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การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 

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

ภำคและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีมำกขึน้  ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ตำมหลักเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อพิจำรณำบรรจุชื่อในวำระกำร
เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัทฯ ส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 

 
หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่ประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ตอ้งถือหุน้อย่ำงต่อเนื่องไม่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 1 ของหุน้บริษัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และเป็นกำร
ถือหุน้อย่ำงต่อเนื่องนบัจำกวนัที่มีกำรถือหุน้จนถึงวนัที่หมดเขตกำรยื่นส่งค ำถำมล่วงหนำ้ เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 
12 เดือน 
 

2. กำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลกัเกณฑน์ี ้สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้

เป็นกรรมกำรได  ้โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะตอ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษัท
มหำชนจ ำกัด  กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ กฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง และกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี
ของบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563” หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่  02-398-9994,  E-mail address ฝ่ำย
กฎหมำย “warisa.w@origin.co.th , thitima.ku@origin.co.th” ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563”   พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือ
หุน้ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและสมบูรณ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำกบรษิัท
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลักฐำนกำรใหค้วำม
ยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ กำรศกึษำ และประวตัิ
กำรท ำงำน รวมทัง้เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี)  ส่งถึง
บรษิัทฯ  ภำยในวนัท่ี 16 ตลุำคม 2562 ถึงวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 ตำมที่อยู่ดงันี ้

 
 
 
 

 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้
เลขที ่496 หมู่ที ่9 ซอยแบร่ิง 16 ถนนสุขุมวทิ 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเขำ้รบักำรพิจำรณำ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้
รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 
 

3. กรรมกำรสรรหำของบริษัทฯ จะพิจำรณำ กลั่นกรอง คัดเลือก รำยชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มี
คุณสมบัติเหมำะสม พรอ้มเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวขอ้งที่ครบถว้น ถูกตอ้งและมีขอ้มูลเพียงพอ ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ บุคคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะไดร้บักำรบรรจุ
ชื่อในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ส ำหรบับคุคลที่ไม่ได้
รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลทำงเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพรข่อ้มลูอื่นท่ีเหมำะสมภำยในเดือนมีนำคม 2563 ต่อไป  

 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้กรรมกำร กรณีผูถื้อหุน้ไม่กรอกขอ้มูลใน

แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น หรือไม่ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้มำครบถว้นตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรตี์ ้จ ากัด (มหาชน) 

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

 
ขำ้พเจำ้.............................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุน้เลขท่ี....................................................................... รวม จ ำนวน ......................................... หุน้ 
อยู่บำ้นเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมำยเลขโทรศพัท ์........................... 
มีควำมประสงคข์อเสนอชื่อเขำ้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ดงันี ้
 
1. ชื่อ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลทีเ่สนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยย่อ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกดิ ................................................................  อำย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุน้ บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ........................................................  หุน้ 
 

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

ประสบการณท์ างาน :  
บรษิัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บรษิัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บรษิัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :  
บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
 

บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 
2. ชื่อ  ....................................................................................................................................................... 
เหตุผลทีเ่สนอ : ........................................................................................................................................ 
โดยมีประวตัิโดยย่อ ดงันี ้
วนั/เดือน/ปีเกดิ ................................................................  อำย ุ........................ ปี  เพศ .............................. 
ถือหุน้ บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน ........................................................  หุน้ 
 

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

ประสบการณท์ างาน :  
บรษิัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บรษิัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
บรษิัท ................................................................ ต ำแหน่ง .................................... ช่วงเวลำ  ...................... 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :  
บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
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บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 
 

บรษิัท  .......................................................................................... 
โปรดระบปุระเภทของกรรมกำร 
(    ) กรรมกำรบรษิัท                                          (    ) กรรมกำรบรหิำร 
(    ) กรรมกำรตรวจสอบ                                    (    ) อ่ืนๆ .................................. 

 
 
 

ลงชื่อ  .......................................................... 
         (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เอกสำรหลกัฐำนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มีดงันี ้
1. หลักฐำนกำรถือหุ้น  ได้แก่  หนั ง สือรับ รองจำกบริษั ทหลักทรัพย์ ห รือ  หลักฐำนอื่ นจำก                   

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 

หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้ง
แนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3. หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ พรอ้มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้น
คณุสมบตัิ ไดแ้ก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน  

 


