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การส่งค าถามล่วงหน้า 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 

วัตถุประสงค ์
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี  ้จ ำกัด (มหำชน) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผูถื้อหุน้ทุกรำยดว้ยควำมเสมอ

ภำคและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีมำกขึน้ ดังนั้น ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำม
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ตำมหลักเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก ำหนด ส ำหรบักำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
2563 

 
หลักเกณฑ ์

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในกำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ตอ้งถือหุน้อย่ำงต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำง
ต่อเนื่องนบัจำกวนัท่ีมีกำรถือหุน้จนถึงวนัท่ีหมดเขตกำรยื่นส่งค ำถำมล่วงหนำ้ เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน 
 

2. กำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ 
ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตำม ขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผู้

ถือหุน้ ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก ำหนด และสำมำรถแจง้เรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 02-398-9994,  
E-mail address ฝ่ำยกฎหมำย “warisa.w@origin.co.th, thitima.ku@origin.co.th” ก่อนส่งตน้ฉบับ “แบบขอ
ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563” พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุน้ที่
เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและสมบรูณ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำกบรษิัทศนูย์
รบัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และรวมทั้งเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ส่งถึงบรษิัทฯ ภำยในวนัท่ี 16 ตลุำคม 2562 
ถึงวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 ตำมที่อยู่ดงันี ้

 
 
 
 

 
 

 

3. ส ำนักกฎหมำยของบริษัทฯ จะเป็นผูร้วบรวมค ำถำมล่วงหนำ้ของผูถื้อหุน้ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทฯ พิจำรณำ และบรษิัทฯ จะตอบค ำถำมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือในวนัประชุม
ผูถื้อหุน้ โดยทำงโทรสำร หรือ E-mail address หรือทำงจดหมำย (แลว้แต่กรณี) หำกค ำถำมล่วงหนำ้เป็นเรื่องที่
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นว่ำมีประโยชนต์่อกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทฯ หรือเป็นเรื่องที่มี
ผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอเรื่อง
ดงักล่ำวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอบค ำถำมล่วงหนำ้ของผูถื้อหุน้ที่ส่งค ำถำมมำยงับรษิัทฯ ภำยในวนัท่ี 30 มีนำคม 2563  

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้
เลขที ่496 หมู่ที ่9 ซอยแบร่ิง 16 ถนนสุขุมวทิ 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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4. บรษิัทขออนญุำตสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ตอบค ำถำมล่วงหนำ้ของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้
4.1 ) กรณีค ำถำมล่วงหนำ้ที่ไม่เก่ียวกบัประเด็นกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 
4.2 ) กรณีค ำถำมล่วงหนำ้เป็นกำรกล่ำวหำ พำดพิง บคุคลหน่ึงบคุคลใด หรือบรษิัทฯ ท ำใหเ้สียชื่อเสียง 
4.3 ) กรณีผูถื้อหุน้ไม่กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น หรือไม่ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้
มำครบถว้นตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้
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แบบขอส่งค าถามล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วนัท่ี............................................ 

 
ขำ้พเจำ้.............................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................................................... รวม จ ำนวน ......................................... หุน้ 
อยู่บำ้นเลขที่ .................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมำยเลขโทรศพัท ์........................... 
มีควำมประสงคข์อส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ดงันี ้
 
ค าถาม  ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ  .......................................................... 
                      (..........................................................) 
 
 
หมำยเหต ุ: เอกสำรหลกัฐำนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มีดงันี ้
1. หลักฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจำกบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลักฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ 
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้ง
แนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง ( กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 


