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การเสนอวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิผู้ ถ ือห ุ้น เสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเ ป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  
ประจาํปี 2561 
 
วัตถุประสงค์ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) คํานงึถงึความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทกุรายด้วยความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปีมากขึน้ ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือ
หุ้นเห็นว่าสําคญัและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด 
 
หลักเกณฑ์ 

1.  คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ของบริษัทฯ ท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุ  ต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างตอ่เน่ือง
นบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

 
2. การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจวุาระการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระ

การประชมุ โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจําปี 2561”
หรืออาจแจ้งเ ร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี  02-398-9994,  E-mail address ฝ่ายกฎหมาย 
“warisa.w@origin.co.th , udornrat.s@origin.co.th” ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบขอเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจําปี 2561” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561
ตามท่ีอยูด่งันี ้
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจ ิน้  พร็อพเพอร์ตี ้
เลขที่ 496 หมู่ท ี่ 9 ซอยแบริ่ ง 16 ถนนสุข ุมวิท  107  
ต.สาํโรงเหนือ  อ .เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10270 
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กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 
3. เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 
1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 
3) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับ

มติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่
เพียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
6) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง 

หรือมีข้อความคลมุเครือ  
7) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน

เสียหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
8) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ข้อบงัคบัทางการ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ  และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ  
9) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้

ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 
  10) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 
  11) เร่ืองท่ีซํา้กบัเร่ืองท่ีได้เสนอมาก่อนแล้ว 

 
4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 สําหรับวาระท่ีไมไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมภายใน
เดือนมีนาคม 2561 ตอ่ไป  

 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี  
2561 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่กรอกข้อมลูแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นมาครบถ้วน
ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 
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แบบขอเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2561 

บริษัท  ออริจ ิน้  พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
 
 

วนัท่ี....................................................... 
 
ข้าพเจ้า.............................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี....................................................................... รวม จํานวน ......................................... หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ตําบล/แขวง .......................................... 
อําเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัท์ ........................... 
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดงันี ้
วาระที่น ําเสนอ  

1 เร่ือง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีเสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)  .............................................................................................................. 
 
2 เร่ือง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีเสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)  .............................................................................................................. 
 
 
 

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

 
 
 

หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก บริษัท ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้อง
แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาว   
ตา่งชาติ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
 


