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              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  เขียนท่ี                 
 

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ   อยู่บ้านเลขท่ี   ซอย   
 
 ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จงัหวดั    
 
 รหสัไปรษณีย์     
                   

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั         
 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                เสียง  ดงันี ้
                              
 หุ้นสามญั           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  

                          
  หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 

                                    

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
 

  1. ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    
  

 ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      

 
หรือ 

                                                                                    
   ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    
  

 ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
 

  2. กรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
   
   (ก) นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
 
   (ข) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 
 
   (ค) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

 
(รายละเอยีดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2564) 
                                                                                     

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลืออยู่เป็นผู้ รับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2564 ในว ันพฤหัสบดีท่ี  
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแอมเบอร์ 1-2 ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.
1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทํา
เคร่ืองหมาย  ท่ี  1. 
และระบช่ืุอผู้ รับมอบอํานาจ 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทํา
เคร่ืองหมาย  ท่ี  2. 
และเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่ง 
 



 
ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 7. 

   

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

  หุ้นสามญั    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง     

  หุ้นบริุมสิทธิหุ้น    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด   เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

 - วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนน – 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2563 เป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานประจาํปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

 เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง  

2. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

3. นางอารดา จรูญเอก 

 เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2564 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

  ลงช่ือ …………………………………….……… ผู้มอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………)  
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในในประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ห้องแอมเบอร์ 1-2  ชัน้ 2 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่น 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง   

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
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