมีคณ
ุ สมบัติ เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
3. เอกสำรหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผู้ถอื หุ้น
3.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น
ใบหุน้ หรือหนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถอื หุ้น
กรณีบคุ คลธรรมดา
- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญ ประจาตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิตบิ คุ คล
- สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
4. กำรเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติ และเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดตามข้อ 2 และ 3
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยดาเนินการดังนี ้
4.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (แบบ ก.)
ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
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(2)

(3)

กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ผถู้ ือหุน้
ทุ ก รายกรอกข้ อ มู ล ในแบบ ก. รายละ 1 ชุ ด และลงนาม พร้อ มแนบหลั ก ฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลที่ ได้รบั
มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริษัท ฯ จานวน 1 คน
กรณี ผูถ้ ื อหุน้ ต้องการเสนอเรื่องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จดั ทา
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวม
เอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน

4.2 กำรพิจำรณำ
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทัง้ นี ้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท
ถือเป็ นที่สดุ
(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจ าปี 2564 ในหนัง สื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
(3) เรื่องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
4.3 เรื่องทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และเรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ เว้นแต่ขอ้ เท็จจริงในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ ก่อน
(5) เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานกากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(7) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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5. กำรเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ ท่ี ก าหนด สามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ รับ การ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ดังนี ้
5.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ
(1) ดาวน์ โ หลดแบ บ ฟ อร์ม จาก website ของบ ริ ษั ท http://www.jsp.co.th และกรอก
แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษัท (แบบ ข.)
ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
(2) กรณี ผู้ถื อหุ้น มากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อรับ การพิ จ ารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัท ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้อม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติดต่อกับบริษัท ฯ จานวน 1 คน
(3) กรณี ท่ีผู้ถือหุน้ ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้จดั ทาแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อและลงนาม พร้อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (แบบ ค.)ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รบั รองโดยบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรอง
การทางานจากสถานที่ ทางานปั จจุบัน หรือล่าสุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณี
เสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ
5.2 กำรพิจำรณำ
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อพิจ ารณา ทั้งนี ้ คาวินิจ ฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็ นสิน้ สุด
(2) บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การบรรจุช่ือในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
(3) บุคคลที่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พร้อมระบุเหตุผล
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5.3 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ
(1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู ้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัท
(3) มีภ าวะผู้นา วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมี ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่ อประโยชน์
สูงสุด ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
6. ช่องทำงกำรเสนอเรื่องทีผ่ ู้ถอื หุ้นเสนอ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งเรื่องผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
6.2 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี เลขานุการบริษัท โทร 02 – 897-8888
ต่อ 511
7. ระยะเวลำในกำรยืน่ เสนอวำระและเสนอชื่อบุคคล
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ
ไปรษณียบ์ นหน้าซองเป็ นสาคัญ

หน้า 4 ของจานวน 11 หน้า

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ก.)
วันที่........................
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ –นำมสกุล ของผู้เสนอวำระ) : ……………………………………………
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ .............หมูบ่ า้ น / อาคาร …………….………… หมูท่ ่ี ………ตรอก / ซอย …………….……
ถนน....................................ตาบล / แขวง………….………..อาเภอ / เขต.....................................
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………..……….ประเทศ...........................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อบุคคลทีม่ อบหมำยให้เป็ นผู้ตดิ ต่อกับบริษัท
ชื่อ – สกุล ...............................................................................โทรศัพท์...................................
2. จำนวนหุ้นที่ถอื ครอง:………………….ณ วันที่...................................ระยะเวลาที่ถือหุน้ ………..เดือน
3. เรื่องทีเ่ สนอ: ………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
[ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รำยละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
(หำกเนือ้ ทีไ่ ม่พอใช้กระดำษขำวเขียนต่อเพิม่ ได้ และแนบมำพร้อมแบบฟอร์มนี)้

เอกสำรประกอบ: มีดงั นี ้
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
หน้า 5 ของจานวน 11 หน้า

4. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผู้ถอื หุ้น
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น
ได้แก่ ใบหุน้ หรือหนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถอื หุ้น
กรณีบุคคลธรรมดำ
ส าเนาบัต รประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญ ประจ าตัว ต่างด้าว หรือ ส าเนาหนัง สื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสื อรับ รองนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 1 เดือน และส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้
มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผูถ้ ือหุน้
(
)

หน้า 6 ของจานวน 11 หน้า

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ข.)
วันที่........................
1. ข้อมูลทั่วไป
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ –นำมสกุล ของผู้เสนอชื่อ) : ……………………………………………
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่ .............หมูบ่ า้ น / อาคาร …………….………… หมูท่ ่ี ………ตรอก / ซอย …………….……
ถนน....................................ตาบล / แขวง………….………..อาเภอ / เขต.....................................
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………..……….ประเทศ...........................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อบุคคลทีม่ อบหมำยให้เป็ นผู้ตดิ ต่อกับบริษัท
ชื่อ – สกุล ...............................................................................โทรศัพท์...................................
2. จำนวนหุ้นที่ถอื ครอง:………………….ณ วันที่...................................ระยะเวลาที่ถือหุน้ ………..เดือน
3. รำยชื่อบุคคลทีป่ ระสงค์จะเสนอเพือ่ เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมกำรบริษัท
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. เอกสำรหลักฐำนทีเ่ กี่ยวข้องในกำรเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น
ได้แก่ ใบหุน้ หรือหนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้อง

หน้า 7 ของจานวน 11 หน้า

4.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถอื หุ้น
กรณีบุคคลธรรมดำ
ส าเนาบัต รประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญ ประจ าตัว ต่างด้าว หรือ ส าเนาหนัง สื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสื อรับ รองนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 1 เดือน และส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้
มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
5. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผูถ้ ือหุน้
(
)

หน้า 8 ของจานวน 11 หน้า

สาหรับติดรู ปสี
ขนาด 2 นิว้

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื่อเพือ่ รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ค.)
วันที่ …………………………………
1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื่อสกุลเดิม ……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………………..
(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หย่าร้าง
(4) คูส่ มรสชื่อ …………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม……………………………….)
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานที่ทางาน
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
2. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบัน / ติดต่อได้
เลขที่……….….. หมูบ่ า้ น / อาคาร .............................หมูท่ ่ี .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ตาบล/แขวง …………………...อาเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย.์ ..........................ประเทศ. ……………………………
โทรศัพท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. ……………………………
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบบุท่ีอยูท่ ่ีตดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. สถำนที่ทำงำน
ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................
เลขที่……….….. หมูบ่ า้ น / อาคาร .............................หมูท่ ่ี .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ตาบล/แขวง …………………...อาเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย.์ ..........................ประเทศ. ……………………………
โทรศัพท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. ……………………………
หน้า 9 ของจานวน 11 หน้า

4. คุณสมบัตติ ำมวิชำชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
ปี ท่ีสาเร็จ
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
(2) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ชื่อหลักสูตร
ปี ท่ีเข้าร่วม
………………………………………………………………..
…………………………
………………………………………………………………..
…………………………
………………………………………………………………..
…………………………
5. ประสบกำรณ์กำรทำงำนจนถึงปั จจุบัน
ตัง้ แต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งงาน
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
6. หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในตำแหน่งงำนปั จจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(หำกเนือ้ ทีไ่ ม่พอใช้กระดำษขำวเขียนต่อเพิม่ ได้ และแนบมำพร้อมแบบฟอร์มนี)้

7. กำรถือหุ้นในบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้ ณ วันที่ …...………………………(วันที่ได้รบั การเสนอชื่อ)
ถือหุน้ สามัญ
จานวน………………….. หุน้
คูส่ มรส ถือหุน้ สามัญ
จานวน……………………หุน้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ชื่อ………………………………………………… ถือหุน้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้
(2) ชื่อ………………… …………………………….ถือหุน้ สามัญ จานวน…………………….. หุน้

หน้า 10 ของจานวน 11 หน้า

8. ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ร้อยละของ ตาแหน่งงาน ตัง้ แต่ปี
หุน้ ที่ถือ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วของธุรกิจนัน้
9. ประวัตกิ ำรฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้อหาหรือ
ทุน
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์/จาเลย
/ล้มละลาย)
ฐานความผิด ทรัพย์
คดี
/ผูร้ อ้ ง)
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
10. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทีร่ ับรองโดยบุคคลทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื่อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปัจจุบนั หรือล่าสุด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้เสนอชื่อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพร้อมนีเ้ ป็ นความจริงทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.................................................................บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(
)

หน้า 11 ของจานวน 11 หน้า

