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การเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธ ิผู้ถอืห ุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2561 
 

วัตถุประสงค์ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีมากขึน้  ดงันัน้ ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือพิจารณาบรรจุช่ือในวาระการ
เลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

 
หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการ
ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีมีการถือหุ้นจนถึงวนัท่ีหมดเขตการย่ืนส่งคําถามล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
12 เดือน 
 

2. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ท่ีถูกเสนอช่ือจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนจํากดั  กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถ ือห ุ้น  
ประจําปี  2561” หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-398-9994,  E-mail address ฝ่าย
กฎหมาย “warisa.w@origin.co.th , udornrat.s@origin.co.th” ก่อนส่งต้นฉบบั “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ประจําปี 2561”   พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการถือ
หุ้นท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัท
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัฐานการให้ความ
ยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวติั
การทํางาน รวมทัง้เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึง
บริษัทฯ  ภายในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2560 ถงึวนัท่ี 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 ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้ว
รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
 

3. กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายช่ือบุคคลท่ีมีผู้ ถือหุ้ นเสนอท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องท่ีครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุ
ช่ือในวาระการเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 สําหรับบคุคลท่ีไม่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนท่ีเหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2561 ตอ่ไป  

 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ กรณีผู้ ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไมไ่ด้แนบเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นมาครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถ ื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 ........................... 
มีความประสงค์ขอเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดงันี ้
 
1. ชื่อ   ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ  : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวติัโดยยอ่ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อาย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  จํานวน ........................................................  หุ้น 
 

การศกึษา :  
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศกึษา  ............................................. 
 

ประสบการณ์ทาํงาน  :  
บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน  :  
บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
2. ชื่อ   ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ  : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวติัโดยยอ่ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อาย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  จํานวน ........................................................  หุ้น 
 

การศกึษา :  
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศกึษา  ............................................. 
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศกึษา  ............................................. 
 

ประสบการณ์ทาํงาน  :  
บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
บริษัท ................................................................ ตําแหน่ง .................................... ช่วงเวลา  ...................... 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน  :  
บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ 
(    ) กรรมการบริษัท                                          (    ) กรรมการบริหาร 
(    ) กรรมการตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้
1 . หลักฐานการถือหุ้ น  ได้ แ ก่  หนัง สือ รับ รองจากบ ริษั ทหลักท รัพ ย์  ห รือ  หลักฐาน อ่ืนจาก                   

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

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้อง
แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

3. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน  

 


