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หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

วิสัยทศัน์ 

บริษัทมีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน

ภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลกูค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกว่า ให้

มากกวา่ เพื่อลกูค้าได้มากกวา่  

พันธกจิ 

เราใสใ่จในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นที่จะพฒันาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 
 

ค่านิยม 

O Optimize  เพิ่มผลงานอยา่งยอดเยี่ยม 

R Responsive  พร้อมปรับเตรียมอยา่งฉบัไว 

I Innovation  แสวงหาสร้างคณุคา่ท าสิง่ใหม ่

G Growth   พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I Integrity   ซื่อสตัย์สจุริต 

N Neat   ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S Service Excellence เต็มทีใ่นการบริการ 

T Teamwork  ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ  

บริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน รวมถึงผู้ เก่ียวข้องให้
รับทราบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบตัิตามหลกัการอย่างเคร่งครัด  เช่น หลกัการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน เจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นต้น  
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หมวดที่ 2 
นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะด าเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมทัง้หลักเกณฑ์ว่าด้วย ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ว่าด้วยการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี ้

พนกังาน รัฐ ลกูค้า ตลอดจนประชาชนทัว่ไปและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

โดยในปี 2560 สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เล็งเห็นว่าเพื่อให้บริษัทจด

ทะเบียนสามารถเติบโตได้ในระยะยาวจึงได้มีการออกหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG 

Code) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนน ามาปรับใช้ในการก ากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างมีคณุค่า และ

ยัง่ยืน 

ดังนัน้ บริษัทจึงน าเอาหลกัการดังกล่าวมาเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ทางคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม  และได้จัดท า

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบันีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลมุถึงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ขององค์กรให้เป็นไป

ตามหลกักฎหมายอนัเป็นกติกาสากล โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการและพนกังานทกุคนของบริษัทน าไปปฏิบตัิ โดยบริษัทจะจดัให้

มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อให้ทนัตอ่ปัจจบุนัและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของบริษัท โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุคา่ให้แก่

กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น  
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หลักปฏบิัต ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง

คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน 

บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจนตามรายละเอียดที่ระบุ

ไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

ส าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ นโยบายการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้

เป็นไปอยา่งเหมาะสม  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและ

รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและค านงึถึงสิง่แวดล้อม และให้บริษัทสามารถ

ปรับตวัเพื่อรองรับความเปลีย่นแปลงจากปัจจยัตา่งๆ อยูเ่สมอ โดยยงัคงรักษาความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อให้บริษัทสามารถ

มีผลประกอบการท่ีดีและเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ

จะก ากับดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ 

ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท บนพืน้ฐานข้อมลูที่เพียงพอ และไม่ได้มีสว่นได้เสยีไมว่า่

ทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่ตดัสนิใจ  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลักปฏบิัต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่ส าคญัของบริษัท โดยเป็นไปตาม วิสยัทศัน์ พนัธ

กิจ และคา่นิยมองค์กร รวมถึงกลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี เพื่อให้บคุลากรปฏิบตัิตามเพื่อให้บริษัทมุง่ไปสูเ่ปา้หมาย

ดงักลา่วภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ รวมถึงสง่เสริมให้บริษัทมีความยัง่ยืน โดยค านงึถึงสร้างคณุคา่ให้ทัง้บริษัท ลกูค้า ผู้มีสว่น

ได้เสีย และสงัคมโดยรวม และมีการน าวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั โดยนอกจากการประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทรับรู้รายได้จากการขายแล้ว  บริษัทยังมีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อย่างตอ่เนื่องภายใต้

การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบักลุม่บริษัทในระยะยาว จากการมีรูปแบบรายได้ที่สม ่าเสมอในอนาคต 

จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ให้เเก่ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทคูค้่า และสถาบนัการเงิน โดยจะเห็นได้จากวิสยัทศัน์และพนัธกิจ

ของบริษัท 

วิสยัทศัน์ 
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บริษัทมีวิสยัทศัน์ มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการคิดที่

มากกวา่ ให้มากกวา่ เพื่อลกูค้าได้มากกวา่  

พนัธกิจ 

เราใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพฒันาโครงการอย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทัง้มุ่งเน้นที่จะพฒันาบุคลากร และองค์กรให้

เติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกบั คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร พนกังาน และสงัคม 

และท าการสื่อสารวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทไปยงัทกุหน่วยงานขององค์กรเพื่อรับรู้แนวคิดหลกัในการ

ด าเนินธุรกิจไปในทางเดียวกนั ควบคูก่บัการเสริมสร้างคา่นิยมขององค์กรให้กบัพนกังาน 

คา่นิยม 

O Optimize เพิ่มผลงานอยา่งยอดเยี่ยม 

R Responsive พร้อมปรับเตรียมอยา่งฉบัไว 

I Innovation แสวงหาสร้างคณุคา่ท าสิง่ใหม ่

G Growth พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกนั 

I Integrity  ซื่อสตัย์สจุริต 

N Neat ร่วมกนัคดิประณีตในงาน 

S Service Excellence เต็มทีใ่นการบริการ 

หลักปฏบิัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และองค์กรที่ก ากับดูแลให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นมากขึน้ ดังนัน้บริษัทจึงให้ความส าคัญในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ยที่มีคณุภาพและสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบับริษัทได้ในระยะยาว 

บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลือก สรรหากรรมการ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนว

ปฏิบตัิที่ดีในการสรรหาแตง่ตัง้กรรมการ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการชุดต่างๆ และเน้นคณุสมบตัิที่หลากหลายทัง้
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ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทัง้ก าหนดให้กระบวนการในการสรรหามีความ

โปร่งใสเ่พื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอก 

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบคุคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท รวมถึงเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ

บริษัท ทัง้นี ้ก าหนดให้มีกรรมการบริษัทจ านวนอย่างน้อย 5 คน ตามข้อบงัคบัของบริษัท  โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยรายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิประธานกรรมการ 

คุณสมบตัิกรรมการบริษัท วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ การ

คดัเลอืก การก าหนดคา่ตอบแทน เป็นไปตามที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้ก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่

จ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อมาช่วยให้คณะกรรมการในแต่ละชุดสามารถก าหนด

นโยบาย กลยทุธ์ให้เป็นไปตามเปา้หมายของบริษัทได้อยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

3.1. กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่ง

น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดซึง่มีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ทัง้นีก้รรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย ทัง้นีก้รรมการ

แตล่ะคนไมส่ามารถเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้เกินกวา่ 5 แหง่ 

การสรรหากรรมการนัน้ บริษัทจะให้ความส าคญักบับคุคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

มีประวัติการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทัศน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทนอกจากนี ้ยงัจะค านึงถึงคณุสมบตัิที่

เหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการท่ี

โปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัท บริษัทจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจหรือพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยบคุคล

ดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิครบตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/

หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามการแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่

ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ

ต าแหนง่อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีน้อกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงหรือ (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

การประชุมคณะกรรมการก าหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้  โดยก าหนดองค์ประชุมเพื่อเปิด
ประชมุและในขณะลงมติในแตล่ะวาระ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด นอกจากนีก้รรมการ
กรรมการทกุคนควรเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี 

3.2. กรรมการอิสระ 

บริษัทจะคดัเลือกบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ

คณะกรรมการตลาดทนุรวมถึงประกาศข้อบงัคบัและ/หรือ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องทัง้นี ้จ านวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอยา่ง

น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้



นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทโดยให้นบัรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้าม

ดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3.   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้

วิจารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการอิสระรายนัน้ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี

นยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ

เพื่อประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั 

การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้

บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีม่ี 

 ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การ

ค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียว

โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน

ระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ

หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก

บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของ

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงาน

ของบริษัท 

10.  มีวาระการด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 9 ปี 

3.3. กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเป็น

กรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจ านวนอยา่งน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน 

ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบญัชี และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ตอ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มตีอ่การเปลีย่นแปลงของการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ต้องเป็น

ผู้ที่สามารถตัง้ค าถามได้อย่างตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผลของค าตอบที่ได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้  
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1. ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้เป็น

กรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน 

5. มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยคณุสมบตัิ

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์

ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ตอ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีตอ่การเปลีย่นแปลงของ

การรายงานทางการเงิน รวมทัง้ต้องเป็นผู้ที่สามารถตัง้ค าถามได้อย่างตรงประเด็น และ

สามารถตีความและประเมินผลของค าตอบที่ได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด

คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้

เป็นกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท าการเลือกบคุคลหนึ่งขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. ให้บคุคลใดที่ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย

ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบคุคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู และกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นอกจากนี ้ยงั
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มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความ

เหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเปา้หมาย  

3.5. กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหาร

ท าหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการพิจารณากลัน่กรอง

เร่ืองต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของ

บริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะต้องมีจ านวนไม่ น้อยกวา่ 3 คน ทัง้นีอ้งค์คณะของ

กรรมการบริหารของบริษัทจะประกอบไปด้วยผู้บริหารสงูสดุในสายงานตา่งๆ และกรรมการผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก   

3.6. กรรมการบริหารความเสีย่ง  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย

ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งจะถกูแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อยแและบริษัทร่วม โดยจดัให้มีนโยบายการลงทนุและการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม รวมทัง้ด าเนินการให้บริษัทยอ่ยแและบริษัทร่วมด าเนินการให้ถกูต้องตรงกนั 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการบริษัททกุปี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้น สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท และสนบัสนนุการจดัให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ือง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับข้อกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ดแูลให้มีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบายและ

ข้อแนะน าของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบตัิ 

3. รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัตา่งๆ 
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4. ก ากบัดแูลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

6. ติดตอ่สือ่สารกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

หลักปฏบิัต ิ4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

นอกจากบริษัทจะให้ความส าคญัในการสรรหาและแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญั

ในการสรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นไป

ตามนโยบายและกลยทุธ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการสรรหาผู้ บริหารและบุคลากร คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้บริษัทมีการก าหนดทักษะ 

ประสบการณ์และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร และหรือบคุลการในแตล่ะด้านไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิใน

การสรรหาบคุลากรท่ีตรงตามความต้องการตามแผนการสรรหาของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอ านาจในการก าหนด

หลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิในการสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทอนัได้แก่ ต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน

อ านวยการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   

หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะด้านบริหาร 

(Managerial Competency) ประกอบไปด้วยทกัษะภาวะผู้น า ทกัษะการจดัการเชิงกลยทุธ์ ทกัษะการบริหารโครงการ ทกัษะ

การบ ริหารความเสี่ ย ง  และทักษะการบ ริหารธุ ร กิจ  ส่วนที่ สอง เ ป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่  ( Functional 

Competency) หมายถึง ความรู้ ทกัษะและ คณุลกัษณะที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายที่

วางไว้ เช่น ทกัษะด้านการวิเคราะห์ข้อมลู ทกัษะด้านการออกแบบ ทกัษะด้านการวางแผนและการจดัการ เป็นต้น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหายงัก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และประเมินผลของผู้บริการระดบัสงูอีก

ด้วย โดยคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูที่บริษัทจดัสรรให้นัน้ มีทัง้คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน อาทิเช่น เงินเดือน โบนสั ส าหรับ 

ระยะสัน้รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน  (ESOP) ในระยะ

ยาว และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล การพัฒนาบุคลากรโดอยการอบรมทัง้ภายในและ

ภายนอก เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลต่ออ านาจการ

ควบคมุการบริหารจดัการ  

ในด้านการพฒันาบคุลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจ านวน 

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจที่เหมาะสม  รวมทัง้สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการ
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ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง โดยอาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอกก็ได้  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น โครงสร้างและความสมัพันธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ

บริหารและการด าเนินงานของกิจการ รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่

กรรมการใหม ่

นอกจากนี ้ทกุๆ สิน้ไตรมาส และสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และ

พนกังานตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีตรงกบัผลการด าเนินงานและสอดคล้องกบัเป้าหมายของ

บริษัท 

หลักปฏบิัต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึง
สนบัสนนุให้ฝ่ายจดัการสรรหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั สร้างประโยชน์ต่อสงัคม การใช้งานของ
ลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการรักษาสิง่แวดล้อม และสนบัสนนุให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้งานในองค์กร โดยจดัให้
มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพฒันากระบวนการ
ด าเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการได้อย่ าง
ยัง่ยืน  

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม โดยเร่ืองดงักลา่วจะสะท้อนอยูใ่นแผนด าเนินการให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ธุรกิจ  

บริษัทตัง้มัน่ในความยตุิธรรม และความมีคณุธรรมกบัผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ ใด

อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสมัพันธ์ส่วนตัวตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชือ้ชาติ 

สญัชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสงัคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลกัที่จะสร้างสรรค์

โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุ

ฝ่ายไว้ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้น :  บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว 

และแบ่งปันผลก าไรให้ผู้ ถือหุ้ นอย่างเหมาะสม รวมทัง้น าเสนอข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 

2. พนกังาน : บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน 

(KPI) ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการประเมินแบบ  360 องศา เพื่อให้สะท้อนผลการ

ปฏิบตัิตามความเป็นจริง นอกจากนีผ้ลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การ

สนบัสนุนเร่ืองการศึกษาต่อของพนกังาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทัง้
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บริษัทยงัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานและสวสัดิการตา่งๆ ก ากบัดแูลเร่ืองความปลอดภยั 

และสขุอนามยัที่ดีในสถานท่ีท างาน ดงันี ้

1.) พิจารณาคดัเลอืกพนกังานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทเพื่อบรรจใุนต าแหน่งที่

สงูขึน้ก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนกังานจากภายนอก บริษัทมุ่งสรรหา

และคดัเลอืกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติที่ดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงาน

กบับริษัทตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้

ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2.) สง่เสริมความก้าวหน้าของพนกังาน โดยก าหนดทิศทางการพฒันาพนกังานอยา่งชดัเจน 

และดแูลพนกังานทกุระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดงักลา่วอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความ

พร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสงูขึน้ในอนาคต 

3.) บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวสัดิการ ให้เป็นไปโดยยตุิธรรมและทดัเทียมกบับริษัทชัน้

น า และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ  และจะใช้ระบบ

คณุธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขัน้เงินเดือน และการเลื่อนต าแหนง่ โดยพิจารณา

ความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแตล่ะบคุคลประกอบกนั 

4.) สง่เสริมการท างานเป็นทีม ให้พนกังานมีความร่วมมือ ร่วมใจกนัท างาน เสมือนหนึ่งเป็น

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ส าคญัของบริษัทซึ่งท าให้ผล

ประการของบริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัท

ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 

 

(1) กระบวนการสรรหาบคุลากร 

บริษัทมีการก าหนดคณุสมบตัิของพนกังานอยา่งชดัเจนตามลกัษณะงาน ไมน่ า

ความแตกตา่งด้านเชือ้ชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล 

ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ

พิจารณาและตดัสินการจ้างงาน โดยจะคดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตาม

กระบวนการคดัเลือกตามวิธีการที่ก าหนดไว้ นอกจากนีห้ากมีต าแหน่งงานวา่ง

ลงหรือมีต าแหน่งงานใหม่เกิดขึน้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่

เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทก่อนการคัดเลือกจากบุคลากร

ภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม  บริษัทจึงจะคัดเลือกและบรรจุ

บคุคลภายนอก โดยจะสรรหาและคดัเลอืกพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี
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ทศันคติที่ดี เข้ากบัองค์กรได้มาร่วมงานกบับริษัทตามความจ าเป็น และความ

เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

(2) การฝึกอบรมพฒันาบคุลากร 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบาย

การพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ และ

ความสามารถของพนกังานโดยสนบัสนนุทัง้การจดัการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน

และมีสวัสดิการสนับสนุนเร่ืองทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาส

อย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทัง้

ภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการท างาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทัง้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การด าเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน หรือสวัสดิการต่างๆ 

รวมถึงส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้ที่ได้มาใช้กับการท างานหรือ

ปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือใน

การท างานเป็นทีม รักษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ร่วมงานด้วยกนัและระหว่าง

หวัหน้างานและผู้ปฏิบตัิงาน 

บริษัทมุง่มัน่ในการพฒันาและสง่เสริมความรู้แก่พนกังาน รวมไปถึงเร่ืองของ 

การสร้างความสขุในการท างาน ด้วยการจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพื่อให้

พนกังานผอ่นคลายจากความเครียดบริษัท และสง่เสริมการสร้างความสมัพนัธ์

อนัดีของพนกังานในองค์กร เพื่อประสทิธิภาพในการท างาน ลดปัญหาเร่ืองของ

การสือ่สารระหวา่งแผนกในองค์กร 

(3) การจ่ายผลตอบแทนในการท างาน 

บริษัทจดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังาน

ได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมตามศักยภาพ  ต าแหน่งหน้าที่  และความ

รับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาม

เกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมต่อพนกังาน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้

และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนท่ีพนกังานได้รับเป็นประจ าทกุเดือนแล้ว 
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ในทกุต้นปี บริษัทจะก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชดัเจนร่วมกบัพนกังานโดย

มีดชันีชีวดัความส าเร็จ (KPI) ในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี  

(โบนัส) ทัง้ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน  และมีกิจกรรมส าหรับ

พนกังาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวลัพิเศษกับพนกังานจ านวน

มาก และกิจกรรมงานเลีย้งกลางปีและสิน้ปีเพื่อมอบรางวลัให้แก่พนกังานและ

สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีภายในองค์กร 

(4) สขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทจัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยใน

สถานท่ีท างานอยา่งเหมาะสม เช่น การก าหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภยั

บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดให้พนกังานต้องสวมหมวกนิรภยัทกุ

ครัง้เมื่ออยู่บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ  เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึน้ในระหวา่งการปฏิบตัิงาน การจดัให้มีสถานที่ท างานท่ีสะอาดเพื่อความ

ปลอดภยัจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ ทัง้จากอคัคีภยั และโรคภยั เป็นต้น ในสว่น

ของพนกังานบริษัทจดัให้มีสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล 

3.  ลกูค้า : บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า บริการลกูค้าด้วยความสภุาพ มีความกระตือรือร้น  

พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตัง้ใจ และใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูล

เก่ียวกบัสนิค้าของบริษัทอยา่งถกูต้อง ดแูลผู้ รับบริการดจุญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว  

ถกูต้อง และนา่เช่ือถือ เน้นรักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้

ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสทิธิพืน้ฐานของผู้บริโภค อาทิ การผลิตที่

อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริการหลงัการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจสงูสดุ อีกทัง้ยงัมุง่มัน่ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมของโครงการอาคาร

ชดุให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งานห้องชดุที่คุ้มค่า 

(Best Function Unit Plan Design) จัดตัง้ Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบค าถาม ข้อ

ร้องเรียน และข้อสงสยัเพื่อเป็นช่องทางให้ลกูค้าสามารถติดตอ่กบับริษัทได้โดยตรง 

4. คู่ค้า : การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าตาม

สญัญาที่ตกลงกนัและยดึมัน่ตามหลกักฎหมาย และปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามหลกักการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี (CG) โดยบริษัทมีการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ใน

การจดัซือ้ จดัจ้างผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาศเข้ามา

ประมลูงานตามขัน้ตอน และเป็นการคดัเลอืกคูค้่าที่เหมาะตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด 
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5. คู่แข่ง :  บริษัทยึดหลกัการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่ อ

ท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า การแขง่ขนัจะไปเป็นอยา่งเป็นธรรม  

6. เจ้าหนี ้:  บริษัทปฏิบัติตามสญัญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อช าระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีท้ี่ให้การ

สนบัสนนุเงินกู้ของบริษัท 

7. สงัคม :  บริษัทให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทั ง้

ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้กูลสงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เป็นไปตาม

โครงการช่วยเหลอืสงัคม (CSR) ที่บริษัทได้ด าเนินการตลอดมา อีกทัง้จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิด

สิทธิมนษุยชน ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจะดแูลเอาใจใสเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มี

นโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน

อยูเ่สมอ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการพฒันา จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงผลกระทบและ

การพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain 

หลักปฏบิัต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศที่

เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัทให้มีการจัดท างบ

การเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป มีการตรวจสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิตามที่หน่วยงานก ากับดูแล

ก าหนดและมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ จัดการดูแลให้

รายงานทางการเงินรวมของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญเพียงพอครบถ้วน 

สมเหตสุมผล และเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทเป็น

ระยะ เพื่อให้มีการบนัทกึข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและมีความสจุริตตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 

และไม่ด าเนินการใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่ทาง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมออีกด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระ 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานให้

บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องชดัเจน และทนัเวลา สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ และระเบียบของบริษัทพิจารณาการเปิดเผย
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ข้อมลูให้ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เก่ียวโยงหรือ

รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและ

ความสมเหตสุมผลก่อนที่จะด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ในการท าหน้าที่พิจารณาและน าเสนอนโยบาย 

แผนงาน และผลการปฏิบตัิงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานใน

บริษัทและครอบคลมุปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์ เปา้หมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลติ และการปฏิบตัิงาน

ด้านอื่นๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการแก้ไขและ

ผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทัง้ด้านการเงิน การ

ปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนด

ล าดบัขัน้ของอ านาจอนมุตัิและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานท่ีมกีารตรวจสอบและถ่วงดลุในตวัก าหนดระเบียบการ

ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินระบบควบคมุภายใน และสอบ

ทานการปฏิบัติงานทัง้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบั ฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบริษัท และ

การท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

1. บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การ

ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทกุครัง้ 

2. บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตน

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  บริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงานระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผู้มีสว่นได้เสียมีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อ

ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าที่ทจุริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท/หรือบริษัทยอ่ย หรือหลกัจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ โดยข้อมลูการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายงับริษัท 

จะถกูเก็บไว้เป็นความลบั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะสัง่การให้ตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยบริษัทมีมาตรการดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกบับริษัทผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการดแูลผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ลกูค้า คู่ค้า และประชาชนทัว่ไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นตอ่

บริษัทตามระเบียบวา่ด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

จดหมาย ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร 10260  

เว็บไซต์  http://www.origin.co.th  

ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรง

ทาง  E-mail ในระบบของบริษัทหรือกลอ่งสือ่สารภายในองค์กร ท่ีจะสือ่สารโดยตรงกบัผู้บริหารระดบัสงู 

อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือ

คอร์รัปชัน่ และยึดมัน่คณุธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทได้

ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนกังาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทในทกุรูปแบบ บริษัทจึงได้

แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชน คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรก าหนด “นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท 

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิส าคญัเพื่อเป็นแนวทางใน

การน าไปปฏิบตัิ กลา่วคือ ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน

การทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในช่วยให้

บริษัทบรรลเุปา้หมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วย

ค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว

ทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 
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หลักปฏบิัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของ

บริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตาม

หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการบริษัทก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทก ากบัตลาดทนุ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7.2. บริษัทให้ความส าคญัตอ่สภาพคลอ่งทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนี ้และให้ความส าคญั

ต่อการจดัท างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น

ผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 

7.3. บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว

รวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจ าปี 

และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

7.4. คณะกรรมการบริษัทจะจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

7.5. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละคน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมทัง้

การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัท รวมถึงการ

เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในบริษัท  

7.6. บริษัทจะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ  

7.7. บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว

รวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น รายงานประจ าปี 

และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

7.8. บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสมัพันธ์ ( Investor Relations) ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทั ง้พนักงาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์อยา่งเทา่เทียมกนั เป็นธรรม และทัว่ถึง ผา่นกิจกรรมสือ่สารท่ีหลากหลาย 
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ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ : ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

อีเมล์ : ir@origin.co.th 

เว็บไซต์ : www.origin.co.th 

โทรศพัท์ : (662) 030 0000 

Fax : (662) 398 9994 

หลักปฏบิัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  

8.1 คณะกรรมการดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท 

8.1.1 สทิธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้น 

บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นจึงให้ความส าคญั เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้
ถือหุ้นทกุรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และกฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้อง สิทธิพืน้ฐานที่ผู้ ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกนัประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบ
ฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ สิทธิในการเสนอรายช่ือบคุคล
เป็นกรรมการ สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน
แต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับสว่น
แบ่งก าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับ
สารสนเทศอยา่งเพียงพอ ทนัเวลาและเทา่เทียมกนั ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิในการเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้น
รายอื่น บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศให้ทราบโดยทนัที ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้ดแูลอยา่งใกล้ชิดในการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่ว รวมถึงหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายก าหนด เพื่อคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ 

8.1.2 สทิธิในความเป็นเจ้าของกิจการ  

ผู้ ถือหุ้นบริษัททกุคน มีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการบริษัทเท่าเทียมกนัตามจานวนสดัสว่นการถือหุ้น
ของบริษัท โดยใช้อานาจควบคมุบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทน และมีสิทธิเสรีภาพในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่สาคญัของบริษัท ดงันี ้

(1) สทิธิในการขายหรือโอนกิจการ  
คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เจริญเติบโตตามนโยบายของผู้ ถือหุ้น  โดยไม่มีอ านาจ

ในการขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น  กรณีจะขายหรือโอนกิจการของ
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บริษัทให้บคุคลอื่นจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(2) สทิธิในการซือ้และรับโอนกิจการ  
กรณีบริษัทประสงค์จะซือ้และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  เป็นการ

เปลี่ยนแปลงส าคญัในด้านการลงทนุและมีความเสี่ยงสงูเกินอ านาจคณะกรรมการ กรณีจะซือ้และรับโอนกิจการของ
บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(3) สทิธิในการให้บริษัทเพิ่มทนุหรือลดทนุจดทะเบียน  
การเพิ่มทนุและลดทนุจดทะเบียนมีผลกระทบต่อกิจการและผู้ ถือหุ้นทกุคนในปัจจยับวกและลบ  ผู้ ถือหุ้นจึง

เป็นผู้ตดัสนิใจตามความเห็นของคณะกรรมการวา่เห็นควรอนมุตัิหรือไม่ โดยในกรณีจะเพิ่มทนุหรือลดทนุจะต้องได้รับ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(4) สทิธิในการให้บริษัทควบรวมกิจการ  
คณะกรรมการไมม่ีอ านาจที่จะให้กิจการของบริษัทควบรวมกบักิจการของบริษัทอื่น หรือกบับริษัทเอกชนอื่น

การจะควบรวมกนัเป็นบริษัทใหมไ่ด้ ต้องกระท าโดยอ านาจอนมุตัขิองผู้ ถือหุ้นของทัง้สองบริษัท โดยจะต้องได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

(5) สทิธิในการเลกิกิจการ  
เมื่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาวา่กิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุบริหารจดัการของคณะกรรมการ ไมส่มควรท่ีจะ

ประกอบกิจการอีกตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นโดยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้เลกิบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

8.2 คณะกรรมการดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน 

1.) ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจะก าหนดวนั 

เวลาและสถานที่จัดประชุมทัง้ในเร่ืองสถานที่ และเวลาที่เหมาะสมเพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริ ษัทจะไม่จัด

ประชุมในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และจะเร่ิมประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกกบั

การเข้าร่วมประชุม และผู้ ถือหุ้นทกุคนสามารถส่งหลกัฐานการลงทะเบียน หรือหนงัสือ

มอบฉันทะมายงับริษัทล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวนัประชุม นอกจากนี ้

บริษัทจะเลอืกสถานที่จดัประชมุที่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

2.) บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้

เพียงพอ โดยระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุก



นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

วาระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอยา่งครบถ้วนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือ

หุ้น โดยบริษัทจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่

เก่ียวข้องก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม

แทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของ

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เร่ือง การก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบั

ที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นทัง้รูปแบบทัว่ไป และรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมโดย

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทได้มี

การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท www.origin.co.th ล่วงหน้าอย่าง

น้อย  30  วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นไทยและตา่งชาติสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อยา่ง

เทา่เทียมกนั และได้รับข้อมลูที่ครบถ้วนเพียงพอก่อนวนัประชมุ 

ทัง้นีใ้นวนัประชุม ทางบริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที่และตวัแทนของที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท า

การตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ อาทิเช่น 

ส าเนาบตัรประชน ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือบตัรข้าราชการในกรณีบคุคลธรรมดา และ

หนังสือรับรองบริษัท ส าเนาบัตรกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ในกรณีนิติ

บคุคล 

3.) บริษัทสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้น เช่น การก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นส่วน

น้อย สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกทัง้จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

โดยบริษัทจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

4.) บริษัทจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะ หรือ

กรรมการอิสระโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย ณ จดุรับลงทะเบียน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5.) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ในการนบัผลการลงคะแนน และจะจดัให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระท าหน้าที่

ช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
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6.) บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วม

ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นอกจากนีย้ังมี

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ สอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ตวัแทน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็น ตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง

กนั 

7.) ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ก่อนเร่ิมการประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงจ านวนและ

สดัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อรับทราบถึง

องค์ประชมุที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนีท้างผู้ด าเนินการประชมุจะอธิบาย

วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะ

พิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่ก าหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญั หรือ

เพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทนัหนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่า

เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทสอบถาม แสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ

ตอบค าถามในท่ีประชมุด้วย และในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ บริษัทใช้วิธีการลง 

- นบัคะแนนเสียงแบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยก่อนเร่ิมประชุม ผู้ด าเนินรายการจะขอ

ตวัแทนผู้ ถือหุ้นเพื่อมาท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบัและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ

สามญัประจ าปี และวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมทกุครัง้ 

และมีการแจ้งวิธีการลง – นบัคะแนนเสียงก่อนการประชุม และในทุกวาระการประชุม 

ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม

กนั ก่อนที่จะท าการลงคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยและงด

ออกเสยีงในแตล่ะวาระ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

8.) บริษัทเพิ่มช่องทางในการรับทราบขา่วสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยน า

ข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

ข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวกและครบถ้วน  

9.) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และ

บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้และบริษัทจะน ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

บริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณา รวมถึงน าส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือน าสง่ไป
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ยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือ

ระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

10.) ภายหลงัการประชมุ บริษัทจะท าการแจ้งมติการประชมุผุ้ ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระให้ผุ้ ถือหุ้นรับทราบ ผ่านการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และไม่ได้เข้าร่วม

การประชมุได้รับทราบผลการประชมุโดยทนัทีและเทา่เทียมกนั 

11.) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

(ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา 

ปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้นลา่ช้า 

บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิในด้านตา่งๆ และไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิหรือ
ลดิรอนสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดแูลให้ผู้บริหารและพนกังาน ท างานด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต มีความส านกึในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบตัิงาน เพื่อท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือถือ และยอมรับ
ในการตดัสินใจว่าการด าเนินการใดๆ กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และ
รายยอ่ย  
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หมวดที่ 3 
นโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ และยดึ
มั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั ง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทฯ 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทในทกุรูปแบบ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2558 บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทจุริตของ
ภาคเอกชน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรก าหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิส าคญัเพื่อเป็นแนวทางในการ
น าไปปฏิบตัิ กลา่วคือ ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน
การทจุริตหรือคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในช่วย
ให้บริษัทบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ 
และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจดุออ่น รวมถึงให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆ ที่ก าหนด
ไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมาย
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว 

ในกรณีที่นโยบายนีก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  (แล้วแตก่รณี)  ให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และ/หรือการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัด
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเร่ือง
นัน้ ในการนี ้ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการที่เก่ียวข้องกับเร่ื องที่จะขอ
อนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 
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ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้ง) 
อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

1. การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่าง
น้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและ
ผู้ บริหารที่บริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทัว่ไปและ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองที่กรรมการและผู้บริหารรายนัน้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องเป็นบคุคลที่มีรายช่ืออยูใ่น
ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (White List) รวมถึง และมี
คุณสมบตัิบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความ
ไมน่า่ไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ  

(ข) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย 

(ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตามข้อ (2) (ฉ)    

(ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบริษัทยอ่ย 

 รายการตัง้แต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดงันัน้  จะต้องได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบริษัทยอ่ยจะเข้า
ท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ือง การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้
โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้
คือ 

(จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย หรือรายการที่เก่ียวกบั
การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่
บริษัทยอ่ย 

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ซ) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทยอ่ย 
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(ฌ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือการรวมกิจการของบริษัทยอ่ย
กบับคุคลอื่น 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระส าคญั 

(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น 
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอื่นใดที่ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทยอ่ย
อยา่งมีนยัส าคญั  

(2) เร่ืองที่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย หรือรายการที่เก่ียวกบั
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การ
ค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ
การพิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้ น รวมทัง้การลดทุน  
จดทะเบียนซึ่ง ไม่ เ ป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเป็นผลให้สัดส่วน 
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ร้อยละห้า
สบิ (50) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรง
และ/หรือทางอ้อมในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออก
เสยีงลงคะแนนของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวนเสียงทัง้หมดในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทยอ่ยในการเข้าท ารายการอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทยอ่ยที่จะเลกิ
นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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(จ) รายการอื่นใดที่ ไม่ใช่รายการธุร กิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อ  
บริษัทย่อยอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัทฯ  (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและ
การผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยที่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ยอ่ย และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

2. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการตา่งๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะเป็นไปตามนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอื่น และนโยบายฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อยา่งแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ 
รายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัทฯ และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก ากับดูแลและการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและ
ถกูต้อง 

นโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคมุดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี  ้

1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน 
คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2)   ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ ตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่รายงานดงักลา่วมายงัเลขานกุารบริษัท ก่อน
น าสง่ส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ ทัง้นี ้ให้จดัท าและน าสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแต่
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วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และจัดท าและน าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

3)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและ
ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ ที่
เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยจะพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ได้แก่การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่
สาธารณชน ซึง่ตนได้ลว่งรู้มาในต าแหนง่หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย 
หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ  
ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

5)    ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูล
ความลบัของคูค้่าของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้บคุคลภายนอกรับทราบ 
แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่ค้าของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย  

6)   ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้
ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านัน้ 
ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยน าความลบัและ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน
และลกูจ้าง 
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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการของการก ากบัแูลกิจการที่ดีว่าด้วย
การตดัสินใจใด ๆในการเข้าท าธุรกรรมหรือการท ารายการใด ๆของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลกีเลีย่งการกระท าใด ๆที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พึงละเว้นการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจ
ในการตดัสินใจ หรือเป็นผู้บริหาร ในกิจการอนัมีสภาพเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯไม่วา่
เพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื่น ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายตอ่บริษัทฯไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแตส่ามารถแสดง
ได้วา่มีกลไกที่ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่การด าเนินการดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ  รวมทัง้มีมาตรการท่ีเป็นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯเป็นจ านวนที่มีนยัส าคญัซึง่จะ
ท าให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไมส่ามารถกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการท่ีควรท าตามหน้าที่ หรือ
มีผลกระทบต่องานในหน้าที่  ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนเข้ามาปฏิบตัิงานกับ
บริษัทฯ หรือเป็นการได้มาโดยมรดก หรือก่อนที่บริษัทฯจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนกังาน
ต้องรายงานให้บริษัทฯทราบทนัที ตามวิธีการท่ีบริษัทฯก าหนด 

3. ในกรณีที่บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการนัน้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ  หากการท ารายการที่เก่ียวโยงกนันัน้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด ให้ปฏิบัติตามแนวทางเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.)/ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)ก าหนด 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯโดยเคร่งครัด รวมทัง้
ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศยัข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ( เช่น แผนธุรกิจ 
มติที่ประชมุ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลจากการค้นคว้าทดลอง การประมลูราคา เป็นต้น) เพื่อประโยชน์สว่นตน
ไมว่า่จะท าให้บริษัทฯเสยีหายหรือไมก็่ตาม  

  ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทหรือบริษัทย่อยทราบถึงการมีสว่นได้สว่นเสียของตน หรือ
ของบุคคลที่เก่ียวข้องกรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยให้มี
รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

ก) รายงานในครัง้แรก :ให้รายงานตอ่บริษัทโดยแจ้งตอ่เลขานกุารบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้า

รับต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร 

  ข)  รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมสีว่นได้สว่นเสยี: ให้รายงานโดยมิชกัช้าภายใน 3 วนัท าการนบั
จากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลู โดยระบแุจ้งจ านวนครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงไว้ด้วย 

  ค)  รายงานการมีสว่นได้เสียหรือสว่นเก่ียวข้องโดยนยัส าคญักบัรายการที่พิจารณา: ให้กรรมการ และ
ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมีนัยส าคญักับรายการที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อ
เลขานกุารบริษัทเพื่อให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่นได้สว่นเสียของตนในรายการดงักลา่ว อย่างน้อยก่อน 
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การพิจารณาวาระการประชมุคณะกรรมการ และบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้นัน้ๆ และต้องไม่
เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไมม่ีอ านาจในการอนมุตัิธุรกรรมนัน้ๆ 

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่

ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษัทก าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานที่แจ้งข้อมลูหรือ  ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต
หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท  และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
(Whistleblower Policy) ดงันี ้

 
ขอบเขต 

 นโยบายนีใ้ช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

ผู้ร้องเรียน 
1. พนกังานที่พบเห็นการกระท าที่ทจุริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท/หรือบริษัทย่อย หรือ

หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

2. พนกังานที่ถกูปฏิบตัิหรือถกูเลือกปฏิบตัิด้วยวิธีการอนัไมช่อบธรรม อนัเนื่องมาจากการที่ตนได้ ร้องเรียน ให้

ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง  ให้แก่ผู้ รับเร่ือง

ร้องเรียน  

 
ผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

1. ผู้บงัคบับญัชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการขึน้ไป) 

2. หวัหน้าหนว่ยงานทรัพยากรบคุคลของบริษัท 

3. ผู้จดัการฝ่ายหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วิธีการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผู้ รับเร่ืองร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด หรือ  แจ้งผ่าน E-mail 

กลอ่งรับความคิดเห็นที่บริษัทจดัไว้  หรือสง่จดหมายที่อยูบ่ริษัท โดยผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี  ้
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1) ทางไปรษณีย์ :  ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  
      496 หมู ่9 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  
      จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

2) ทางอีเมลล์  : Whistleblower@origin.co.th 

3) ผา่นเว็ปไซด์  : www.origin.co.th 

2. ให้ผู้บงัคบับญัชาที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่ชกัช้า หรือภายใน 3 วนัท าการ เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง   

3. ในการร้องเรียนผู้ ร้องเรียนไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนของผู้ ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าให้บริษัท 

สามารถแจ้งผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองที่ร้องเรียนให้ทราบได้  ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียน

เลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจน เพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่มเีหตุ

อนัควรเช่ือว่ามีการกระท าที่เป็นการทจุริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบงัคบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้  

นโยบายสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยตระหนกัถึงหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สงัคม และผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการด าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน ของเสีย รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ 

สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสทิธิภาพสงูสดุ อยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน  

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ของเสีย และสภาพแวดล้อม 

1.1 ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน ควบคูไ่ปกบัการดแูลรักษาสภาพภมูิอากาศและสิง่แวดล้อม
ในทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

1.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายการบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน ของเสยี การดแูลสภาพภมูิอากาศและ
สิง่แวดล้อม ให้เหมาะสมกบัปริมาณทีใช้ โดยมุง่เน้นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เกิดการใช้อยา่งคุ้มคา่ 
เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

1.3 ก าหนดให้การบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน สาธารณปูโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบั ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนด 

1.4 สร้างความตระหนกัรู้เร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากร พลงังาน สาธารณปูโภค และสิ่งแวดล้อม โดยสื่อสาร
ให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการดูแล รักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม  

mailto:Whistleblower@origin.co.th
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1.5 ให้การสนบัสนนุท่ีจ าเป็น ตลอดจนจดัสรรบคุลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และสนบัสนนุการมีสว่น
ร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
พลงังาน สาธารณปูโภค รวมไปถึงการดแูลสภาพภมูิอากาศ และสิง่แวดล้อม 

1.6 มุง่มัน่พฒันาองค์ความรู้ด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนวตักรรมที่
เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ 

2.1 มีแนวทางในการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ตรง
ตามเจตจ านงค์ในการรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

2.2 มีการประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และรายงานความเสี่ยงที่เก่ียวกบัระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมก่อน ระหวา่ง และหลงัการพฒันาโครงการตามที่กฎหมายก าหนด 

2.3 มีการส ารวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยา ดแูล อนรัุกษ์พนัธุ์ไม้ พนัธุ์สตัว์ ในระบบนิเวศบริเวณพืน้ที่โดยรอบ
ของการก่อสร้าง และด าเนินการบริหารจัดการตามมาตรการ Mitigation Hierarchy ที่สนับสนุนการ
หลกีเลีย่ง ลดการเกิด ฟืน้ฟู และชดเชย เมื่อด าเนินธุรกิจในบริเวณพืน้ท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.4 มีการเลือกใช้วสัดหุรืออปุกรณ์ในการก่อสร้างที่มาจากแหลง่ผลิตที่ถกูต้องตามกฎหมาย ไม่มาจากพืน้ที่ ที่มี
ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืน้ท่ีอนรัุกษ์ และลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 

2.5 จัดให้มีมาตรการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ เพื่อลด
ผลกระทบเชิงลบตอ่สิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการพฒันาและด าเนินธุรกิจ 

2.6 ส่งเสริมให้พนกังาน และผู้มีส่วนได้เสียตระหนกัถึงผลกระทบด้านนิเวศวิทยา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการด าเนินธุรกิจ และปลกูจิตส านกึให้พนกังานมีสว่นร่วมแสดงความรับผิดชอบในขอบเขตที่พงึ
กระท าได้ รวมถึงการมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยี โดยเฉพาะชมุชนโดยรอบ เพื่อดแูลรักษาความหลากหลาย
ทางชีววิทยา 

2.7 เปิดเผย และสือ่สารเร่ืองการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้มาตรการปฏิบตัิ ตอ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนให้กับชุมชน และสงัคมอย่าง
ชัดเจน ในกรณีพบเห็นการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการท าลายระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

3. การดูแลและการพัฒนาสังคม 
 

3.1 มุง่มัน่ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน  และสิง่แวดล้อม 
3.2 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและพฒันาความเข้มแขง็ของชมุชน และสงัคม ให้มีคณุภาพชีวิตทีด่ี 
3.3 สง่เสริมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมในระยะยาว โดยสอดคล้องกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  
3.4 สนบัสนนุการอนรัุกษ์และฟืน้ฟคูณุภาพสิง่แวดล้อม เพื่อสร้างความสมดลุทางธรรมชาติ 

 

 



นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ทัง้นี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  

 

หมายเหตุ อนุมัติโดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภบิาล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 
  

 

 

____________________________________
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 


