
 

 

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการไดล่้วงหนา้
ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) จึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และชื่อกรรมการล่วงหนา้ เพื่อช่วยกลั่นกรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระที่จะเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทอย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น  
 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตอ้งมี
คณุสมบตัิเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชมุ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท (ไม่นอ้ยกว่า 22.75 ลา้นหุน้) 
 

3. การเสนอวาระการประชุม  

3.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 2 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม         
เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566” และ “หนงัสือยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล” ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน พรอ้มเอกสารหลักฐานที่ก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือที่ E-mail address: ir@jsppharma.com ได้
ตั้งแต่วันที ่3 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น ทัง้นีส้ามารถส่งอยา่ง
ไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0 2294 0705 
 
กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก  “แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษัท โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566” และ “หนงัสือยินยอมใหป้ระมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคล” ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั  
 

3.2. เรื่องที่จะไม่รบัพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้ 
3.2.1.  เป็นเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจรงิที่กล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยั

เก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว  
3.2.2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์
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3.2.3. เป็นเรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเรื่องดงักล่าวไดร้บั
มติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการ
น าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน  

3.2.4. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
3.2.5. เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
3.2.6. เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการแลว้ 
3.2.7. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ   
3.2.8. เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

3.3. เรื่องที่ไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการบรษิัทจะบรรลเุป็นวาระการประชมุ โดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชมุว่าเป็นวาระที่เสนอ
โดยผูถื้อหุน้ 

3.4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้เป็นเรื่องเพื่อทราบและชีแ้จงเหตุผลในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ดว้ย บริษัทจะแจง้เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีมติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบใหม้ีการบรรจเุรื่องดงักล่าว
เป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ที่บริษัทจะจดัใหม้ีขึน้ในครัง้
ถดัไป 

 

4. การเสนอชื่อกรรมการ  

4.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566” และ “หนงัสือ
ยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ก าหนด และส่งถึงเลขานุการ
บรษิัท หรือที่ E-mail address: ir@jsppharma.com ได้ตั้งแต่วันที ่3 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น ทัง้นี ้สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0 2294 0705 
 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัท โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566” 
และ “หนงัสือยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล” ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ก าหนด แลว้รวม
ส่งเป็นชดุเดียวกนั  
 

4.2. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้ 
4.2.1. มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
4.2.2. มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนอ์ย่างส าคญัต่อธุรกิจของบรษิัท 

4.3. บคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจชุื่อในระเบียบวาระการประชมุ โดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชมุ
ว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้  
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................... ....... เป็นผู้ถือหุ้นของ            

บริษัท โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วนัที่ ............................................. ...... ถือหุน้สามญั

จ านวน …………………………. หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .......................... ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด   

ที่อยู่ เลขที่ ......................................... ถนน ….................................................. ต าบล/แขวง ….................................................. 

อ าเภอ/เขต ….................................................. จงัหวดั ….................................................. โทรศพัท ์............................................... 

โทรสาร …………..............…….… E-mail (ถา้มี) ...........................................................................................  
 

 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

เรื่องที่เสนอ: .................................................................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค ์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนมุตัิ 
 

โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….………………………….……........ 

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ..................... แผ่น  

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ รวมถึงขา้พเจา้ (ทกุคน) 

ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ (ทุกคน) มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมถึงฉบบัแกไ้ข) ก าหนด จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 

(………………………………………..) 

วนัท่ี ……………………………………….. 
 * ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอตอ้งลงนามในหนงัสือยินยอมประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ส่งมาพรอ้มนี ้
 

หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ

บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน*/หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อานาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูต้อง 
4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือตวั ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รวบรวมผูถื้อหุน้หลายรายเพื่อเสนอวาระการประชุม ให้ใชส้  าเนาแบบฟอรม์นีแ้ละหนงัสือยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบคุคล กรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น และรวมส่งเป็นชดุเดียวกนัมาใหบ้รษิัทในคราวเดียวกนัเท่านัน้ 



 

หนา้ 4 จาก 7 

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล 

 ข้าพเจา้ .................................................... ยินยอมให้ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุน้ของบริษัท จ านวนหุน้ของ
บริษัทที่ขา้พเจา้ถือ และสดัส่วนของจ านวนหุน้ที่ขา้พเจา้ถือต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด เพื่อใชจ้ดัท ารายงานและเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท รวมถึงการระบขุอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวของขา้พเจา้ไวใ้นรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย  
 

ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 

(………………………………………..) 

วนัท่ี ……………………………………….. 
 
* โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงลายมือชือ่ก ากบั และเนือ่งจากบริษัทไม่มีการประมวลผลขอ้มูลศาสนาที่
ปรากฎบนบตัรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทบัขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหากท่านไม่ไดด้ าเนนิการดงักล่าว  
 
บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดทีป่รากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบนเว็บไซต ์https://www.jsppharma.com   

https://www.jsppharma.com/
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แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................... ....... เป็นผู้ถือหุ้นของ            
บริษัท โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วนัที่ ............................................. ...... ถือหุน้สามญั
จ านวน …………………………. หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .......................... ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด   
ที่อยู่ เลขที่ ......................................... ถนน ….................................................. ต าบล/แขวง ….................................................. 
อ าเภอ/เขต ….................................................. จงัหวดั ….................................................. โทรศพัท ์............................................... 
โทรสาร …………..............…….… E-mail (ถา้มี) ...........................................................................................  
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………….……........ เขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวใหค้วาม

ยินยอมแลว้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ “หนงัสือยินยอมใหเ้สนอชื่อและรบัรองคณุสมบตัิของผูถ้กูเสนอเขา้เป็นกรรมการ”  

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ รวมถึงขา้พเจา้ (ทกุคน) 

ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ (ทุกคน) มีคุณสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดในแบบการเสนอวาระการประชมุและชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บรษิัท โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566 จึงลง

ลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 

(………………………………………..) 

วนัท่ี ……………………………………….. 
 * ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอตอ้งลงนามในหนงัสือยินยอมประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ส่งมาพรอ้มนี ้
 

หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพั ยฯ์ หรือ

บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อานาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือตวั ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บคุคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการ จ านวนหุน้ที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนไดเ้สียกับบริษั ทและบริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได ้และขอ้มูลอ่ืน  ๆ ที่เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณา รวมทัง้หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากไดร้บัการคดัเลือก 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รวบรวมผูถื้อหุน้หลายรายเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ใหใ้ชส้ าเนาแบบฟอรม์นีแ้ละ
หนงัสือยินยอมใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล กรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น และรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมาใหบ้ริษัทใน
คราวเดียวกนัเท่านัน้ 



 

หนา้ 6 จาก 7 

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล 

 ข้าพเจา้ .................................................... ยินยอมให้ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุน้ของบริษัท จ านวนหุน้ของ
บริษัทที่ขา้พเจา้ถือ และสดัส่วนของจ านวนหุน้ที่ขา้พเจา้ถือต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด เพื่อใชจ้ดัท ารายงานและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท รวมถึงการระบขุอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวของขา้พเจา้ไวใ้นรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย  
 

ลงลายมือชื่อ ……………………………………….. ผูถื้อหุน้ 

(………………………………………..) 

วนัท่ี ……………………………………….. 
 

* โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงลายมือชือ่ก ากบั และเนือ่งจากบริษัทไม่มีการประมวลผลขอ้มูลศาสนาที่
ปรากฎบนบตัรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทบัขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหากท่านไม่ไดด้ าเนนิการดงักล่าว  
 
บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดทีป่รากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบนเว็บไซต ์https://www.jsppharma.com   
 

https://www.jsppharma.com/
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หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัตขิองผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................... ............................................ 

สญัชาติ ................................................... เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง ..................................................... ......... 

วนั/เดือน/ปี เกิด .......................................................... อายุ .................................... ... ปี ที่อยู่ เลขที่ ......................................... . 

ถนน .................................................... ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต .............................................

จงัหวดั .................................................... โทรศพัท ์............................................................ โทรสาร …………...................…….… 

E-mail (ถา้มี) .................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ  บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม         
เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขา้พเจา้ยินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในคร้ังนี้ และขอรบัรองว่าขอ้มลูของขา้พเจา้
ขา้งตน้นีถู้กตอ้ง ครบถว้น และเอกสารหลกัฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทุกประการ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้รษิั ท
เก็บรวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวของขา้พเจา้ได ้ 
 

ลงลายมือชื่อ .............................................................. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

 (............................................................)  

วนัท่ี (............................................................)  
 

หมายเหต:ุ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้ 
1. หลักฐานการยืนยันตวัตนของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) แล ะ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
2. ในกรณีที่บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง  
3. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้มี)  

 
* โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงลายมือชือ่ก ากบั และเนือ่งจากบริษัทไม่มีการประมวลผลขอ้มูลศาสนาที่
ปรากฎบนบตัรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทบัขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหากท่านไม่ไดด้ าเนนิการดงักล่าว  
 
บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดทีป่รากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบนเว็บไซต ์https://www.jsppharma.com   
 
 

https://www.jsppharma.com/

