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การเสนอวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 
 

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

เท่ำเทียมกนั เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในกำรให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีมำกขึน้ ดงันัน้ ก่อนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่ำ
ส ำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 
 

หลักเกณฑ์ 
1.  คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  

ของบริษัทฯ ท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวำระกำรประชมุ  ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของ
หุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองนบัจำก
วนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจใุนวำระกำรประชมุเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน 

 

2. กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุำระกำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำร

ประชมุ โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560”หรืออำจ
แจ้งเร่ืองอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 02-398-9994,  E-mail address ฝ่ำยกฎหมำย “warisa.w@origin.co.th” 
ก่อนส่งต้นฉบบั “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ         ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560” 
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้ นท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัท
หลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำก บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) สง่ถึงบริษัทฯ 
ภำยในวนัท่ี 20 ตลุำคม 2559 ถงึวนัท่ี 20 มกรำคม 2560 ตำมท่ีอยูด่งันี ้
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบร่ิง 16 ถนนสุขุมวิท 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 
3. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชมุเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจเุร่ืองดงัต่อไปนี ้

เป็นวำระกำรประชมุ 
1) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 
3) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ  12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยเสียงท่ีน้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนสทิธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเทจ็จริงยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงอย่ำง
มีนยัส ำคญั 

4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ให้ข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่
เพียงพอ หรือเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

5) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
6) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อควำมท่ีไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง  หรือ

มีข้อควำมคลมุเครือ  
7) เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย

อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
8) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ข้อบงัคบัทำงกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูล หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  หรือไม่

เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ  และจริยธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ  
9) เร่ืองซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้

ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 
  10) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
  11) เร่ืองที่ซ ำ้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมำก่อนแล้ว 

 
4. กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทฯ โดยเร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ส ำหรับวำระท่ีไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
รับทรำบพร้อมชีแ้จงเหตุผลทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอ่ืนท่ีเหมำะสมภำยในเดือน
มีนำคม 2560 ตอ่ไป  

 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี  2560 
กรณีผู้ ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นมำครบถ้วนตำมท่ี
บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ........................... 
มีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชมุในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ดงันี ้
วาระที่น าเสนอ 

1 เร่ือง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  .............................................................................................................. 
 
2 เร่ือง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  .............................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................... 
         (..........................................................) 

 
 
 

หมายเหตุ  เอกสำรหลกัฐำนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้
1. หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษัท ศูนย์รับฝำก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 

หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบ
ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง ( กรณีเป็นชำว   ต่ำงชำติ) 
ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 


