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ค ำชีแ้จงวธีิกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

กำรลงทะเบียน  

 บริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ของวนัท่ี 
21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชัน้ 9 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8.  

กำรมอบฉันทะ  

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอ่ืนเข้าประชมุ
และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนด ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4.  

วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย
บริษัทแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6.  

 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ
ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง
ส านกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 496 หมู่ 9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 โดยเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร บริษัทขอความร่วมมือ
โปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
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5. ผู้ ถือหุ้นกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน  และให้ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่ว  

6. ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดง หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามท่ีระบไุว้ในสว่นของเอกสำรที่
ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม ณ สถานท่ีลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ  

เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ  

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง :  

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : ให้แสดง  

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้ น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคลไทย  

1. กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : ให้แสดง  

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
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2) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลดงักล่าวมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ถือ
หุ้น  

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : ให้แสดง  

1) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับ
มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  

4) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคลต่ำงประเทศ 

กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

1) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  

1.1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ มีอานาจกระ
ท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian)  

1.3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้ มีอ านาจ
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กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian)  

1.4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) 
และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

2) เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ  

2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน  

2.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส า เนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

โดยเอกสารดงักลา่วข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายกุารรับรองเอกสารไม่เกิน 
1 ปี 

3) เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ 


