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สารจากประธานกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั(มหำชน)และบรษิทัในเครอื “บรษิทั” ใหค้วำมส ำคญัและมุง่มัน่ในกำร

ด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม บรหิำรงำนดว้ยควำมโปร่งใสตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพื่อใหม้ี

กำรด ำเนินธุรกจิมปีระสทิธภิำพ มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย เพื่อให้องค์กรเติบโตได้

อยำ่งยัง่ยนืในระยะยำว  โดยบรษิทัตระหนกัดวีำ่กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นอกจำกจะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 

ชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบรษิทัแล้ว ยงัเป็นอุปสรรคต่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัและกำรพฒันำของ

ประเทศชำตเิป็นอยำ่งมำก  ดงันัน้ในฐำนะทีบ่รษิทัเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมและมุง่หวงัใหป้ระเทศไทยปรำศจำกกำร

คอรร์ปัชัน่ บรษิทัจงึไดเ้ขำ้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏบิตัภิำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่  เพื่อแสดง

เจตนำรมยแ์ละควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ โดยก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนักงำน หำ้ม

กระท ำหรอืยอมรบัหรอืสนบัสนุนกำรคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ซึง่ครอบคลุมทุกธุรกจิ และทุก

หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติ “นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ร ัปชัน่ ” (ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 8/2561)  เพื่อก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและใหแ้นวปฏบิตัสิ ำหรบักรรมกำรบรษิทั 

ผู้บรหิำร พนักงำนทุกคนยดึถือและปฏิบตัิโดยทัว่กนั พร้อมทัง้สื่อสำรให้คู่ค้ำ ผู้เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจทรำบถึงแนว

ทำงกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปรง่ใส และสนบัสนุนใหร้ว่มเป็นเครอืขำ่ยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นโยบำย

และมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่น้ีถอืเป็นสว่นหนึ่งของวนิยัในกำรปฏบิตังิำน กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนที่

ไม่ปฏิบตัิตำมย่อมถูกสอบสวนและพิจำรณำโทษทำงวนิัยตำมระเบียบของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ใน

ขณะเดยีวกนับรษิทัจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษหรอืใหผ้ลทำงลบต่อผูท้ีป่ฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะ

ท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทำงในกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เมือ่มกีำรพบ

เหน็หรอืมหีลกัฐำนวำ่มกีำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้ในองคก์ร  และมกีลไกใหค้วำมคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมกบั

ผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน 

ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะผูบ้รหิำร จงึขอใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทัทุก

ระดบั ศกึษำท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมแนวทำงที่วำงไวใ้นนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่น้ี และ

หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำทุกท่ำนจะร่วมสรำ้งวฒันธรรมองค์กรในกำรปฏเิสธกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อน ำพำให้องค์กร

เจรญิเตบิโตอยำ่งมัน่คงยัง่ยนืในระยะยำวอยำ่งแทจ้รงิ และรว่มเป็นสว่นหน่ึงในกำรสรำ้งสรรสงัคมทีด่ปีรำศจำกกำร

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ต่อไป 

 

                 ..............................................                                           .............................................. 
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                   (นำยพรีะพงศ ์จรญูเอก)                                                 (นำยลกัษณะน้อย พึง่รศัม)ี 

                        ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร                                                  ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
(Anti-Corruption Policy And Procedure) 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั(มหำชน)และบรษิทัในเครอื “บรษิทั” มุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งมคีุณธรรม 

จรยิธรรม บรหิำรงำนดว้ยควำมโปรง่ใสตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อใหม้กีำรด ำเนินธุรกจิมปีระสทิธภิำพ 

มคีวำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย ทัง้น้ีบรษิัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตัิที่

เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบรหิำร และพนักงำนในจรยิธรรมทำงธุรกจิ และจรรยำบรรณพนักงำน ซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงของ “บรรษทัภบิำล” ของบรษิทั รวมทัง้เขำ้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏบิตัภิำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รปัชัน่เพื่อแสดงเจตนำรมย์และควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ บริษัทได้ก ำหนด 

“นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่” ขึน้เพื่อเป็นแนวปฏบิตัสิ ำหรบักรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำน

ทุกคน บรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมยดึถอืและปฏบิตัติำมนโยบำยน้ี ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมมุ่งมัน่และเจตนำรมณ์

อนัแน่วแน่วำ่บรษิทัไมย่อมรบักำรคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ 

ค านิยาม 
“การคอรร์ปัชัน่” หมำยถงึ กำรกระท ำใดๆเพื่อแสวงหำประโยชน์ไดโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมำย ไมว่ำ่จะเป็นกำรให้

หรอืรบัสนิบน กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง กำรให้ของขวญัหรอืเลี้ยงรบัรอง กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล ค่ำบรกิำร

ต้อนรบั/ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยกำรเสนอให้ สญัญำว่ำจะให้ ให้ค ำมัน่ เรยีกร้อง ให้หรอืรบัซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอื

ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมแก่เจำ้หน้ำที่ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชนหรอืผูม้หีน้ำที่ไม่ว่ำจะโดย

ทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อใหห้น่วยงำนหรอืบุคคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละเวน้กำร

ปฏบิตัหิน้ำที่ เพื่อใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชน์ทำงธุรกจิของบรษิทั ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั 

หรอืเพื่อประโยชน์ของธุรกจิโดยมชิอบ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกกำรกระท ำดงักล่ำวเป็นกำรกระท ำทีเ่กดิจำกกำรให้

อ ำนำจอยำ่งไมถ่กูตอ้ง หรอืกระท ำผดิต่อกฎหมำย หรอืกำรกระท ำใดๆ ทีส่อ่ไปในทำงคอรร์ปัชัน่ เวน้แต่เป็นกรณีที่

กฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

“สินบน” หมำยถงึ ทรพัยส์นิทีม่มีลูค่ำ หรอืประโยชน์อื่นใดทีใ่หแ้ก่บุคคล/กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพื่อจูงใจใหผู้น้ัน้กระท ำ

กำร ไมก่ระท ำกำร หรอืประวงิกำรกระท ำอนัมชิอบดว้ยหน้ำที่ 
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“การให้ของขวญั” หมำยถงึ กำรใหเ้งนิ สิง่มคี่ำหรอืบรกิำร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงกำรสนับสนุนเจำ้หน้ำที่

รฐั หรอืหน่วยงำนของรฐัและ เพือ่สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกจิ กำรสง่เสรมิตรำผลติภณัฑ ์หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั ซึง่

เป็นประโยชน์ต่อกำรสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรคำ้ ชว่ยกระชบัควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ 

“การบริจาคเพ่ือการกศุลและเพ่ือสาธารณประโยชน์” หมำยถึง กำรให้เงนิ สนิค้ำของมีค่ำหรอืบริกำรใน

รปูแบบของกำรบรจิำค 

“เงินสนับสนุน” หมำยถงึ เงนิสนบัสนุนทีจ่ำ่ยโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ตรำสนิคำ้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

“ความขดัแย้งทางผลประโยชน์” หมำยถึง กำรที่บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีส่วนได้เสยีเกิดควำมขดัแย้งขึ้น

ระหวำ่งผลประโยชน์สว่นตน และผลประโยชน์วชิำชพี อนัสง่ผลใหไ้มส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งเป็นกลำง 

“บริษทัในเครือ” หมำยถงึ บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

“กรรมการบริษทั” หมำยถงึ กรรมกำรของบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) และกรรมกำรของบรษิทั

ยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

“พนักงาน” หมำยถงึ พนักงำนประจ ำ พนักงำนทดลองงำน พนักงำนรำยวนั พนักงำนตำมสญัญำจำ้งพเิศษ ซึ่ง

บรษิทั   ตกลงวำ่จำ้งโดยไดร้บัคำ่จำ้ง 

“เจ้าหน้าท่ีรฐั” หมำยถงึ พนักงำนหน่วยงำนภำครฐั เช่น ผูต้รวจสอบภำษ ีเจำ้หน้ำทีส่รรพำกร เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 

พนักงำนของหน่วยงำนภำครฐั หรือบริษัทที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของรฐั หรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 

ผูส้มคัรด ำรงต ำแหน่งหรอืด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

“คู่ค้า” หมำยถงึ บุคคลทีม่ธีุรกรรมกบับรษิทั เพือ่สนบัสนุน หรอืสง่เสรมิใหเ้กดิธุรกจิของบรษิทั 

“ผู้เก่ียวข้องทางธรุกิจ” หมำยถงึ บุคคล หรอืนิตบิุคคลใดกต็ำมที่บรษิทัมกีำรตดิต่อสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ ไม่ว่ำจะ

เป็นรฐับำล หน่วยงำนภำครฐั องคก์รภำคเอกชน เป็นตน้ 

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
บริษัทมีนโยบำยไม่สนับสนุนกำรคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ และห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดบั

ด ำเนินกำร หรอืยอมรบัหรอืใหก้ำรสนบัสนุนกำรคอรร์ปัชัน่โดยกำรเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบั หรอืเขำ้ไปมสีว่นรว่มกบั

กำรคอรร์ปัชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอื

เพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมทุกธุรกจิ ทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำ

หรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที่เพื่อใหไ้ดม้ำ หรอืรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชน์ทำงธุรกจิที่ไม่ถูกต้อง และบรษิทัจะไม่ลด

ต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปัชัน่ แม้ว่ำกำรกระท ำนัน้จะส่งผลให้บริษัท

สูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิก็ตำม ตลอดจนให้มกีำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่น้ีอย่ำง

สม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และภำยใต้
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ศลีธรรมอนัด ีทัง้น้ี หำกมกีำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลอื หรอืใหค้วำมร่วมมอืกบักำร

คอรร์ปัชัน่จะไดร้บักำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบบรษิทัทีก่ ำหนดไวแ้ละ/หรอืขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่พิจำรณำและรบัผิดชอบในกำรก ำหนดและอนุมัตินโยบำยต่อต้ำนกำร

คอร์รปัชัน่ และก ำกบัดูแลให้มรีะบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ที่มปีระสทิธภิำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ

ฝ่ำยจดักำรไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัและน ำเอำมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตัจินเป็นวฒันธรรม

องคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้ำที่และรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทัง้ด้ำน

กำรเงนิและกำรด ำเนินงำน ระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัช ีติดตำมดูแลให้มรีะบบบรหิำรควำมเสี่ยง 

ระบบกำรตรวจสอบและควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ มกีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ สอดคลอ้ง

กบันโยบำยของบรษิทั ขอ้ก ำหนดและกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัมคีวำม

รดักุม เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้ตดิตำมดแูลใหม้รีะบบกำรรบัขอ้รอ้งเรยีน แจง้เบำะแสกำรกระท ำ

ซึ่งคนในองค์กรมสี่วนเกี่ยวขอ้งให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมกบัผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย พจิำรณำแนวทำง

แกไ้ขป้องกนั น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหีน้ำที่รบัผดิชอบก ำกบัดูแลและสนับสนุนใหม้กีำรด ำเนินงำนดำ้นกำร

บรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกนัและลดควำม

เสีย่งรวมทัง้ทบทวนมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ใหเ้พยีงพอ เหมำะสม 

4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มหีน้ำที่รบัผดิชอบน ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ไปสู่กำรปฏิบตัิ โดย

ก ำหนดใหม้กีำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่อย่ำงเป็นระบบ และใหก้ำรส่งเสรมิ สนับสนุน

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่เพื่อสื่อสำรไปยงัพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำม

เหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจและ

สภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิตังิำนวำ่เป็นไปอย่ำง

ถูกตอ้งตรงตำมนโยบำย แนวทำง/ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมำย เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำ มรีะบบควบคุมทีด่ี  มคีวำม

เหมำะสมและเพยีงพอต่อควำมเสีย่งดำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ทีอ่ำจเกดิขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6) หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย มหีน้ำที่ในกำรให้ค ำปรกึษำและขอ้แนะน ำเกี่ยวกบักำร

ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ ก ำกบักำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนและให้

กำรเผยแพรค่วำมรูเ้กีย่วกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 
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7) หน่วยงานบริหารความเส่ียง มหีน้ำที่พฒันำระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง และจดัให้หน่วยงำนภำยใน

องค์กรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รปัชัน่ รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รปัชัน่ที่

หน่วยงำนพจิำรณำและสรุป เพื่อน ำเสนอผลกำรประเมนิควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

รวมทัง้ทบทวนควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

8) หน่วยงานบริหารทรพัยากรบุคคล มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู ้สรำ้งควำมเขำ้ใจ 

และส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบัยึดถือตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ ส่งเสริมให้เป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมองคก์ร โดยจะตอ้งไม่มพีนักงำนรำยใดทีจ่ะถูกลดขัน้ /ลดต ำแหน่ง ถูกลงโทษ หรอืไดร้บัผลกระทบ

ในทำงลบจำกกำรทีพ่นักงำนปฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะสง่ผลใหบ้ริษทัสญูเสยีโอกำส

ทำงธุรกจิ และก ำหนดบทลงโทษส ำหรบัผูท้ีฝ่่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ ตำมควำม

เหมำะสมในแต่ละกรณี 

9) ผู้บริหาร ผู้จดัการ และผู้บงัคบับญัชาการทุกระดบั มีหน้ำที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมดูแล

พนักงำนในบงัคบับญัชำใหป้ฏบิตังิำนสอดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั รวมทัง้กระตุ้น 

สง่เสรมิ สนบัสนุนควบคุมดแูล และเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีรวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำร

ต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และปฏบิตังิำน

ดว้ยควำมโปรง่ใส มจีรรยำบรรณ 

10) พนักงานทุกคน บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีปฏิบติังานแทนในนามบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รบัการ

ว่าจ้างในลกัษณะสญัญาชัว่คราว มหีน้ำที่ต้องปฏิบตัติำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครดั โดยน ำหลกักำรตำม

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ เป็นหลกัปฏบิตัใินกำรด ำเนินงำนทัว่ทัง้องคก์ร 

มาตรการ/แนวปฏิบติัต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนกังำนทุกระดบั หรอืทุกสว่นงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นๆ ที่

ปฏิบตัิงำนแทนในนำมบรษิทั หรอืบุคคลที่ได้รบักำรว่ำจ้ำงในลกัษณะสญัญำชัว่ครำว มหีน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำม

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่และจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทัฯ อยำ่งเครง่ครดั ดงัน้ี 

1. แนวปฏิบติัทัว่ไป 

1) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนจะไมก่ระท ำหรอืสนบัสนุนกำรทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ไมว่ำ่กรณีใดๆ และ

จะปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่อยำ่งเครง่ครดั 

2) สรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม 
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3) จดัใหม้กีำรสื่อสำรและฝึกอบรมแก่พนักงำนภำยในองคก์ร เพื่อสง่เสรมิใหพ้นักงำนมคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติ

ต่อหน้ำที ่และพรอ้มจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นหลกัปฏบิตัิ

ในกำรด ำเนินงำนทัง้องคก์ร 

4) บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรงำนบุคลำกรทีส่ะทอ้นถงึควำมมุง่มัน่ของบรษิทัต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ตัง้แต่กำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และกำรเลื่อน

ต ำแหน่ง 

5) บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในช่วยใหบ้รษิทับรรลุ

เป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

กฎระเบยีบ และชว่ยคน้หำขอ้บกพรอ่งจุดอ่อน รวมถงึใหค้ ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ี

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและนโยบำย/มำตรกำรในกำรต่อตำ้น

กำรคอรร์ปัชัน่ 

6) บรษิทัจะให้ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรอืแจ้งเรื่องกำรคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวข้องกบั

บรษิทัดว้ยมำตรกำรใดๆ อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถและเท่ำทีอ่ยูใ่นอ ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของบรษิทั 

7) ใหค้วำมร่วมมอืกบัภำครฐั ในกำรก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนที่เป็นคู่ส ัญญำกบัภำครฐั เปิดเผยแบบแสดง

บญัชรีำยรบั-รำยจำ่ย ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแหง่ชำต ิ(ป.ป.ช.) 

8) นโยบำยและแนวปฏบิตัขิองมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่น้ี ถอืเป็นสว่นหน่ึงของวนิยัในกำรปฏบิตังิำน

ของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั หำกผูใ้ดละเลย ละเวน้และมเีจตนำที่จะไม่ปฏบิตัิ

ตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่ดขีองบรษิทั จะถือว่ำกระท ำผดิวนิัย และจะพจิำรณำโทษตำมระเบียบ

บรษิทั และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนัน้ผดิขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

2. แนวปฏิบติัในการด าเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

บรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิเพือ่เป็นบรรทดัฐำนทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิ ดงัน้ี 

2.1 แนวทำงปฏบิตัใินกำรรบัของขวญั กำรบรกิำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ 

1) หำ้มรบั เรยีกรบัสนิบนรปูแบบใดๆ เพื่อตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธุรกจิโดยมชิอบ และหำ้ม

มอบหมำยใหผู้อ้ื่นรบัสนิบนแทนตนเอง 

2) กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน จะต้องไม่เรยีกร้อง หรอืรบัของขวญั กำรบรกิำร

ต้อนรับหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่ำกรณีใดๆอันจะท ำให้มี

ผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมล ำเอยีง หรอืล ำบำกใจ หรอืมคีวำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ 
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3) กำรรับสิ่งของ ของขวัญ ของก ำนัล หรือกำรเลี้ ยงรับรองในโอกำสหรือเทศกำลอันเป็น

ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏบิตัทิีพ่งึปฏบิตัติ่อกนันัน้ ก ำหนดใหก้ระท ำไดโ้ดย สิง่ของนัน้ตอ้งมรีำคำ

หรอืมูลค่ำกำรรบัไม่เกิน 3,000 บำท และ/หรอืมคีวำมจ ำเป็นต้องรกัษำสมัพนัธภำพอนัดรีะหว่ำง

บุคคล หรอืระหวำ่งองคก์ร 

4) กำรขอสนบัสนุนในรปูเงนิหรอืสิง่ของ หรอือนัเน่ืองมำจำกกำรสง่เสรมิกำรขำย ซึง่ไมใ่ชก่ำรรบัสนิบน

และมใิช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดโดยมชิอบ สำมำรถกระท ำไดใ้นลกัษณะองค์กรกบัองคก์ร โดย

ตอ้งไดร้บักำรลงนำมอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจอนุมตัริะดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปเท่ำนัน้ 

5) ใหผู้บ้รหิำร ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปเป็นผูแ้ทนองค์กรในกำรรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด 

และน ำสง่ต่อใหแ้ก่หวัหน้ำหน่วยงำนกจิกำรเพื่อสงัคม (CSR) ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ไดร้บั

สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดนัน้ 

6) เพื่อป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บรษิัทไม่อนุญำตให้พนักงำนหรอืบุคคลที่บรษิัทมไิด้

มอบหมำยไปเป็นผูแ้ทนในกำรรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด โดยเดด็ขำด 

7) กรณีทีไ่มอ่ำจปฏเิสธได ้และมคีวำมจ ำเป็นตอ้งรบัไวซ้ึง่สิง่ของหรอืผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำก

หลกัเกณฑ์ที่กล่ำวมำแลว้ขำ้งต้น ใหร้ำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป และน ำส่ง

สิง่ของนัน้ๆต่อหวัหน้ำหน่วยงำนกจิกำรเพื่อสงัคม (CSR) เพื่อด ำเนินกำรต่อไปตำมควำมเหมำะสม 

โดยมกีำรบนัทกึรำยกำรสิง่ของทีร่บัไวแ้ละกำรด ำเนินกำรกบัสิง่ของดงักล่ำว 

2.2 แนวทำงปฏบิตัใินกำรใหข้องขวญั กำรบรกิำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ 

1) หำ้มให ้หรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นใหส้นิบนในรปูแบบใดๆ เพื่อตอบแทนกำรใหผ้ลประโยชน์ทำงธุรกจิ

โดยมชิอบ 

2) กำรใหส้ิง่ของ ของขวญั ของก ำนลั และกำรเลีย้งรบัรองในโอกำสเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมทีค่น

ทัว่ไปพงึปฏบิตัติ่อกนั หรอืปฏบิตัติำมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัทิี่ไม่สรำ้งควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ หรอืขดักบัขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย ซึ่งก ำหนดรำคำหรอืมมีูลค่ำไม่เกนิ 3,000 บำท 

(สำมพนับำท) หรอืตำมสมควรแก่ผูร้บั โดยตอ้งขออนุมตัจิำกผูบ้งัคบับญัชำตำมอ ำนำจอนุมตักิ่อน

ด ำเนินกำร โดยใหร้ะบุผูร้บัใหช้ดัเจนในกำรขออนุมตัคิำ่ใชจ้ำ่ยดงักล่ำว 

3. แนวปฏิบัติ ในการบริจาคเ งินเ พ่ือการกุศล การสาธารณะประโยชน์  และเ งินสนับสนุน 

(SPONSORSHIPS) 

บรษิทัฯ ก ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรบรจิำคเพือ่กำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงนิสนบัสนุน ดงัน้ี 

1) ตอ้งเป็นไปอยำ่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตำมกฎหมำย และไมข่ดัต่อศลีธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นกำรกระท ำกำรใดๆ ที่

จะมผีลเสยีหำยต่อสงัคมสว่นรวม 
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2) กำรบรจิำคเงนิเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรให้เงนิสนับสนุนนัน้ต้องไม่ถูกน ำไปใช้เพื่อ

เป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

3) กำรบรจิำคเงนิเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรให้เงนิสนุบสนุน ต้องขออนุมตัติำมอ ำนำจ

ด ำเนินกำร โดยระบุองคก์รทีร่บัมอบ วตัถุประสงค ์วนัที ่และมลูค่ำสิง่ของ/บรกิำรทีม่อบให ้รวมทัง้แนบ

เอกสำรเกีย่วกบัองคก์รทีส่นบัสนุนหรอืบรจิำค เชน่ รำยชื่อผูก้่อตัง้ กรรมกำร เป็นตน้ 

4) ตอ้งมหีลกัฐำนกำรรบัสิง่ของ หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืหลกัฐำนกำรรบัเงนิอื่น เช่น หนังสอืขอบคุณ เป็น

ตน้ 

5) ในกรณีที่มขีอ้สงสยัที่อำจส่งผลกระทบทำงกฎหมำย ใหข้อค ำปรกึษำจำกหน่วยงำนกฎหมำยอย่ำงเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษร หรอืในเรือ่งทีม่คีวำมส ำคญัประกำรอื่น ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของฝ่ำยจดักำร 

4. แนวทางปฏิบติัในการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมือง 

1) บรษิทัมนีโยบำยด ำเนินธุรกจิอยำ่งเป็นกลำง โดยไมเ่ขำ้ไปมสีว่นรว่ม หรอืฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงใดๆ 

2) ไมน่ ำทรพัยำกรของบรษิทัไปใชส้นบัสนุนไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มแก่พรรคกำรเมอืง หรอื นกักำรเมอืง

ใดๆ โดยไมช่อบดว้ยกฎหมำยหรอืกำรน ำไปสูก่ำรตดิสนิบน 

5. แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารทรพัยากรบคุคล 

เพื่อให้นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ของบรษิัทได้รบักำรสนับสนุนและน ำไปสู่กำรปฏิบตัิ 

บรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัดิงัน้ี 

1) นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำรสรรหำ หรอื

กำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน  

2) ก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนักงำนเพื่อใชใ้นกจิกรรมทำงธุ รกจิที่อยู่ใน

ควำมรบัผดิชอบและกำรควบคุมดแูลปฏบิตัติำมนโยบำยใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรทุกระดบั จะตอ้งเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

และสง่เสรมิใหพ้นกังำนทุกระดบัยดึถอืนโยบำย มำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่อยำ่งจรงิจงั ต่อเน่ืองและ

สง่เสรมิใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

4) บรษิทัจะไมล่ดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนทีป่ฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่แมว้ำ่กำรกระท ำนัน้

จะท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 

5) กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบั ตอ้งไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็กำรกระท ำทีอ่ำจ

ฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทัฯจดัใหม้ชีอ่งทำงกำรแจง้เบำะแสและกำรคุม้ครองควำม
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ปลอดภัยแก่ผู้รำยงำน เมื่อพนักงำนต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมทัง้ เมื่อพนักงำนต้องกำร

ค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่จะไดร้บักำรคุม้ครองจำกบรษิทั 

6) นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัใินกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่น้ี ถอืเป็นส่วนหน่ึงของวนิัยในกำรปฏบิตังิำนของ

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนบรษิทั หำกผูใ้ดละเลย ละเวน้ และมเีจตนำทีจ่ะไมป่ฏบิตัติำมจะถอื

ว่ำกระท ำผิดวนิัย และจะพจิำรณำโทษตำมระเบียบบรษิัท และอำจได้รบัโทษตำมกฎหมำยหำกกำร

กระท ำนัน้ผดิขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

6. การประเมินความเส่ียง 

 ใหบ้รษิทัท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของบรษิทั ทีอ่ำจมขี ัน้ตอนหรอืกระบวนกำรทีม่ี

ควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่ โดยใหท้ ำกำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัอย่ำง

น้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งทีใ่ชอ้ยูใ่ห้มคีวำมเหมำะสม ทีจ่ะป้องกนัควำมเสีย่ง 

หรอื ลดควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

7. ระบบการควบคมุภายในและการรายงานทางการเงิน 

7.1 ฝ่ำยจดักำรของบรษิัท มคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีวำมถูกต้องครบถ้วน 

ทนัเวลำ และ จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบั 

7.2 จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เกดิควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล เกี่ยวกบัประสทิธภิำพกำร

ด ำเนินงำนควำมน่ำเชื่อถอืของรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรปฏบิตัติำมนโยบำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1) ก ำหนดใหม้รีะเบยีบขอ้บงัคบั ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

2) ก ำหนดผูม้อี ำนำจในกำรอนุมตัจิำ่ยเงนิและวงเงนิทีร่บัผดิชอบ  

3) รำยกำรทีบ่นัทกึบญัช ีรำยกำรรบั-จ่ำยเงนิ และค่ำใชจ้่ำยทุกประเภทตอ้งมเีอกสำรหลกัฐำนทีช่ดัเจน

มีกำรอนุมัติตำมอ ำนำจด ำเนินกำร และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้ วน และทันเวลำตำม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด 

4) บรษิทัไม่อนุญำตให้มกีำรบนัทกึขอ้มูลที่เป็นเท็จ ผดิหลกักำร ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรอืท ำกำร

ตกแต่งบญัช ีรวมทัง้จะต้องไม่มบีญัชนีอกงบกำรเงนิ เพื่อใชส้นับสนุน หรอืปกปิดกำรจ่ำยเงนิทีไ่ม่

เหมำะสม 

5) เกบ็รกัษำขอ้มลู เอกสำรหลกัฐำนกำรบนัทกึบญัชตีำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนดและสอดคลอ้งกบั

ขอ้กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อกำรเรยีกใชง้ำน และเมื่อพน้ระยะเวลำที่ต้อง

เก็บรกัษำข้อมูล เอกสำรหลักฐำน พนักงำนที่รบัผิดชอบต้องจัดให้มีกำรท ำลำยด้วยวิธีกำรที่

เหมำะสมกบัขอ้มลูและเอกสำรแต่ละประเภท  
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6) สร้ำงกลไกภำยในเพื่อติดตำมดูแล และควบคุมระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำม 

มำตรฐำนกำรบญัชี รวมถึงปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนของทุกส่วนงำนให้มปีระสทิธิภำพ เพื่อ

ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่และประพฤตมิชิอบ 

7) สร้ำงจิตส ำนึก มวีนิัยในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมสุจรติ โปร่งใส มจีรยิธรรม โดยผู้บรหิำรและ

พนักงำนทุกระดบัมสี่วนร่วมในกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ ท ำใหอ้งค์กรมคีวำมโปร่งใส  

ปรำศจำกกำรคอรร์ปัชัน่ 

8) ด ำเนินกำรผลกัดนัใหบ้รษิทัย่อย/บรษิทัร่วม ตวัแทน นำยหน้ำ คู่คำ้/คู่สญัญำ ด ำเนินตำมนโยบำย 

และแนวปฏบิตัน้ีิทีจ่ะไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ 

8. การฝึกอบรมและส่ือสาร 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัได้

ก ำหนดแนวปฏบิตัดิงัน้ี 

8.1 กำรสือ่สำร 

1) จดัให้มีกำรสื่อสำร เผยแพร่นโยบำย /แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

รบัทรำบ ประกอบดว้ย กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนบรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) จดัให้มกีำรสื่อสำรบทลงโทษหำกไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยและมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ 

รวมทัง้ สือ่สำรนโยบำยเกีย่วกบั กำรไมล่ดต ำแหน่ง ลงโทษหรอืใหผ้ลทำงลบต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร 

พนกังำน ทีป่ฏเิสธกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 

3) จดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนเกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

8.2 กำรฝึกอบรม 

1) จดัใหม้กีำรปฐมนิเทศน์ และฝึกอบรมเกี่ยวกบันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่แก่กรรมกำร 

ผูบ้รหิำร และพนกังำน 

2) สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บรหิำร มสี่วนในกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนกำร

ปฏบิตัติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

3) จดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนเกี่ยวกบันโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ของ

บรษิทั 

ทัง้น้ี หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้แนะน ำ เพื่อสนับสนุนให้เกดิกำรพฒันำและยกระดบัมำตรกำรต่อต้ำนกำร

คอร์รปัชัน่ ให้สอบถำมหรอืแจ้งข้อมูลต่อผู้บงัคบับญัชำ หรอืหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ เพื่อจะได้

รว่มกนัพจิำรณำและด ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งต่อไป 
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บรษิทัถอืว่ำจรยิธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่น้ี เป็นวนิัยอย่ำงหน่ึง ซึ่งกรรมกำร 

ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั ผู้ที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม

นโยบำยหรือแนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่น้ี จะมีโทษตำมระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทที่

ก ำหนดไวแ้ละ/หรอืขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. การดแูลให้ปฏิบติัตามและการตรวจสอบภายใน 

1) คณะกรรมกำรบรษิทั สง่เสรมิและสนบัสนุนใหฝ่้ำยจดักำรเขำ้รว่มในกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อใหไ้ด้

มโีอกำสแสดงขอ้คดิเหน็หรอืน ำเสนอรำยงำนทีเ่ป็นประเดน็ปัญหำ เพื่อพจิำรณำแนวทำงแกไ้ขใหเ้ป็นไป

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล  

2) บรษิทัก ำหนดใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตดิตำมและทบทวนควำมเหมำะสม ควำมเพยีงพอ ควำมมี

ประสทิธภิำพของมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ เพื่อเสนอแนะและหำรอืรว่มกบัฝ่ำยจดักำรทีเ่กี่ยวขอ้ง

เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมำะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดยมกีำรรำยงำนผลกำรทบทวนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั อยำ่งน้อยปีละครัง้ 

3) บรษิทัก ำหนดขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรรำยงำนประเดน็เรง่ด่วนต่ำงๆ ดงัน้ี 

3.1. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเดน็ที่ตรวจพบต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและแจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง 

3.2. หำกพบวำ่มปีระเดน็เรง่ด่วนใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในแจง้ตรงไปยงัประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทนัท ี

3.3. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้รำยงำนผลกำรตรวจสอบประเดน็ส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

ต่อไป 

10. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

1) หำกกรรมกำรบรษิทัฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยน้ี ให้บรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อ

ด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบักำรกระท ำดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้ ทัง้น้ีคณะกรรมกำรสอบสวนให้

ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระทัง้หมดของบรษิัท หำกกำรพจิำรณำสอบสวนข้อเท็จจรงิในครำวใด มี

กรรมกำรที่ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยน้ีเป็นกรรมกำรอสิระ ห้ำมกรรมกำรอสิระท่ำนนัน้เขำ้เป็น

คณะกรรมกำรสอบสวนในครำวดงักล่ำว ในกำรด ำเนินกำรสอบสวนใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำ

จำกหลกัฐำนข้อเท็จจรงิ และสถำนกำรณ์แวดล้อมตำมควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี และให้น ำเสนอ

รำยงำนผลกำรสอบสวน รวมถงึกำรพจิำรณำโทษใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำต่อไป ทัง้น้ีหำกกำรฝ่ำ

ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย กใ็หร้บัโทษตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
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  ในกรณีทีก่รรมกำรบรษิทัในเครอืเป็นผูก้ระท ำผดิ หรอืมสีว่นรว่มในกำรกระท ำผดิ และบรษิทัใน

เครอืนัน้ไม่มกีรรมกำรอสิระ ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทัในเครอืนัน้เขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน

ด้วย เว้นแต่ประธำนกรรมกำรบริษัทในเครือนัน้เป็นผู้กระท ำควำมผิด หรอืมสี่วนร่วมในกำรกระท ำ

ควำมผดิ ให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้กรรมกำรที่ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำผดินัน้เขำ้มำท ำ

หน้ำทีร่่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนแทน ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนน ำเสนอผลกำรสอบสวนและกำร

พจิำรณำโทษต่อคณะกรรมกำรบรษิทัในเครอืนัน้ๆ เพือ่พจิำรณำต่อไป 

2) หำกผู้บรหิำรและพนักงำนของบรษิทั ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยน้ี จะมโีทษทำงวนิัย ซึ่งวธิกีำร

ลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ และสถำนกำรณ์แวดลอ้ม ทัง้น้ี หำกกำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำมนโยบำย

ดงักล่ำวเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย กใ็หร้บัโทษตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

11. การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการคอรร์ปัชัน่และการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส 

บรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำรพจิำรณำและสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนที่เป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม 

เพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนวำงใจและเชื่อมัน่ในกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นธรรม ตำมนโยบำยกำร

แจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ (Whistle Blowing Policy) โดยผำ่นชอ่งทำงดงัต่อไปนี้ 

1) ทำงไปรษณีย ์: ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 4345  

ชัน้ 20 อำคำรภริชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค แขวงบำงนำ เขตบำงนำ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 10240 

2) ทำงอเีมลล ์: Whistleblower@origin.co.th 

3) ผำ่นทำงเวป็ไซต ์: www.origin.co.th 

ทัง้น้ี กำรรอ้งเรยีนจะถอืเป็นควำมลบั และผูร้อ้งเรยีนสำมำรถรอ้งเรยีน /แจง้เบำะแสไดม้ำกกว่ำหน่ึงช่องทำง

และไมจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบำะแส 

 

นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่นี้ ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ เมือ่วนัที ่21 กรกฎำคม 

2561 

 

                 ..............................................                                           .............................................. 

                   (นำยพรีะพงศ ์จรญูเอก)                                                 (นำยลกัษณะน้อย พึง่รศัม)ี 

                         ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร                                                 ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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