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การเสนอวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 
 

วัตถุประสงค์ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) ค ำนงึถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นทกุรำยด้วยควำมเสมอภำค

และเทำ่เทียมกนั เพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในกำรให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปีมำกขึน้ ดงันัน้ ก่อนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือ
หุ้นเห็นว่ำส ำคญัและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2565 ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 
 

หลักเกณฑ์ 
1.  คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  

ของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุม  ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 1 
ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และเป็นกำรถือหุ้นอยำ่งตอ่เนื่อง
นบัจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจใุนวำระกำรประชมุเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดือน 

 

2. กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุำระกำรประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระ

กำรประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565”

หรืออำจแจ้ง เ ร่ืองอย่ำงไม่ เ ป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่  02-398-9994,  E-mail address ฝ่ำยกฎหมำย 
“warisa.w@origin.co.th, darun.k@origin.co.th” ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุ้นที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน
และสมบูรณ์ ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอื่นจำก บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) สง่ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 
2565 ตำมที่อยูด่งันี ้

 
 
 

 

 
 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระ
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

 

ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
อาคารภรัิชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260 
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3. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ือง
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ 

1) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 
3) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับ

มติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด  โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

4) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถ้วน ไม่
เพียงพอ หรือเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

5) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
6) เร่ืองที่เสนอ หรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อควำมที่ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง 

หรือมีข้อควำมคลมุเครือ  
7) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน

เสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
8) เร่ืองที่ขดักับกฎหมำย ข้อบงัคบัทำงกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

หรือไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ  และจริยธรรมกำรด ำเนินธุรกิจ  
9) เร่ืองซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้

ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 
  10) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
  11) เร่ืองที่ซ ำ้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมำก่อนแล้ว 

 
4. กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร

บริษัทฯ โดยเร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ส ำหรับวำระท่ีไมไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นรับทรำบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสมภำยใน
เดือนมีนำคม 2565 ตอ่ไป  

 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี  
2565 กรณีผู้ ถือหุ้นไมก่รอกข้อมลูแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นมำครบถ้วน
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วนัท่ี....................................................... 
 
ข้ำพเจ้ำ.............................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี....................................................................... รวม จ ำนวน ......................................... หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี .................... ถนน .................................................... ต ำบล/แขวง .......................................... 
อ ำเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................... หมำยเลขโทรศพัท์ ........................... 
มีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชมุในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ดงันี ้
วาระที่น าเสนอ 

1 เร่ือง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี  .............................................................................................................. 
 
2 เร่ือง  ......................................................................................................................................... 
เหตผุลที่เสนอ  ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
รำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี  .............................................................................................................. 
 
 
 

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

 
 
 

หมายเหตุ  เอกสำรหลกัฐำนท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดงันี ้
1. หลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐำนอื่นจำก บริษัท ศูนย์รับ

ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 

หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้น เป็นนิติบคุคล ต้อง
แนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง ( กรณีเป็นชำว   
ตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
 


