
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-EGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) โดย

ขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ e-EGM ดงันี ้

• สาํหรับผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสําเนาเอกสารอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-สกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแนบหลกัฐานประกอบด้วย 

• สาํหรับผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1) สําเนาหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และมข้ีอความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

• กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน - หนงัสอืมอบอํานาจ หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีลง

นามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบใุนหวัข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ใน

หน้าถดัไป 

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และเอกสารแสดง

ตวัตนดงักลา่วข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาสง่เอกสารต้นฉบบัมายงั สํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั (มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

1.2  เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเข้าร่วม

ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) 

พร้อม Web Link ในการเข้าสูร่ะบบการประชมุ e-EGM ไปให้ทา่นทางอีเมล (Email) 
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 ทัง้นี ้ขอให้ท่านเก็บรักษาช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผู้ อ่ืน 

และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที 

1.3  ขอให้ทา่นศกึษาคูม่ือวิธีการใช้งานระบบการประชมุ e-EGM ท่ีบริษัทได้สง่ให้ทา่นทางอีเมล (Email) โดยละเอียด 

ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม                            

การถ่ายทอดสดการประชมุจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. 

1.4  สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน 

“เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” กรณีท่ีทา่นไมล่งคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนน

ของทา่นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

1.5  กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบการประชุม e-EGM ของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบชุ่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ไว้ในอีเมลท่ีได้สง่ช่ือผู้ ใช้ 

(Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ให้ทา่น 

2.    กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-EGM  

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-EGM ได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของ               

บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

• นายสหสั  ตรีทิพยบตุร   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  อาย ุ73 ปี 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

• พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/   อาย ุ72 ปี 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

• นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/   อาย ุ53 ปี 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนด ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6. ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดําเนินการได้ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย

บริษัทแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  
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2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4.  หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

(ตามท่ีระบดุ้านลา่งนี)้ มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาสง่เอกสารต้นฉบบัมายงั สํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

5.  ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้ถกูต้องและชัดเจน และให้ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือ

มอบฉนัทะดงักลา่ว 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้ มอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้ น (ผู้ มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง  

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย 

1) หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้ รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง  

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ี

ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่

เป็นผู้ ถือหุ้น  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

1) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  

1.1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจกระทําการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

1.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

1.3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

1.4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง  

2) เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ  

2.1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

2.2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

โดยเอกสารดงักลา่วข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายกุารรับรองเอกสารไมเ่กิน 1 ปี 

3) เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  

ให้แสดงบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ช่องทางสาํหรับผู้ถอืหุ้นในการส่งคาํแนะนําหรือคาํถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-EGM มีดงันี ้

3.1 ระหวา่งการประชมุ e-EGM ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถสง่คําแนะนําหรือคําถามได้ผา่นระบบการประชมุ e-EGM 

3.2 ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําแนะนําหรือคําถามลว่งหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาสง่เอกสารต้นฉบบัมายงั สํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
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