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การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

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

เท่ำเทียมกนั เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในกำรให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีมำกขึน้  ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด เพ่ือพิจำรณำบรรจช่ืุอในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ 
ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

 
หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือกำรสรรหำและเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้  และเป็นกำรถือหุ้น
อยำ่งตอ่เน่ืองนบัจำกวนัท่ีมีกำรถือหุ้นจนถงึวนัท่ีหมดเขตกำรย่ืนสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน 
 

2. กำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น

กรรมกำรได้ โดยผู้ ท่ีถกูเสนอช่ือจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั  
กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท โดยกรอก 
“แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560” หรืออำจแจ้ง
เร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 02-398-9994,  E-mail address ฝ่ำยกฎหมำย “warisa.w@origin.co.th” 
ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2560” พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัท
หลักทรัพย์ หรือ หลักฐำนอ่ืนจำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย และหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
คุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน รวมทัง้เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) สง่ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 20 ตลุำคม 2559 ถึงวนัท่ี 20 มกรำคม 2560 ตำมท่ีอยู่
ดงันี ้

 
 
 
 

 
 

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 ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำ  ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวม
สง่เป็นชดุเดียวกนั 
 

3. กรรมกำรสรรหำของบริษัทฯ จะพิจำรณำ กลัน่กรอง คดัเลือก รำยช่ือบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมำะสม พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องท่ีครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำ บุคคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รับกำรบรรจุช่ือในวำระกำร
เลือกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ส ำหรับบุคคลท่ีไม่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมำะสมภำยในเดือนมีนำคม 2560 ตอ่ไป  

 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้กรรมกำร กรณีผู้ ถือหุ้ นไม่กรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไมไ่ด้แนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นมำครบถ้วนตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ........................... 
มีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ดงันี ้
 
1. ช่ือ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยย่อ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อำย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ........................................................  หุ้น 
 

การศึกษา :  
สถำบนั .................................................................................. วฒุิกำรศกึษำ  ............................................. 
สถำบนั .................................................................................. วฒุิกำรศกึษำ  ............................................. 
สถำบนั .................................................................................. วฒุิกำรศกึษำ  ............................................. 
 

ประสบการณ์ท างาน :  
บริษัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบัน :  
บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
2. ช่ือ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยย่อ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อำย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ........................................................  หุ้น 
 

การศึกษา :  
สถำบนั .................................................................................. วฒุิกำรศกึษำ  ............................................. 
สถำบนั .................................................................................. วฒุิกำรศกึษำ  ............................................. 
สถำบนั .................................................................................. วฒุิกำรศกึษำ  ............................................. 
 

ประสบการณ์ท างาน :  
บริษัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบัน :  
บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ 

หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบ
ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของ
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

3. หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
คณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน  

 


