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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)จะ
ดาเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ดังนันเพื
้ ่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วมประชุม
โปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุม
1.

เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
หนังสือเดินทางต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
(2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.jsp.co.th) พร้ อมทัง้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทาง ของผู้รับ
มอบฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
กรณีนิติบุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(1) ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.jsp.co.th) พร้ อมทังกรอกข้
้
อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คล และประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)
(2) สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตั ้งอยู่ ซึ่ งรับรองสาเนาโดย
ผู้แทนนิติบุคคล โดยต้ องมีรายละเอียดชื่อนิติบคุ คลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรื อข้ อจากัด
อานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั ้งสานักงานใหญ่
(3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และ
ดูแลหุ้น
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(1) ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.jsp.co.th) พร้ อมทังกรอก
้
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ ฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และ หลักฐาน ที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
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(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม

2.

ระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยให้ นบั หุ้นหนึ่งหุ้นเป็ นเสียงหนึ่ง
(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยเสียงดังต่อไปนี ้
(2.1) กรณีปกติ ให้ ถือเอาเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2.2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทฯ กาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นตามกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ในแต่ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้ แต่ละวาระจะต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
(3) ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
(4) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนัน้ และประธานอาจจะเชิญให้ ออกนอก
ที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั ้งหรื อถอดถอนกรรมการให้ ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
(2) เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้ เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ ระบุการลงคะแนน
เสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้ าหน้ าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ แก่ผ้ ูรับมอบฉันทะในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นได้ มีคาสั่งระบุการ
ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั ้งแต่เวลาที่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
การลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
(2) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงหรื อไม่ และขอให้ ทา
เครื่ องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้ วย หรื อ □ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ ผ้ ถู ือหุ้น (หรื อผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ ้นเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่
ออกเสียงเห็นด้ วย ขอให้ ทาเครื่ องหมายในช่อง □ เห็นด้ วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จ สิน้ การประชุ มเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึง
เจ้ าหน้ าที่นบั คะแนน ภายหลังจากที่ได้ ประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ ๆ แล้ วจะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้ วย
เท่านัน้ และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อผู้ดาเนินการประชุม จะประกาศผลให้ ที่ประชุมทราบ
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(3) สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ

………………………………………………………………………..
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