
 1 

การส่งค าถามล่วงหน้า 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

วัตถุประสงค์ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ค ำนงึถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นทกุรำยด้วยควำมเสมอภำคและ

เท่ำเทียมกนั เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีในกำรให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีมำกขึน้ ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้
ถือหุ้น ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

 
หลักเกณฑ์ 

1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 
ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองนบั
จำกวนัท่ีมีกำรถือหุ้นจนถงึวนัท่ีหมดเขตกำรย่ืนสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน 
 

2. กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำม ข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด และสำมำรถแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 02-398-9994,  E-mail 
address ฝ่ำยกฎหมำย “warisa.w@origin.co.th” ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560” พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วนและสมบรูณ์ ได้แก่ 
หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมทัง้เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) สง่ถงึบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 20 ตลุำคม 2559 ถงึวนัท่ี 20 มกรำคม 2560 ตำมท่ีอยูด่งันี ้

 
 
 
 

 
 

 

3. ส ำนกักฎหมำยของบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมค ำถำมลว่งหน้ำของผู้ ถือหุ้น น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำ และบริษัทฯ จะตอบค ำถำมให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น หรือในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
ทำงโทรสำร หรือ E-mail address หรือทำงจดหมำย (แล้วแต่กรณี) หำกค ำถำมล่วงหน้ำเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ หรือเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อผู้ มีส่วนได้
เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอเร่ืองดงักลำ่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นตอ่ไป  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะตอบค ำถำมลว่งหน้ำของผู้ ถือหุ้นท่ีสง่ค ำถำมมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560  
4. บริษัทขออนญุำตสงวนสทิธ์ิในกำรไมต่อบค ำถำมลว่งหน้ำของผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ) กรณีค ำถำมลว่งหน้ำท่ีไมเ่ก่ียวกบัประเดน็กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบร่ิง 16 ถนนสุขุมวิท 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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4.2 ) กรณีค ำถำมลว่งหน้ำเป็นกำรกลำ่วหำ พำดพิง บคุคลหนึ่งบคุคลใด หรือบริษัทฯ ท ำให้เสียช่ือเสียง 
4.3 ) กรณีผู้ ถือหุ้นไม่กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นมำ
ครบถ้วนตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
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แบบขอส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วนัท่ี............................................ 

 
ข้ำพเจ้ำ.............................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี....................................................................... รวม จ ำนวน ......................................... หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมำยเลขโทรศพัท์ ........................... 
มีควำมประสงค์ขอสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ดงันี ้
 
ค าถาม  ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................... 
                      (..........................................................) 
 
 
หมำยเหต ุ: เอกสำรหลกัฐำนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้
1. หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือ หนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำ
หนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง ( กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของ
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 


