การเสนอวาระการประชุม
หลั กเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ู ถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามั ญผู้ ถือหุ้น
ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) คำนึงถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรำยด้ วยควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี มำกขึ ้น ดังนัน้ ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเห็นว่ำสำคัญและเป็ นประโยชน์แก่ บริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์
1. คุณ สมบัติ ข องผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ใ นกำรเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุใ นวำระกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุม ต้ องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 1
ของหุ้นบริ ษัทฯ ทังหมด
้
โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันก็ได้ และเป็ นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
นับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน
2. กำรเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุวำระกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระ
กำรประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565”
หรื ออำจแจ้ งเรื่ องอย่ ำ งไม่ เ ป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 02-398-9994, E-mail address ฝ่ ำยกฎหมำย
“warisa.w@origin.co.th, darun.k@origin.co.th” ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565” พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วน
และสมบูรณ์ ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำก บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ ำมี) ส่งถึงบริ ษัทฯ ภำยในวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภำพันธ์
2565 ตำมที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายกฎหมาย
บมจ. ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระ
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน แล้ วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
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3. เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่บรรจุเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้เป็ นวำระกำรประชุม
1) เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรได้
3) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้ รับ
มติ ส นับ สนุน ด้ ว ยเสี ย งที่ น้ อ ยกว่ำ ร้ อยละ 10 ของจ ำนวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมด โดยที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ยัง ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
4) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน ไม่
เพียงพอ หรื อเสนอมำไม่ทนั ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
6) เรื่ องที่เสนอ หรื อหลักฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ถือหุ้นนันมี
้ ข้อควำมที่ไม่ตรงตำมควำมเป็ นจริ ง
หรื อมีข้อควำมคลุมเครื อ
7) เรื่ อ งที่ เ ป็ นอ ำนำจกำรบริ ห ำรจัด กำรของบริ ษัท ฯ เว้ น แต่เป็ น กรณี ที่ ก่อให้ เกิ ดควำมเดือดร้ อน
เสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ข้ อบังคับทำงกำร หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแล หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และจริ ยธรรมกำรดำเนินธุรกิจ
9) เรื่ องซึ่งตำมปกติกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ถื อหุ้นและบริ ษัทฯ ได้
ดำเนินกำรกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมทุกครัง้
10) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรแล้ ว
11) เรื่ องที่ซ ้ำกับเรื่ องที่ได้ เสนอมำก่อนแล้ ว
4. กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ โดยเรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สำหรับวำระที่ไม่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นรับทรำบพร้ อมชี ้แจงเหตุผลทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมำะสมภำยใน
เดือนมีนำคม 2565 ต่อไป
5. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรไม่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2565 กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่กรอกข้ อมูลแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ได้ แนบเอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นมำครบถ้ วน
ตำมที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้
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แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

วันที่.......................................................
ข้ ำพเจ้ ำ.............................................................. เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่....................................................................... รวม จำนวน ......................................... หุ้น
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ .................... ถนน .................................................... ตำบล/แขวง ..........................................
อำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ................................... หมำยเลขโทรศัพท์ ...........................
มีควำมประสงค์ขอเสนอวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี ้
วาระที่นาเสนอ
1 เรื่ อง .........................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี) ..............................................................................................................
2 เรื่ อง .........................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี) ..............................................................................................................

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

หมายเหตุ เอกสำรหลักฐำนที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อม มีดงั นี ้
1. หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐำนอื่นจำก บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐำนแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ ต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และกรณีผ้ ถู ือหุ้น เป็ นนิติบคุ คล ต้ อง
แนบสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง ( กรณีเป็ นชำว
ต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจที่ได้ ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
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