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หมวดที่ 1
บททั่วไป
วิสัยทัศน์
บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ดี โดยยึดถือลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง ด้ วยการคิดที่มากกว่า ให้
มากกว่า เพื่อลูกค้ าได้ มากกว่า

พันธกิจ
เราใส่ใจในรายละเอียดความต้ องการของลูกค้ าในทุกๆ ด้ าน ด้ วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้ างสรรค์
เพื่อส่งมอบสินค้ าและบริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า รวมทังมุ
้ ่งเน้ นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้ เติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนร่วมกับ คูค่ ้ า ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม

ค่ านิยม
O

Optimize

เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม

R

Responsive

พร้ อมปรับเตรี ยมอย่างฉับไว

I

Innovation

แสวงหาสร้ างคุณค่าทําสิง่ ใหม่

G

Growth

พร้ อมเติบใหญ่ไปพร้ อมกัน

I

Integrity

ซื่อสัตย์สจุ ริ ต

N

Neat

ร่วมกันคิดประณีตในงาน

S

Service Excellence

เต็มทีใ่ นการบริการ

T

Teamwork

ร่วมใจกันเป็ นหนึง่ เดียว

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องให้
รับทราบ เพื่อให้ ยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการอย่างเคร่ งครัด เช่น หลักการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน เจ้ าหนี ้ คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้ า ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
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หมวดที่ 2
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จะดําเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรั พย์
แห่ง ประเทศไทย และสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ หลักเกณฑ์ ว่าด้ ว ย ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
เกิดประสิทธิ ภาพ ความโปร่ งใสและประสิทธิ ผลในการบริ หารงาน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้
พนักงาน รัฐ ลูกค้ า ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และสามารถบริ หารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี 2560 สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ เล็งเห็นว่าเพื่อให้ บริ ษั ท จด
ทะเบียนสามารถเติบโตได้ ในระยะยาวจึงได้ มีการออกหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี (Corporate Governance Code: CG
Code) เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนนํามาปรับใช้ ในการกํากับดูแลให้ กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างมีคณ
ุ ค่า และ
ยัง่ ยืน
ดังนัน้ บริ ษัทจึงนําเอาหลักการดังกล่าวมาเป็ นหลักปฏิบัติให้ แก่ทางคณะกรรมการบริ ษัทเพิ่มเติม และได้ จัดทํ า
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ ขององค์กรให้ เป็ นไป
ตามหลักกฎหมายอันเป็ นกติกาสากล โดยได้ เผยแพร่ให้ กรรมการและพนักงานทุกคนของบริ ษัทนําไปปฏิบตั ิ โดยบริ ษัทจะจัดให้
มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปี เพื่อให้ ทนั ต่อปั จจุบนั และสอดคล้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
หลักปฏิบตั ิ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน

หลักปฏิบตั ิ 2

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน

หลักปฏิบตั ิ 3

เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบตั ิ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร

หลักปฏิบตั ิ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบตั ิ 6

ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบตั ิ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบตั ิ 8

สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรที่สร้ าง
คุณค่ าให้ แก่ กจิ การอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่
สําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินงาน การบริ หารความเสี่ยง และ
กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรั พยากรที่จําเป็ น เพื่อให้ บุคลากรของบริ ษัทสามารถปฏิบัติหน้ าที่ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อม และให้ บริ ษัทสามารถ
ปรับตัวเพื่อรองรับความเปลีย่ นแปลงจากปั จจัยต่างๆ อยูเ่ สมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ บริ ษัทสามารถ
มีผลประกอบการที่ดีและเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
จะกํากับดูแลให้ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดด้ วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท บนพื ้นฐานข้ อมูลที่เพียงพอ และไม่ได้ มีสว่ นได้ เสียไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจ คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษัทจะกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สาํ คัญของบริ ษัท โดยเป็ นไปตาม วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจําปี เพื่อให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามเพื่อให้ บริ ษัทมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ รวมถึงส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีความยัง่ ยืน โดยคํานึงถึงสร้ างคุณค่าให้ ทงบริ
ั ้ ษัท ลูกค้ า ผู้มีสว่ น
ได้ เสีย และสังคมโดยรวม และมีการนําวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยนอกจากการประกอบ
ธุ ร กิ จ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ประเภทรั บ รู้ รายได้ จ ากการขายแล้ ว บริ ษั ท ยัง มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า และธุรกิจบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ ได้ อย่างต่อเนื่องภายใต้
การดําเนินงานของบริ ษัทย่อย เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ กบั กลุม่ บริ ษัทในระยะยาว จากการมีรูปแบบรายได้ ท่สี มํ่าเสมอในอนาคต
จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีการกําหนดเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ เเก่ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน รวมถึงบริ ษัทคูค่ ้ า และสถาบันการเงิน โดยจะเห็นได้ จากวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของบริ ษัท
วิสยั ทัศน์
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บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญเติบโต
อย่างยั่งยืนภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ดี โดยยึดถื อลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง ด้ วยการคิดที่
มากกว่า ให้ มากกว่า เพื่อลูกค้ าได้ มากกว่า
พันธกิจ
เราใส่ใจในรายละเอียดความต้ องการของลูกค้ าในทุกๆ ด้ าน ด้ วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่าง
สร้ างสรรค์ เพื่อส่งมอบสินค้ าและบริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า รวมทังมุ
้ ่งเน้ นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกับ คูค่ ้ า ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม
และทําการสื่อสารวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทไปยังทุกหน่วยงานขององค์กรเพื่อรับรู้ แนวคิดหลักในการ
ดําเนินธุรกิจไปในทางเดียวกัน ควบคูก่ บั การเสริ มสร้ างค่านิยมขององค์กรให้ กบั พนักงาน
ค่านิยม
O

Optimize

เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม

R

Responsive

พร้ อมปรับเตรี ยมอย่างฉับไว

I

Innovation

แสวงหาสร้ างคุณค่าทําสิ่งใหม่

G

Growth

พร้ อมเติบใหญ่ไปพร้ อมกัน

I

Integrity

ซื่อสัตย์สจุ ริ ต

N

Neat

ร่วมกันคิดประณีตในงาน

S

Service Excellence

เต็มที่ในการบริ การ

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
บริ ษั ท ตระหนัก ดี ว่ า ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และองค์ ก รที่ กํ า กับ ดูแ ลให้ ค วามสํ า คัญ กับ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการซึ่งถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมากขึน้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการสรรหาและแต่งตังกรรมการและ
้
กรรมการชุดย่อยที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั บริ ษัทได้ ในระยะยาว
บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก สรรหากรรมการ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนว
ปฏิบตั ิท่ดี ีในการสรรหาแต่งตังกรรมการ
้
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดคุณสมบัติของกรรมการชุดต่างๆ และเน้ นคุณสมบัติที่หลากหลายทัง้
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ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท รวมทังกํ
้ าหนดให้ กระบวนการในการสรรหามีความ
โปร่งใส่เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก
บริ ษัทได้ กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์แก่บริ ษัท รวมถึงเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ กําหนดให้ มีกรรมการบริ ษัทจํานวนอย่างน้ อย 5 คน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยประกอบไปด้ วยกรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท คุณสมบัติประธานกรรมการ
คุณสมบัติกรรมการบริ ษัท วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ การ
คัดเลือก การกําหนดค่าตอบแทน เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาได้ กําหนดองค์ ป ระกอบของความรู้ ความชํ านาญเฉพาะด้ านที่
จําเป็ นต้ องมีในคณะกรรมการของบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อมาช่วยให้ คณะกรรมการในแต่ละชุดสามารถกําหนด
นโยบาย กลยุทธ์ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษัทได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
3.1.

กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่าง

น้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดซึง่ มีความเข้ มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด ทังนี
้ ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทังนี
้ ้กรรมการ
แต่ละคนไม่สามารถเป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนได้ เกินกว่า 5 แห่ง
การสรรหากรรมการนัน้ บริ ษัทจะให้ ความสําคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
มีประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้ างไกล รวมทัง้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทนอกจากนี ้ ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทอีกด้ วย มีกระบวนการที่
โปร่งใส สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท บริ ษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื อพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทโดยบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/
หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหม่
้
จะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตาม
้
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
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1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2.

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จํ า นวนกรรมการที่ จะพึงมีห รื อจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่ บุค คลซึ่งได้ รั บการ
เลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับ
ตําแหน่งอีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงหรื อ (5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
การประชุมคณะกรรมการกํ าหนดให้ มีอย่างน้ อยปี ละ 6 ครั ง้ โดยกํ าหนดองค์ประชุมเพื่อเปิ ด
ประชุมและในขณะลงมติในแต่ละวาระ ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
นอกจากนี ้กรรมการ
กรรมการทุกคนควรเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของการประชุมทังปี
้
3.2.

กรรมการอิสระ
บริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม

กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องทังนี
้ ้ จํานวนของกรรมการอิสระจะต้ องมีอย่าง
น้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

1.

ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทโดยให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงิ นเดือนประจํ า หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่
จะได้ พ้ น จากการมีล ัก ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลัก ษณะต้ อ งห้ าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท

3.

ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนัน้ รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อ
บริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน
การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้
บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นใน
ระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เ ป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่ง รวมถึงการให้ บริ การเป็ น ที่ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก
บริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษั ท และไม่เ ป็ น ผู้ถือ หุ้นที่ มีนัย ผู้มี อํ า นาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริ ษัท

10.
3.3.

มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน 9 ปี

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท และจะต้ อ งเป็ น

กรรมการอิสระของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีจํานวนอย่างน้ อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน
ที่มีความรู้ ความเข้ าใจและมีประสบการณ์ ด้านบัญชี และ/หรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของการรายงานทางการเงิน รวมทังต้
้ องเป็ น
ผู้ที่สามารถตังคํ
้ าถามได้ อย่างตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผลของคําตอบที่ได้ รับ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

1.

ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น
กรรมการตรวจสอบ

2.

กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท โดยมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามประกาศของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนิ น
กิจการของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท

4.

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ น
บริ ษัทจดทะเบียน

5.

มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้ าใจและมีประสบการณ์
ด้ า นบัญ ชี และ/หรื อ การเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะสามารถทํ า หน้ า ที่ ใ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงของ
การรายงานทางการเงิน รวมทังต้
้ องเป็ นผู้ที่สามารถตังคํ
้ าถามได้ อย่างตรงประเด็น และ
สามารถตีความและประเมินผลของคําตอบที่ได้ รับ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

7.

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบหรื
้
อให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการตรวจสอบทังหมดทํ
้
าการเลือกบุคคลหนึ่งขึ ้นมาเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

ให้ บคุ คลใดที่ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

3.4.

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน โดย

ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อกําหนดนโยบายด้ านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ ามาเป็ นกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง และกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้ คณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นอกจากนี ้ ยัง

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ ใ นการกํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับ สูงเพื่ อให้ มี ค วาม
เหมาะสม และสะท้ อนถึงความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
3.5.

กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หาร

ทําหน้ าที่ในการบริ หารกิจการให้ เป็ นไปตามนโยบาย ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และการพิจารณากลัน่ กรอง
เรื่ องต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริ หารงานต่างๆ ของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทจะต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้องค์คณะของ
กรรมการบริ หารของบริ ษัทจะประกอบไปด้ วยผู้บริ หารสูงสุดในสายงานต่างๆ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
3.6.

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง โดย

ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และต้ องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งจะถูกแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กํากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริ ษัทย่อยแและบริ ษัทร่ วม โดยจัดให้ มีนโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วม รวมทังดํ
้ าเนินการให้ บริ ษัทย่อยแและบริ ษัทร่วมดําเนินการให้ ถกู ต้ องตรงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัททุกปี
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัท เพื่อ ทํ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติของ
คณะกรรมการบริ ษัท และสนับสนุนการจัดให้ กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารได้ รับความรู้และเข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ อง โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1.

ให้ คํ า แนะนํ า และสนับ สนุน งานของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกับ ข้ อ กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง

2.

ดูแลให้ มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังติ
้ ดตามให้ นโยบายและ
ข้ อแนะนําของคณะกรรมการบริ ษัท มีผลในทางปฏิบตั ิ

3.

รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

4.

กํากับดูแลให้ บริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง

5.

ติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

6.

ติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
นอกจากบริ ษัทจะให้ ความสําคัญในการสรรหาและแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทแล้ ว บริ ษัทยังให้ ความสําคัญ
ในการสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร ซึ่งถือเป็ นฟั นเฟื องสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการสรรหาผู้ บริ ห ารและบุ ค ลากร คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดทัก ษะ
ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จําเป็ นสําหรับผู้บริ หาร และหรื อบุคลการในแต่ละด้ านไว้ เป็ นการเฉพาะ เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การสรรหาบุคลากรที่ตรงตามความต้ องการตามแผนการสรรหาของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีอํานาจในการกําหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติในการสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอันได้ แก่ ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธาน
อํานวยการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
หลัก เกณฑ์ ใ นการสรรหาผู้ บริ ห ารระดับ สูง ของบริ ษั ท มี 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกเป็ นสมรรถนะด้ า นบริ ห าร
(Managerial Competency) ประกอบไปด้ วยทักษะภาวะผู้นํา ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทักษะการบริ หารโครงการ ทักษะ
การบริ หารความเสี่ ย ง และทั ก ษะการบริ หารธุ ร กิ จ ส่ ว นที่ ส องเป็ นสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที่ (Functional
Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่ผ้ บู ริ หารจําเป็ นต้ องมี เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ เช่น ทักษะด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้ านการออกแบบ ทักษะด้ านการวางแผนและการจัดการ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายังกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทน และประเมินผลของผู้บริ การระดับสูงอีก
ด้ วย โดยค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงที่บริ ษัทจัดสรรให้ นนั ้ มีทงค่
ั ้ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน อาทิเช่น เงินเดือน โบนัส สําหรับ
ระยะสันรวมถึ
้
งใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน (ESOP) ในระยะ
ยาว และค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน เช่น สวัสดิการการรั กษาพยาบาล การพัฒนาบุคลากรโดอยการอบรมทังภายในและ
้
ภายนอก เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทจะทําความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลต่ออํานาจการ
ควบคุมการบริ หารจัดการ
ในด้ านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริ ษัทจะติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจํานวน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

กํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอกก็ได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อมีกรรมการเข้ าใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการเข้ าใหม่ เช่น โครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บริ หารและการดําเนินงานของกิจการ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ แก่
กรรมการใหม่
นอกจากนี ้ ทุกๆ สิ ้นไตรมาส และสิ ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และ
พนักงานตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด เพื่อให้ ได้ ผลการประเมินที่ตรงกับผลการดําเนินงานและสอดคล้ องกับเป้าหมายของ
บริ ษัท

หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ค วามสําคัญกับ การพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อ การเติ บโตอย่างยั่งยื น ของบริ ษั ท จึง
สนับสนุนให้ ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สร้ างประโยชน์ต่อสังคม การใช้ งานของ
ลูกค้ า ควบคูไ่ ปกับการรักษาสิง่ แวดล้ อม และสนับสนุนให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ งานในองค์กร โดยจัดให้
มีกรอบการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงาน และบริ หารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท จะติ ด ตามดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การดํ า เนิ น การอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้ อม โดยเรื่ องดังกล่าวจะสะท้ อนอยูใ่ นแผนดําเนินการให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ
บริ ษัทตังมั
้ น่ ในความยุติธรรม และความมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หนึ่งผู้ใด
อย่างไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้ วิจารณญาณ หรื อความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื อ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อเพศ บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็ นภารกิจหลักที่จะสร้ างสรรค์
โครงการ และกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริ ษัทได้ วางแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ ายไว้ ดงั นี ้
1.

ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทให้ เจริ ญเติบโต สามารถแข่งขันได้ ในระยะยาว
และแบ่งปั นผลกํ า ไรให้ ผ้ ูถื อหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทัง้ นําเสนอข้ อมูลต่อ ผู้ถื อหุ้นอย่างถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

2.

พนักงาน : บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ใช้ ระบบการประเมินผลงาน
(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้ สะท้ อนผลการ
ปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง นอกจากนี ้ผลจากการประเมินจะใช้ ในการวางแผนการฝึ กอบรม การ
สนับสนุนเรื่ องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมทัง้
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บริ ษัทยังจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กํากับดูแลเรื่ องความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทํางาน ดังนี ้
1.)

พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มคี วามรู้ ความสามารถภายในบริ ษัทเพื่อบรรจุในตําแหน่งที่
สูงขึ ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็ นพนักงานจากภายนอก บริ ษัทมุ่งสรรหา
และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี เข้ ากับองค์กรได้ มาร่วมงาน
กับบริ ษัทตามความจําเป็ น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

2.)

ส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน
และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ ได้ รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถทํางานในหน้ าที่ปัจจุบันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และมีความ
พร้ อมในการรับผิดชอบงานที่สงู ขึ ้นในอนาคต

3.)

บริ หารค่าจ้ าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้ เป็ นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริ ษัทชัน้
นํ า และปรั บ ปรุ ง ให้ มีค วามเหมาะสมกับ สภาวะในปั จ จุบันอยู่เ สมอ และจะใช้ ร ะบบ
คุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน และการเลื่อนตําแหน่ง โดยพิจารณา
ความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน

4.)

ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ให้ พนักงานมีความร่ วมมือ ร่ วมใจกันทํางาน เสมือนหนึ่งเป็ น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่สําคัญของบริ ษัทซึ่งทําให้ ผล
ประการของบริ ษัทสามารถเติบโตแบบก้ าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริ ษัท
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้

(1)

กระบวนการสรรหาบุคลากร
บริ ษัทมีการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นํา
ความแตกต่างด้ านเชื ้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล
ความคิ ดเห็ น ทางการเมือ ง อายุห รื อ ความทุพ พลภาพ มาเป็ น ปั จจัย ในการ
พิจารณาและตัดสินการจ้ างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตาม
กระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กําหนดไว้ นอกจากนี ้หากมีตําแหน่งงานว่าง
ลงหรื อ มี ตํ า แหน่ ง งานใหม่เ กิ ด ขึ น้ บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะสรรหาบุค ลากรที่
เหมาะสมจากพนัก งานภายในของบริ ษั ท ก่ อ นการคัด เลื อ กจากบุค ลากร
ภายนอก ยกเว้ น แต่ไ ม่มี บุค คลที่ เ หมาะสม บริ ษั ท จึ ง จะคัด เลือ กและบรรจุ
บุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มี
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ทัศนคติที่ดี เข้ ากับองค์กรได้ มาร่ วมงานกับบริ ษัทตามความจําเป็ น และความ
เหมาะสมของแต่ล ะหน่ว ยงาน โดยคํ า นึง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรบุค คลให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
(2)

การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบาย
การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และ
ความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทังการจั
้
ดการฝึ กอบรมให้ แก่พนักงาน
และมีสวัสดิการสนับสนุนเรื่ องทุนการศึกษาต่อให้ แก่พนักงานโดยให้ โอกาส
อย่า งทั่วถึง และสมํ่ าเสมอ มี ก ารพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อ เนื่องทัง้
ภายในและภายนอกบริ ษัท เช่น ให้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานในการเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน และความรู้ ด้ านอื่นๆ ทังด้
้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การพัฒ นาบุค ลิก ภาพของพนัก งาน หรื อ สวัส ดิ ก ารต่า งๆ
รวมถึ ง ส่ ง พนัก งานไปอบรมกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายนอกบริ ษั ท เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยนําความรู้ ที่ได้ มาใช้ กับการทํางานหรื อ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้ างเสริ มความร่วมมือใน
การทํางานเป็ นทีม รักษาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ร่วมงานด้ วยกันและระหว่าง
หัวหน้ างานและผู้ปฏิบตั ิงาน
บริ ษัทมุง่ มัน่ ในการพัฒนาและส่งเสริ มความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่ องของ
การสร้ างความสุขในการทํางาน ด้ วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทังปี
้ เพื่อให้
พนักงานผ่อนคลายจากความเครี ยดบริ ษัท และส่งเสริ มการสร้ างความสัมพันธ์
อันดีของพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน ลดปั ญหาเรื่ องของ
การสือ่ สารระหว่างแผนกในองค์กร

(3)

การจ่ายผลตอบแทนในการทํางาน
บริ ษัทจัดให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่เป็ นธรรมสําหรับพนักงาน และให้ พนักงาน
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมตามศัก ยภาพ ตํ า แหน่ ง หน้ าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนี บ้ ริ ษั ท มี น โยบายพิ จารณาปรั บ เพิ่ มค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ท่ีบริ ษัทกําหนดไว้ ด้วยความเป็ นธรรม ให้ โอกาสและผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
น้
และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้ รับเป็ นประจําทุกเดือนแล้ ว
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ในทุกต้ นปี บริ ษัทจะกําหนดเป้าหมายการทํางานที่ชดั เจนร่ วมกับพนักงานโดย
มีดชั นีชีวดั ความสําเร็ จ (KPI) ในการคํานวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจํ าปี
(โบนัส ) ทัง้ ยัง จั ด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารอื่ น ๆ แก่ พ นัก งาน และมี กิ จ กรรมสํ า หรั บ
พนักงาน เช่น จัดงานปี ใหม่และจับสลากให้ รางวัลพิเศษกับพนักงานจํ านวน
มาก และกิจกรรมงานเลี ้ยงกลางปี และสิ ้นปี เพื่อมอบรางวัลให้ แก่พนักงานและ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
(4)

สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษั ท จัด ให้ มี ร ะบบการทํ า งานที่ มุ่ง เน้ น ความปลอดภัย และสุข อนามัย ใน
สถานที่ทํางานอย่างเหมาะสม เช่น การกําหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัย
บริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ โดยกําหนดให้ พนักงานต้ องสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั ง้ เมื่ อ อยู่บ ริ เ วณพื น้ ที่ ก่อ สร้ างโครงการ เพื่ อ ระบบป้อ งกัน อุบัติ เ หตุที่ อาจ
เกิดขึ ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน การจัดให้ มีสถานที่ทํางานที่สะอาดเพื่อความ
ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น ทังจากอั
้
คคีภยั และโรคภัย เป็ นต้ น ในส่วน
ของพนักงานบริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล

3.

ลูกค้ า : บริ ษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า บริ การลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีความกระตือรื อร้ น
พร้ อมให้ การบริ การ ต้ อนรั บด้ วยความจริ งใจ เต็มใจ ตัง้ ใจ และใส่ใจ เพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับสินค้ าของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ดูแลผู้รับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้ วยความรวดเร็ ว
ถูกต้ อง และน่าเชื่อถือ เน้ นรักษาความลับของลูกค้ า และไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้
ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิพื ้นฐานของผู้บริ โภค อาทิ การผลิตที่
อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริ การหลังการขายที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุด อีกทังยั
้ งมุง่ มัน่ ทําการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้ างนวัตกรรมของโครงการอาคาร
ชุดให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟั งก์ชนั่ การใช้ งานห้ องชุดที่ค้ มุ ค่า
(Best Function Unit Plan Design) จัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบคําถาม ข้ อ
ร้ องเรี ยน และข้ อสงสัยเพื่อเป็ นช่องทางให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อกับบริ ษัทได้ โดยตรง

4.

คู่ค้า : การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้าตาม
สัญญาที่ตกลงกันและยึดมัน่ ตามหลักกฎหมาย และปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าตามหลักกการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG) โดยบริ ษัทมีการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ใน
การจัดซื ้อ จัดจ้ างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ที่ปรึ กษาโครงการ เพื่อให้ ค่คู ้ าของบริ ษัทได้ มีโอกาศเข้ ามา
ประมูลงานตามขันตอน
้
และเป็ นการคัดเลือกคูค่ ้ าที่เหมาะตามเงื่อนไขที่บริ ษัทกําหนด
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5.

คู่แข่ง : บริ ษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้ วิธีการที่ไม่สุจริ ตเพื่อ
ทําลายคูแ่ ข่งทางการค้ า การแข่งขันจะไปเป็ นอย่างเป็ นธรรม

6.

เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องเพื่อชํ าระหนีใ้ ห้ กับเจ้ าหนีท้ ี่ให้ การ
สนับสนุนเงินกู้ของบริ ษัท

7.

สังคม : บริ ษัทให้ ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม รวมทัง้
ให้ การสนับสนุนกิ จกรรมในชุมชนเพื่อเกื อ้ กูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็ นไปตาม
โครงการช่วยเหลือสังคม (CSR) ที่บริ ษัทได้ ดําเนินการตลอดมา อีกทังจะไม่
้
เกี่ยวข้ องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และจะดูแลเอาใจใส่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มี
นโยบายที่ให้ การสนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ ที่เสริ มสร้ างคุณภาพ อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยูเ่ สมอ

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการพัฒนา จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ธุรกิจของบริ ษัท โดยคํานึงถึงผลกระทบและ
การพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินรวมของบริ ษัท ตลอดจนสารสนเทศที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทังงบการเงิ
้
นรวมของบริ ษัทให้ มีการจัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่หน่วยงานกํากับดูแล
กํ าหนดและมีความเป็ นอิสระดูแลให้ บริ ษัทเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ จัดการดูแลให้
รายงานทางการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ค วามถูก ต้ อ งครบถ้ วนเป็ น จริ ง และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล สํ า คัญ เพี ย งพอครบถ้ วน
สมเหตุสมผล และเป็ นที่เชื่อถือได้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดูแลให้ บริ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทําหน้ าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริ ษัทเป็ น
ระยะ เพื่อให้ มีการบันทึกข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วน มีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและมีความสุจริ ตตามนโยบายที่บริ ษัทกําหนด
และไม่ดําเนินการใดอันเป็ นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ แก่ทาง
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้ าตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมออีกด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ กรรมการอิสระ 3 คน เป็ นกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่ในการสอบทานให้
บริ ษัทมีรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริ ษัทพิจารณาการเปิ ดเผย
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ข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่ งใส และทันเวลา ตามข้ อกําหนดของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทจะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ พิจารณาความเหมาะสมและ
ความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ในการทําหน้ าที่พิจารณาและนําเสนอนโยบาย
แผนงาน และผลการปฏิบตั ิงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยนโยบายบริ หารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานใน
บริ ษัทและครอบคลุมปั จจัยความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตั ิงาน
ด้ านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการแก้ ไขและ
ผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ ค รอบคลุม ทุก ด้ า นทัง้ ด้ า นการเงิ น การ
ปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัทอยู่เสมอ จัดให้ มีการกําหนด
ลําดับขันของอํ
้
านาจอนุมตั ิและความรับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานที่มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกําหนดระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยบริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน และสอบ
ทานการปฏิบตั ิงานทังหน่
้ วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับ ฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท และ
การทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
1.

บริ ษัทกําหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงเปิ ดเผยรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น การ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ ทราบทุกครัง้

2.

บริ ษัทกําหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.

บริ ษัทกํ าหนดเป็ นนโยบายว่าการทํารายงานระหว่างกันที่สําคัญต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสการกระทําที่ทจุ ริ ต หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อหลักจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ได้ โดยข้ อมูลการร้ องเรี ยนและเบาะแสที่แจ้ งมายังบริ ษัท
จะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบจะสัง่ การให้ ตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไข (หากมี) และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อไป โดยบริ ษัทมีมาตรการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายให้ สามารถร้ องเรี ยนกับบริ ษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ลูกค้ า คู่ค้า และประชาชนทัว่ ไปสามารถร้ องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นต่อ
บริ ษัทตามระเบียบว่าด้ วยกระบวนการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
จดหมาย

ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ประธานอํานวยการ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์

http://www.origin.co.th

สําหรับพนักงาน สามารถร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารได้ โดยตรง
ทาง E-mail ในระบบของบริ ษัทหรื อกล่องสือ่ สารภายในองค์กร ที่จะสือ่ สารโดยตรงกับผู้บริ หารระดับสูง
อีกทัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายที่ดําเนินธุรกิจโดยให้ ความสําคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ คุณธรรม จริ ยธรรม บริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานในจริ ยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริ ษัท
ดังนัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทในทุกรู ปแบบ บริ ษัทจึงได้
แสดงเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชน คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรกําหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดสําหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิสําคัญเพื่อเป็ นแนวทางใน
การนําไปปฏิบตั ิ กล่าวคือ ไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ าน
การทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด จัดให้ มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้
บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ รวมทังตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิงานของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด กฎระเบียบ และช่วย
ค้ นหาข้ อบกพร่ องจุดอ่อน รวมถึงให้ คําแนะนําในการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 7 รั กษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1.

คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ

โปร่งใส และทันเวลา ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ซึ่งล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการบริ ษัทกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษัทกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.2.

บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี ้และให้ ความสําคัญ

ต่อการจัดทํางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริ ษัทที่ปรากฏในรายงานประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ และจะจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
7.3.

บริ ษัทจะจัดให้ มีรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริ หาร

ความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
รวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี
และเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
7.4.

คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดทํารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม

7.5.

บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคน บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุมและการเข้ าประชุมในปี ที่ผา่ นมา และความเห็นจากการทําหน้ าที่ รวมทัง้
การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้ านวิชาชีพในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของบริ ษัท รวมถึงการ
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงในบริ ษัท
7.6.

บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การ

7.7.

บริ ษัทจะจัดให้ มีรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริ หาร

ความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
รวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี
และเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
7.8.

บริ ษัทจัดให้ มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้ าที่รับผิดชอบในการให้ บริ การและ

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริ ษัทที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องทุกกลุ่ม ทัง้ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า
เจ้ าหนี ้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และทัว่ ถึง ผ่านกิจกรรมสือ่ สารที่หลากหลาย

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
: ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขมุ วิท

ที่อยู่

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
อีเมล์

: ir@origin.co.th

เว็บไซต์

: www.origin.co.th

โทรศัพท์

: (662) 030 0000

Fax

: (662) 398 9994

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
8.1

คณะกรรมการดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริษัท

8.1.1

สิทธิพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้น

บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ ความสําคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้นทุกรายด้ วยความเป็ นธรรม ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง สิทธิพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้ วย สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคล
เป็ นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
แต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ สิทธิในการรับส่วน
แบ่งกํ าไร และเงิ นปั นผลอย่างเท่าเทียม สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ที่จะได้ รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สทิ ธิในการเข้ า
ร่ วมประชุมและออกเสียงได้ อย่างเต็มที่ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้น
รายอื่น บริ ษัทฯ จะทําการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศให้ ทราบโดยทันที ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังได้ ดแู ลอย่างใกล้ ชิดในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
8.1.2

สิทธิในความเป็ นเจ้ าของกิจการ

ผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกคน มีสิทธิในความเป็ นเจ้ าของกิจการบริ ษัทเท่าเทียมกันตามจานวนสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริ ษัท โดยใช้ อานาจควบคุมบริ ษัทผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
้
ทําหน้ าที่แทน และมีสิทธิเสรี ภาพในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัท ดังนี ้
(1) สิทธิในการขายหรื อโอนกิจการ
คณะกรรมการมีบทบาทหน้ าที่ในการบริ หารกิจการให้ เจริ ญเติบโตตามนโยบายของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีอํานาจ
ในการขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บุคคลอื่น กรณีจะขายหรื อโอนกิจการของ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทให้ บคุ คลอื่นจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(2) สิทธิในการซื ้อและรับโอนกิจการ
กรณี บ ริ ษั ทประสงค์ จะซือ้ และรั บ โอนกิ จการของบริ ษัท อื่ นหรื อ บริ ษัท เอกชนมาเป็ น ของบริ ษัท เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงสําคัญในด้ านการลงทุนและมีความเสี่ยงสูงเกินอํานาจคณะกรรมการ กรณีจะซื ้อและรับโอนกิจการของ
บริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(3) สิทธิในการให้ บริ ษัทเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียน
การเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนมีผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นทุกคนในปั จจัยบวกและลบ ผู้ถือหุ้นจึง
เป็ นผู้ตดั สินใจตามความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นควรอนุมตั ิหรื อไม่ โดยในกรณีจะเพิ่มทุนหรื อลดทุนจะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) สิทธิในการให้ บริ ษัทควบรวมกิจการ
คณะกรรมการไม่มีอํานาจที่จะให้ กิจการของบริ ษัทควบรวมกับกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อกับบริ ษัทเอกชนอื่น
การจะควบรวมกันเป็ นบริ ษัทใหม่ได้ ต้ องกระทําโดยอํานาจอนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้นของทังสองบริ
้
ษัท โดยจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(5) สิทธิในการเลิกกิจการ
เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาว่ากิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมบริ หารจัดการของคณะกรรมการ ไม่สมควรที่จะ
ประกอบกิจการอีกต่อไป ผู้ถือหุ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ เลิกบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
8.2

คณะกรรมการดูแลให้ การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
1.)

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะกําหนดวัน
เวลาและสถานที่จัดประชุมทัง้ ในเรื่ องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าร่ วมประชุม โดยบริ ษัทจะไม่จัด
ประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจะเริ่ มประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกับ
การเข้ าร่ วมประชุม และผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งหลักฐานการลงทะเบียน หรื อหนังสือ
มอบฉันทะมายังบริ ษัทล่วงหน้ าเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องก่อนวันประชุม นอกจากนี ้
บริ ษัทจะเลือกสถานที่จดั ประชุมที่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

2.)

บริ ษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทัง้ ข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เพียงพอ โดยระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุก

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

วาระเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลอย่างครบถ้ วนล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ต่างๆ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกําหนด ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุม
แทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ ทังแบบ
้
ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เรื่ อง การกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็ นทังรู้ ปแบบทัว่ ไป และรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมโดย
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มี
การเผยแพร่ หนังสือนัดประชุมพร้ อมทัง้ ข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริ ษัท www.origin.co.th ล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นไทยและต่างชาติสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่าง
เท่าเทียมกัน และได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วนเพียงพอก่อนวันประชุม
ทังนี
้ ้ในวันประชุม ทางบริ ษัทจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่และตัวแทนของที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อทํา
การตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น
สําเนาบัตรประชน สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อบัตรข้ าราชการในกรณีบคุ คลธรรมดา และ
หนังสือรั บรองบริ ษัท สําเนาบัตรกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ในกรณี นิติ
บุคคล
3.)

บริ ษัทสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้น เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วน
น้ อย สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ อีกทังจะเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความเห็น
ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด
โดยบริ ษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท

4.)

บริ ษัทจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูรับมอบฉันทะ หรื อ
กรรมการอิสระโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย ณ จุดรับลงทะเบียน เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

5.)

บริ ษั ท สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ บัต รลงคะแนนเสี ย งในทุก วาระ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ในการนับผลการลงคะแนน และจะจัดให้ มีบุคคลากรที่เป็ นอิสระทําหน้ าที่
ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

6.)

บริ ษัทส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้ าร่ วม
ประชุม โดยประธานกรรมการบริ ษัททํ าหน้ าที่ เป็ นประธานที่ป ระชุม นอกจากนีย้ ังมี
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทผู้สอบบัญชี ภายนอกหรื อตัวแทน ที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ตัวแทน เข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับฟั งความเห็น ตอบข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพรี ยง
กัน

7.)

ในการประชุม ผู้ถื อหุ้น ก่ อ นเริ่ ม การประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ หุ้น รั บ ทราบถึงจํ านวนและ
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อรับทราบถึง
องค์ประชุมที่เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ทางผู้ดําเนินการประชุมจะอธิบาย
วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะ
พิจารณาและลงคะแนนเรี ยงตามวาระที่กําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ หรื อ
เพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษัทสอบถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบคําถามในที่ประชุมด้ วย และในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริ ษัทใช้ วิธีการลง
- นับคะแนนเสียงแบบบาร์ โค้ ด (Barcode) โดยก่อนเริ่ มประชุม ผู้ดําเนินรายการจะขอ
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อมาทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญประจําปี และวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานการประชุมทุกครัง้
และมีการแจ้ งวิธีการลง – นับคะแนนเสียงก่อนการประชุม และในทุกวาระการประชุม
ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
กัน ก่อนที่จะทําการลงคะแนนและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยและงด
ออกเสียงในแต่ละวาระ พร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม

8.)

บริ ษัทเพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทโดยนํา
ข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทโดยเฉพาะในกรณี หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลด
ข้ อมูลระเบียบวาระการประชุมได้ อย่างสะดวกและครบถ้ วน

9.)

การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้ บันทึกให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง รวดเร็ ว โปร่ งใส และ
บันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สําคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ และบริ ษัทจะนํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ พิ จ ารณา รวมถึ ง นํ า ส่ง รายการประชุม ดัง กล่า วไปยัง ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรื อนําส่งไป

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกําหนด
10.)

ภายหลังการประชุม บริ ษัทจะทําการแจ้ งมติการประชุมผุ้ถือหุ้น พร้ อมผลคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระให้ ผ้ ุถือหุ้นรับทราบ ผ่านการแจ้ งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริ ษัท www.origin.co.th เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุม และไม่ได้ เข้ าร่ วม
การประชุมได้ รับทราบผลการประชุมโดยทันทีและเท่าเทียมกัน

11.)

เพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการได้ รับเงินปั นผลโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
(ถ้ ามีการจ่ายเงินปั นผล) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ ได้ รับเงินปั นผลตรงเวลา
ป้องกันปั ญหาเรื่ องเช็คชํารุด สูญหาย หรื อส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้ า

บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิในด้ านต่างๆ และไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิทธิหรื อ
ลิดรอนสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นหน้ าที่ในการดูแลให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ทํางานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความสํานึกในหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิงาน เพื่อทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความเชื่อถือ และยอมรับ
ในการตัดสินใจว่าการดําเนินการใดๆ กระทําด้ วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และ
รายย่อย
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หมวดที่ 3
นโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการต่ อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายที่ดําเนินธุรกิจโดยให้ ความสําคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ และยึด
มั่นคุณธรรม จริ ยธรรม บริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส และรั บผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
แนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติที่ เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร และพนัก งานในจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ เพื่อแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทในทุกรูปแบบ ในเดือนกุมภาพันธ์
2558 บริ ษัทฯ จึงได้ แสดงเจตนารมณ์เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้ านการทุจริ ตของ
ภาคเอกชน คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรกําหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่น” เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดสําหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิสําคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการ
นําไปปฏิบตั ิ กล่าวคือ ไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ าน
การทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด จัดให้ มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วย
ให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ รวมทังตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิงานของทุกหน่วยงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด กฎระเบียบ
และช่วยค้ นหาข้ อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ คําแนะนําในการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กําหนดมาตรการและกลไกทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถกํากับดูแลและบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีการปฏิบตั ิตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กําหนด
ไว้ ได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริ ษัทฯ เอง และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริ ษัทมหาชน กฎหมาย
หลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน สํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมดังกล่าว
ในกรณีที่นโยบายนี ้กําหนดให้ การทํารายการหรื อการดําเนินการใดๆ ซึ่งมีนยั สําคัญหรื อมีผลต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เป็ นเรื่ องที่จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี) ให้ กรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
และ/หรื อการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวก่อนที่บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมจะจัด
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อก่อนการทํารายการหรื อดําเนินการในเรื่ อง
นัน้ ในการนี ้ ให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขันตอนและวิ
้
ธีการที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะขอ
อนุมตั ินนตามที
ั้
่กําหนดไว้ ในกฎหมายบริ ษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วยโดยอนุโลมด้ วย (เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ ง)
อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
1.

การทํารายการหรื อการดําเนินการใดๆ ของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)
(1)

เรื่ องที่จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(ก)

การแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมอย่าง
น้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม โดยให้ กรรมการและ
ผู้ บริ ห ารที่ บ ริ ษั ท ฯ เสนอชื่ อ หรื อ แต่ ง ตัง้ มี ดุล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาออกเสี ย งในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทัว่ ไปและ
ดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมได้ ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริ หารของ
บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่วม เว้ นแต่เรื่ องที่กรรมการและผู้บริ หารรายนันมี
้ สว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องดังกล่าว
ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อผู้บริ หารตามวรรคข้ างต้ นที่ได้ รับการเสนอชื่อนัน้ ต้ องเป็ นบุคคลที่มีรายชื่ออยูใ่ น
ระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ (White List) รวมถึง และมี
คุณสมบัติบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกําหนดลักษณะขาดความ
ไม่นา่ ไว้ วางใจของกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ

(ข)

การพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษัทย่อย

(ค)

การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่การแก้ ไขข้ อบังคับในเรื่ องที่มีนยั สําคัญตามข้ อ (2) (ฉ)

(ง)

การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทย่อย

รายการตัง้ แต่ข้ อ (จ) ถึ ง ข้ อ (ฐ) นี เ้ ป็ น รายการที่ ถื อ ว่า มี ส าระสํา คัญ และหากเข้ า ทํ า รายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย ดังนัน้ จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ก่อน ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริ ษัทย่อยจะเข้ า
ทํารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรื อ เรื่ อง การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับใช้
โดยอนุโลม) แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมติจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ รายการดังต่อไปนี ้
คือ
(จ)

กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่เกี่ยวกับ
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อย

(ฉ)

การโอนหรื อสละสิทธิ ประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิ เรี ยกร้ องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่
บริ ษัทย่อย

(ช)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ซ)

การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทย่อย
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(ฌ) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อย หรื อการรวมกิจการของบริ ษัทย่อย
กับบุคคลอื่น
(ญ) การเช่า หรื อให้ เช่าซื ้อกิจการหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทย่อยทังหมดหรื
้
อส่วนที่มีสาระสําคัญ

(2)

(ฎ)

การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สินเชื่อ การคํ ้าประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริ ษัทย่อยให้ ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้น หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย

(ฏ)

การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย

(ฐ)

รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อยและเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ

เรื่ องที่จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(ก)

กรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่เกี่ยวกับ
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินของบริ ษัทย่อย ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของ
รายการที่บริ ษัทย่อยจะเข้ าทํารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การ
คํ า นวณรายการตามที่ กํ าหนดไว้ ในประกาศที่ เกี่ ยวข้ อ งของคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับ
การพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

(ข)

การเพิ่ ม ทุ น โดยการออกหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและการจั ด สรรหุ้ น รวมทั ง้ การลดทุ น
จดทะเบี ย นซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ นเดิ ม ของผู้ ถื อ หุ้ นอั น จะเป็ นผลให้ สั ด ส่ ว น
การใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและ/หรื
้
อทางอ้ อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทย่อยนัน้ หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทางตรง
้
และ/หรื อทางอ้ อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละห้ า
สิบ (50) ของจํานวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนัน้

(ค)

การดําเนินการอื่นใดอันเป็ นผลให้ สดั ส่วนการใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทางตรง
้
และ/หรื อทางอ้ อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้ อยละสิบ (10)
ของจํานวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการใช้ สิทธิออก
เสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและ/หรื
้
อทางอ้ อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวนเสียงทังหมดในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่อยในการเข้ าทํารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย

(ง)

การเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริ ษัทย่อยที่จะเลิก
นันเปรี
้ ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยู่ในเกณฑ์
ต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2.

(จ)

รายการอื่ น ใดที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยและรายการที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
บริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการนันเปรี
้ ยบเทียบกับขนาด
ของบริ ษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

(ฉ)

การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและ
การผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทย่อยที่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
ย่อย และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย หรื อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น

กรรมการของบริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการให้ บริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริ ต รวมถึงกําหนดให้ มีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท ร่ วมที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ การดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
จะเป็ นไปตามนโยบายอื่นๆ ของบริ ษัทอื่น และนโยบายฉบับนี ้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่ องการกํากับดูแ ล
กิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อย่างแท้ จริ งและติดตามให้ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัท
ร่ วมเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ รายการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน และ/หรื อ
รายการที่มีนยั สําคัญอื่นใดต่อบริ ษัทฯ และดําเนินการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลและการ
บริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมตามที่กําหนดไว้ ในนโยบายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ อย่างครบถ้ วนและ
ถูกต้ อง

นโยบายการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1) บริ ษัทฯ จะให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา
298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2) กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริ ษัทฯ ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายังเลขานุการบริ ษัท ก่อน
นําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ ให้ จดั ทําและนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

วันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และจัดทําและนําส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
3) กํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่ เ ป็ น
สาระสําคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ ความระมัดระวังในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนและ
ในช่ ว งระยะเวลา 24 ชั่ว โมงภายหลังจากที่ ข้อ มูล ภายในของบริ ษัท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยต่อ สาธารณชนแล้ ว ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทราบจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนันให้
้ แก่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ได้ แก่การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ น
สภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4) กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ซึง่ ตนได้ ลว่ งรู้มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย
หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัทฯ
ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อนําข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผย
เพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
5) กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนัก งานที่ล าออกแล้ ว เปิ ด เผยข้ อ มูล ภายใน หรื อ ความลับของบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่อย ตลอดจนข้ อมูล
ความลับของคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่ตนได้ รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บคุ คลภายนอกรับทราบ
แม้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยและคู่ค้าของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
6) กํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน มีหน้ าที่เก็บรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และมีหน้ าที่ในการใช้
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยนําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไปใช้ ประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ าง
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นโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการของการกํากับแู ลกิจการที่ดีว่าด้ วย
การตัดสินใจใด ๆในการเข้ าทําธุรกรรมหรื อการทํารายการใด ๆของบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯและผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และควรหลีกเลีย่ งการกระทําใด ๆที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
1.

2.

3.

4.

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงละเว้ นการประกอบกิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ หรื อเป็ นผู้บริ หาร ในกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯไม่วา่
เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่น ซึง่ อาจเป็ นผลเสียหายต่อบริ ษัทฯไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม เว้ นแต่สามารถแสดง
ได้ วา่ มีกลไกที่ทําให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ การดําเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ มาตรการที่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษัทฯเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญซึง่ จะ
ทําให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่สามารถกระทําการ หรื อละเว้ นการกระทําการที่ควรทําตามหน้ าที่ หรื อ
มีผลกระทบต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้
อนเข้ ามาปฏิบตั ิงานกับ
บริ ษัทฯ หรื อเป็ นการได้ มาโดยมรดก หรื อก่อนที่บริ ษัทฯจะเข้ าไปทําธุรกิจนัน้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯทราบทันที ตามวิธีการที่บริ ษัทฯกําหนด
ในกรณี ที่บริ ษัทฯมีความจําเป็ นต้ องทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ รายการนันต้
้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ ด้ วย
ความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกโดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯ หากการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันนันไม่
้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริ ษั ท กํ า หนด ให้ ป ฏิ บัติ ต ามแนวทางเรื่ อ งการทํ า รายการเกี่ ย วโยงที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ( ตลท.)/สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กําหนด
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯโดยเคร่งครัด รวมทัง้
ต้ องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น โดยอาศัยข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัทฯ( เช่น แผนธุรกิจ
มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลจากการค้ นคว้ าทดลอง การประมูลราคา เป็ นต้ น) เพื่อประโยชน์สว่ นตน
ไม่วา่ จะทําให้ บริ ษัทฯเสียหายหรื อไม่ก็ตาม

ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยทราบถึงการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของตน หรื อ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกรณีมีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย โดยให้ มี
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร ดังนี ้
ก)

รายงานในครัง้ แรก :ให้ รายงานต่อบริ ษัทโดยแจ้ งต่อเลขานุการบริ ษัทเมื่อกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ า

รับตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ข)
รายงานการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย: ให้ รายงานโดยมิชกั ช้ าภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล โดยระบุแจ้ งจํานวนครัง้ ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงไว้ ด้วย
ค)
รายงานการมีสว่ นได้ เสียหรื อส่วนเกี่ยวข้ องโดยนัยสําคัญกับรายการที่พิจารณา: ให้ กรรมการ และ
ผู้บริ หาร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีส่วนเกี่ ยวข้ องอย่างมีนัยสําคัญกับรายการที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา แจ้ งต่อ
เลขานุการบริ ษัทเพื่อให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของตนในรายการดังกล่าว อย่างน้ อยก่อน
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การพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ นันๆ
้ และต้ องไม่
เข้ าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอํานาจในการอนุมตั ิธุรกรรมนันๆ
้

นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรื อไม่
ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทกําหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อ ให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(Whistleblower Policy) ดังนี ้
ขอบเขต
นโยบายนี ้ใช้ บงั คับกับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ผู้ร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ทจุ ริ ต หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ
หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.

พนักงานที่ถกู ปฏิบตั ิหรื อถูกเลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ ร้ องเรี ยน ให้
ข้ อมูล หรื อจะให้ ข้อมูล ช่วยเหลือในขันตอนการสื
้
บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้ อเท็จจริ ง ให้ แก่ผ้ รู ับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน

ผู้รับเรื่องร้ องเรียน
1. ผู้บงั คับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การขึ ้นไป)
2.

หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท

3.

ผู้จดั การฝ่ ายหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท

4.

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีการร้ องเรียน
1. ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนตามที่บริ ษัทกําหนด หรื อ แจ้ งผ่าน E-mail
กล่องรับความคิดเห็นที่บริ ษัทจัดไว้ หรื อส่งจดหมายที่อยูบ่ ริ ษัท โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
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1)

2.

ทางไปรษณีย์

: ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2)

ทางอีเมลล์

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
496 หมู่ 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
: Whistleblower@origin.co.th

3)

ผ่านเว็ปไซด์

: www.origin.co.th

ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต แจ้ งให้ ผ้ จู ัดการฝ่ ายงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยไม่ชกั ช้ า หรื อภายใน 3 วันทําการ เพื่อดําเนินการตามขันตอนการตรวจสอบ
้
ข้ อเท็จจริ ง

3.

ในการร้ องเรี ยนผู้ร้องเรี ยนไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนของผู้ร้องเรี ยน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้ บริ ษัท
สามารถแจ้ งผลการดําเนินการหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ ทราบได้ ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยน
เลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชดั เจน เพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุ
อันควรเชื่อว่ามีการกระทําที่เป็ นการทุจริ ต หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเกิดขึ ้น

ทังนี
้ ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 30 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ อนุมัติโดยมติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

____________________________________
นายสหัส ตรี ทพ
ิ ยบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

____________________________________
นายลักษณะน้ อย พึ่งรั ศมี
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

