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การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี  ้จ ำกัด (มหำชน) ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นทุกรำยด้วยควำมเสมอ

ภำคและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีมำกขึน้  ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อพิจำรณำบรรจุช่ือในวำระกำร
เลอืกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

 
หลักเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และเป็นกำร
ถือหุ้นอย่ำงตอ่เนื่องนบัจำกวนัที่มีกำรถือหุ้นจนถึงวนัที่หมดเขตกำรยื่นสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดือน 
 

2. กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้

เป็นกรรมกำรได้ โดยผู้ที่ถูกเสนอช่ือจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัท
มหำชนจ ำกดั  กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
ของบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2562” หรืออำจแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่  02-398-9994,  E-mail address ฝ่ำย
กฎหมำย “warisa.w@origin.co.th , thitima.ku@origin.co.th” ก่อนส่งต้นฉบบั “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562”   พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือ
หุ้นที่เก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วนและสมบรูณ์ ได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอื่นจำกบริษัท
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัฐำนกำรให้ควำม
ยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิ
กำรท ำงำน รวมทัง้เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)  สง่ถึง
บริษัทฯ  ภำยในวนัท่ี 26 ตลุำคม 2561 ถึงวนัท่ี 25 มกรำคม 2562 ตำมที่อยูด่งันี ้

 
 
 
 

 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบร่ิง 16 ถนนสุขุมวทิ 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้ว
รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 
 

3. กรรมกำรสรรหำของบริษัทฯ จะพิจำรณำ กลั่นกรอง คัดเลือก รำยช่ือบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอที่มี
คุณสมบัติเหมำะสม พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ บคุคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รับกำรบรรจุ
ช่ือในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ส ำหรับบคุคลที่ไม่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสมภำยในเดือนมีนำคม 2562 ตอ่ไป  

 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้กรรมกำร กรณีผู้ ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไมไ่ด้แนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นมำครบถ้วนตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
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 ........................... 
มีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ดงันี ้
 
1. ชื่อ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยยอ่ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................  อำย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ........................................................  หุ้น 
 

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

ประสบการณ์ท างาน :  
บริษัท ................................................................ ต ำแหนง่ .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหนง่ .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหนง่ .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
 

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

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

 
 



 4 

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

บริษัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบริษัท                                          (    ) กรรมกำรบริหำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
2. ชื่อ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยยอ่ 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 ำแหนง่ .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหนง่ .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บริษัท ................................................................ ต ำแหนง่ .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :  
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  เอกสำรหลกัฐำนท่ีผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้
1. หลักฐำนกำรถือหุ้ น  ได้ แก่  หนังสื อ รับ รองจำกบ ริษั ทหลักท รัพ ย์  ห รือ  หลักฐำนอื่ นจำก                   

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 

หนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้อง
แนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

3. หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
คณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน  

 


