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กฎบัตรคณะกรรมการก ากบดูแลบรรษัทภบิาล 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาลจดัตัง้ขึน่โดยมีวตัถปุระสงค ในการปฏิบตัิหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เพื่อช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายและวางหลกัเกณฑ็ในการเสริมสร้างให้บริษัทมี 

แบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นรูปธรรมให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 

1.2 เพื่อเสริมสร้างการด าเนินงานภายในบริษัทให้มีประสทิธิภาพ โดยมีความโปร่งใส นา่เช่ือถือ และตรวจสอบได้ 

1.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ให้ 

ตระหนกัถึงความส าคญัในการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไปปฏิบ ติ 

1.4 เพื่อก ากบัดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได้อยา่งถกูต้อง 

และมีประสทิธิภาพ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 

2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ซึง่ประกอบด้วย ประธาน 

กรรมการและกรรมการอื่น โดยให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.2 ก าหนดให้กรรมการอิสระด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ 

หน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 

3.1 กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาล มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาล 

ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้ 

3.2 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาล พ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือมี  

ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็น  

ผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”)ก าหนด 
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(4) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 

3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 

3.4 ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาลวา่งลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้ 

คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาลเพื่อ 

ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยผู้ ได้ รับการแต่งตัง้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ เหลืออยู่ของ  

กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาลซึง่ทดแทน 

3.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการก า กับ 

ดูแลบรรษัทกิบาล ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

พิจารณา ก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุต่ิ 

4. การประชุม 

4.1 ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทังปี และอาจมีการ  

ประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

4.2 ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาลหรือประธานที่ประชุมอาจก าหนดให้กรรมการก ากับดูแล  

บรรษัทกิบาลประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตาม  

หลกั เกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาล ให้ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาล  

หรือเลขานุการคณะกรรมการดูแลก ากับบรรษัทกิบาลในฐานะผู้ ที่ได้รับมอบหมาย น าส่งหนังสือเชิญประชุม  

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน  

วันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ  

หรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ  

ก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ นัง้นัก้ารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่ 

กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการดูแลก ากับบรรษัทกิบาลอาจจัดล่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดย  

เลขานุการคณะกรรมการดูแลก ากับบรรษัทกิบาลต้องจัดเ ก็บส า เนาหนังสือเ ชิญประชุมและเอกสาร  

ประกอบการประชมุไว้เป็นหลกัฐาน ซึง่อาจพิจารณาจดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาล ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ  
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จ านวนกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาลนัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสืยงหนึ่งในการ  

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียง 

เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขืนอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงช่ีขาด 

4.5 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านไว้ในรายงานการ  

ประชุม นัง้นีก้รรมการผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคัญในเร่ืองที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง 

การพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.6 เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทกิบาลท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม  

ภายใน 14 วนั รวมนัง้ จดัเก็บรายงานการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1 จดัท านโยบายก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

ผู้ บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน  

ก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ส านักงานก.ล.ต. ตลอดจนหลกัการ 

ก ากบัดแูลกิจการและธรรมาภิบาลท่ีดี และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุต่ิ 

5.2 เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบ้ติด้านการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5.3 และฝ่ายจัดการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ เป็น  

มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถกูต้อง 

5.4 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูล 

กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท ่งให้ค าปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 

ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อ  

พฒันาระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

5.5 สง่เสริมให้บริษัทมีการสือ่สารนโยบายหรื่อแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย 

อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้กรรมการผู้บริหารพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจ ตระหนกัเห็นความส าคญั และปฏิบตัิตาม

นโยบายหรือแนวปฏิบตัดิงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

5.6 จดัท าแนวทางในการพฒันากรรมการในด้านตา่งๆ ท ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมชดุยอ่ย เช่น การ 

พัฒนาความ รู้ที่ เ ป็ นประ โยช น์ ต่ อกา รป ฏิบัติ ห น้ าที่  ก า ร ว า งแผนงาน ประจ า ปี  และกา รพัฒนา 
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ในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ 

5.7 ดแูลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็น 

ประจ าทุกปี โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5.8 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลเป็นประจ าทกุปี และหากมี 

การแก้ไขปรับปรุงกฎบตัร ต้องเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุิติ 

5.9 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม ่าเสมอและ 

จัดท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้ นในรายงานประจ าปี โดยระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบ  

ภารกิจที่ได้ด าเนินการ และข้อเสนอแนะท่ีส าคญัเก่ียวกบังานด้านการก ากบัดแูลบรรษัทกิบาล โดยเปิดเผยข้อมลูดงันี  ้

6.1 จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

6.2 จ านวนครัง้ที่กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชมุ 

6.3 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลก าหนดให้มีการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ก ากับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมิน  

ตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (100) 

และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเช่ือมั่น  

ต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลตามกรอบความรับผิดชอบอย่าง 

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ค้ณะกร รมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลมีการพิจารณาทบทวนและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  

และประสทิธิผลที่ดียิ่งขึน่ 
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           กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

ก ฎบั ต ร คณะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ดู แ ล บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล ฉบั บ นี ้ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มิ ติ จ า ก คณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ใ น 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2564 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม 2564 เป็น

ต้นไป 

 

 

  

นายชนิภทัร วิสุทธิแพทย์ 
ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 


