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เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้าร่วมประชุม
1. ผู้ถอื หุน้ และผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์เข้าร่วมประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)
1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุน้ : กรอกข้อมูลและลงนามใน “ แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โค๊ด”
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีท่ีมีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยให้ผู้ถื อหุ้น ส่งเอกสารข้างต้น มาที่ Email : Wassana_n@jsp.co.th ภายในวัน ที่ 22 เมษายน 2564 เมื่อบริ ษัท
ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุดที่ได้เปิ ดเผยแล้ว และได้รบั อนุมตั ิการเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะส่งคู่มือการเข้าใช้งานระบบไปยังอีเมลที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัท เพื่อใช้ในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ทั้ง นี ้ การใช้โ ปรแกรมลงทะเบี ย น และนับ คะแนนของบริ ษั ท โอเจ อิ น เตอร์เ นชั่น แนล จ ากัด สามารถใช้ไ ด้กับ
คอมพิ วเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถื อ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting
1.2 กรณีมอบฉันทะ : กรอกข้อมูลและลงนามใน “ แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โค๊ด ”
- ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่ทงั้ หมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติด อากร
แสตมป์ 20 บาท
อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สาหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ
ที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม
และเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารทีต่ ้องใช้ประกอบการมอบฉั นทะของผู้รับมอบฉันทะ : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7

- เอกสารทีต่ ้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- กรณีท่ีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล :
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ง รับ รองความถู ก ต้อ งโดยผู้ แ ทนนิ ติบุ ค คล ภาพถ่ า ยบัต รประจ าตัว ประชาชน
ของผูแ้ ทน นิติบคุ คล และรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการ
ของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล หากเป็ นเอกสารที่จัดทาขึน้ ในต่างประเทศ
ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิค หรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รบั รองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- กรณี ใช้การพิ มพ์ลายนิ ว้ มือแทนการลงลายมือชื่ อ ให้พิมพ์ลายนิ ้ วหัวแม่มือซ้ายและเขี ย น
ข้อความกากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ..................”และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิว้ มือ
อันแท้จริงของผูน้ นั้ และต้องพิมพ์ลายนิว้ มือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้อ งลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
1.3 กรณีผ้ถอูื หุน้ ถึงแก่กรรม: ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องมี เอกสารคาสั่งศาลแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ ีอานาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์: ให้บิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผอู้ นุบาล หรือผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทกั ษ์
ซึ่งลงนามรับรอง โดยผูม้ ีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่ มเติมด้วย โดยส่งมาที่ Email :Wassana_n@jsp.co.th
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริง มายังที่อยู่ของบริษัท ดังนี ้
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ฝ่ ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุดที่ได้เปิ ดเผยแล้ว และได้รบั การอนุมตั ิ
ทางบริษัทจะส่งชื่อผูใ้ ช้ ( Username ) รหัสผ่าน (Password ) และคูม่ ือการเข้าใช้งานระบบ ไปยังอีเมล์ท่ีได้สง่ มาแจ้ง บริษัท
2.ผู้ถอื หุน้ ทีไ่ ม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)
ผูถ้ ื อหุน้ ที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ดว้ ยตนเอง
บริษัทขอแนะนาให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง (หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ) สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 10
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ต้องการมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะ
ให้กบั กรรมการอิสระ คือ รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน) หรือ นายโชคชัย อิทธิ วิบูลย์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง) ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
การส่งคาถามล่วงหน้า
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ วาระการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ภายในวันที่ 22
เมษายน 2564 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคาถามที่ เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามมาที่ Email : wassana_n@jsp.co.th
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประชุม
เพื่อเป็ นไปตามแนวทางการปฏิบตั ิท่ีดีในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผถู้ ือหุน้
ทราบข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี ้
1.บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทศั น์สาหรับการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน
2.เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม
2564 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
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หลักเกณฑ์วิธนี ับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ประธาน/ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย ในที่ประชุมขอให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิ ดเผย ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องออกเสี ย ง
ลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็ น
บางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็ นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ
4. ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่ กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่า
เห็นด้วย ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้นับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ น เกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนด
เป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบี ยบวาระ บริษัท จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ในที่ประชุม
เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
โดยส่วนที่ เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งนี ไ้ ด้นับรวมคะแนนเสียงที่ ผูม้ อบฉันทะได้ลงคะแนนมาใน
หนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ลว่ งหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
4. กรณี ท่ี จะถื อว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณี ท่ี ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตร
ลงคะแนน อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกิ นกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณี คัสโตเดียน) ทั้งนี ้ จานวนผูถ้ ื อหุน้ และจานวนหุน้ ที่ เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะ
แตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

