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การเสนอวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 
 

วัตถุประสงค ์
บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) ค ำนงึถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ทกุรำยดว้ยควำมเสมอภำค

และเท่ำเทียมกนั เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีในกำรใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปีมำกขึน้ ดงันัน้ ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่ผูถื้อ
หุน้เห็นว่ำส ำคญัและเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2564 ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก ำหนด 
 

หลักเกณฑ ์
1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  

ของบริษัทฯ ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจใุนวำระกำรประชมุ  ตอ้งถือหุน้อย่ำงต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 1 
ของหุน้บรษิัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และเป็นกำรถือหุน้อย่ำงตอ่เน่ือง
นบัจำกวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจใุนวำระกำรประชมุเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน 

 

2. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจวุำระกำรประชมุ 
ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1 ของหลกัเกณฑนี์ ้สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระ

กำรประชมุ โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564”

หรืออำจแจ้งเรื่องอย่ำงไม่ เ ป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่  02-398-9994 ,  E-mail address ฝ่ำยกฎหมำย 
“warisa.w@origin.co.th , thitima.ku@origin.co.th” ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุน้ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น
และสมบูรณ ์ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจำกบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำก บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อ
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 19 กุมภำพนัธ ์
2564 ตำมที่อยู่ดงันี ้
 

 
 
 

 

 
 

 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้
เลขที ่496 หมู่ที ่9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
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กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผูถื้อหุน้ทกุรำยตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระ
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 
3. เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่อง

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ 
1) เรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรได ้
3) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ  12 เดือนที่ผ่ำนมำ และไดร้บั

มติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

4) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่
เพียงพอ หรอืเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
6) เรื่องที่เสนอ หรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ควำมที่ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง 

หรอืมีขอ้ควำมคลมุเครือ  
7) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเดือดรอ้น

เสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ขอ้บงัคบัทำงกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

หรอืไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัทฯ  และจรยิธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ  
9) เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้และบริษัทฯ ได้

ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 
  10) เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
  11) เรื่องที่ซ  ำ้กบัเรื่องที่ไดเ้สนอมำก่อนแลว้ 

 
4. กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร

บริษัทฯ โดยเรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ส ำหรบัวำระที่ไม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะแจง้ให้
ผูถื้อหุน้รบัทรำบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพรข่อ้มลูอื่นที่เหมำะสมภำยใน
เดือนมีนำคม 2564 ตอ่ไป  

 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้  ประจ ำปี  
2564 กรณีผูถื้อหุน้ไม่กรอกขอ้มลูแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น หรือไม่ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้มำครบถว้น
ตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้
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แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) 
 
 

วนัที่....................................................... 
 
ขำ้พเจำ้.............................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุน้เลขที่....................................................................... รวม จ ำนวน ......................................... หุน้ 
อยู่บำ้นเลขที่ .................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมำยเลขโทรศพัท ์........................... 
มีควำมประสงคข์อเสนอวำระกำรประชมุในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ดงันี ้
วาระทีน่ าเสนอ 

1 เรื่อง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี)  .............................................................................................................. 
 
2 เรื่อง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี)  .............................................................................................................. 
 
 
 

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

 
 
 

หมายเหตุ  เอกสำรหลกัฐำนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้ม มีดงันี ้
1. หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐำนอื่นจำก บริษัท ศูนยร์บั

ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 

หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้ เป็นนิติบุคคล ตอ้ง
แนบส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง ( กรณีเป็นชำว   
ตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 


