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จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

ของ 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน)  
 

1. สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสูงสุด โดยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 
นอกเหนือจากการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทต้องธ ารงไว้ซึง่การเป็นบรรษัทภิบาล 
ยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัทปฏิบตัิงานโดยยดึมัน่ใน
จริยธรรม ด าเนินธุรกิจอยา่งซื่อตรง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะท าให้
บริษัทสามารถเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืน ตลอดจนได้รับการยอมรับ เช่ือถือ และความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า 
พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทใช้เป็นแนวทาง 
หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนีส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ อุดมการณ์ และ
ค่านิยมขององค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน นอกจากนี ้จรรยาบรรณธุรกิจฉบบันีจ้ะ
เป็นมาตรฐานและใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยบริษัทคาดหวงัให้กรรมการ 
ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้โดยยึดถือปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และยดึถือ
ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส และค านงึถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง 

2. วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร อุดมการณ์ หรือคุณค่า หรือจริยธรรมหลักขององค์กร 

บริษัทมีวิสยัทศัน์ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ครบวงจร และพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื
ภายใต้หลกับรรษัทภิบาล นอกจากนี ้บริษัทมีพนัธกิจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า โดยใส่ใจรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทัง้มุง่เน้นที่จะพฒันาบคุลากร และองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกบั คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนัธมิตร 
พนกังาน และสงัคม 

3. นโยบาย 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้ส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทกุ
ระดบัไมว่า่บคุคลดงักลา่วจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่  

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย 



 

 

 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ การท าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามข้อก าหนดตา่งๆ ของหนว่ยงานก ากบัดแูล 
และเคารพในสทิธิของคูค้่าและลกูค้าของบริษัท 

5. นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

5.1   การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นสว่นที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่อื่น ๆ  ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคบั 
ประกาศ หรือค าสัง่ใด ๆ ขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ต้องปฏิบตัิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ตา่งๆ ของ
บริษัท และของผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป ตลอดจนนโยบายและข้อปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1.1 ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป 

 ต้องสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือ
หนงัสอืเวียนของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

 ต้องปฏิบตัิงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตกุารณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ช่ือเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

 ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอตุสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท 
เพื่อเป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามครรลองธรรม 

 ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือตอ่ผู้ ร่วมงาน 

 ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด  มีความยตุิธรรม  ไมม่ีอคต ิ

 ต้องพร้อมที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ต้องจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ที่น าส่งส่วนราชการและบคุคล
อื่นๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบด้วยความสุจริต และต้องได้รับการบนัทึกตามวิธีการทางบญัชีของ
บริษัทท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

 ไมป่ฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสูค่วามเสือ่มเสยีของบริษัท และของตนเอง 

 ไมใ่ช้เวลาท างานของบริษัท ไปท าอยา่งอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 

 ไมป่ระพฤติตนไปในทางที่อาจท าให้เสือ่มเสยีตอ่ต าแหนง่หน้าที่และเกียรตคิณุของบริษัท  



 

 

 

 ไมท่ างานด้วยความประมาทเลนิเลอ่ กระท าการใดๆ อนัไมเ่หมาะสมแก่การปฏิบตัิหน้าที่ของตนเอง 
เพื่อให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 

 ไมแ่จ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งตอ่บริษัท 

 ไม่ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผล
เสยีหายตอ่บริษัท  ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

 ไมข่ดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้มีอ านาจหน้าทีใ่น
บริษัท  หรือออกค าสัง่ใด ๆ ให้พนกังานปฏิบตัใินทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

 ไม่กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในบนัทึกหรือข้อมลูใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง 
หรือบิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบนัทกึบญัชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไมว่า่เพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

 ไม่เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือมีเหตผุลอยา่งหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้วา่มี
หนีส้นิล้นพ้นตวั 

 ไม่ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัสง่ผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรือไมก็่ตาม  

 ไม่เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้ อื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรือไมก็่ตาม 

 ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากพบเห็นการกระท าที่เป็นหรืออาจ
เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาให้แจ้งผู้มีอ านาจตดัสนิใจเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ 

 ไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าข้อมลูภายในที่
ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบตัิหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบเสยีเอง หรือท าให้ประโยชน์ของบริษัทฯลดลง 

5.1.2 ข้อพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลและใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทระมดัระวงั
และปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหายหรือสญูหายไมว่า่จากบคุคลหรือจากภยัพิบตัิใดๆ 
เท่าที่สามารถจะท าได้อยา่งเต็มที่  รวมทัง้ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอปุกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท 
ไปใช้ประโยชน์สว่นตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 



 

 

 

 ต้องปฏิบตัิตาม ตลอดจนต้องสนบัสนุน และช่วยควบคมุก ากับพนกังานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบ วินยั และข้อก าหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์  ข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อยา่งเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไป
ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

 ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และข้อมลูที่เป็นความลบั ของบริษัท ของลกูค้า หรือที่เก่ียวกบักิจการ
ใดๆ ที่บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ขา่วสารตา่งๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจการเงินและตวั
บุคคลของบริษัท จะต้องกระท าตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้อง
กระท าด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผยโดยเป็น
เปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟอ้งร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัท อนมุตัิให้มีการเปิดเผย ดงันัน้ 
ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลงัจากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท 
พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ หากมีการ
เปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดงักล่าวในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าที่ ให้กบั
บริษัท  พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึน้จริงทุก
ประการ โดยการเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานที่มีอ านาจหน้าที่เท่านัน้ พนกังานทัว่ไปไมม่ี
หน้าที่เปิดเผยข้อมลู เมื่อถกูถามให้เปิดเผยข้อมลูที่ตนไมม่ีหน้าที่เปิดเผยให้แนะน าผู้ถามสอบถามผู้
ที่ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมลูนัน้เพื่อให้การให้ข้อมลูถกูต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ทัง้นี ้ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตกอยูใ่นมือคูแ่ขง่แล้วยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัท รวมทัง้ข้อมลูที่คูค้่า
และลกูค้าให้ไว้แก่บริษัททกุประเภท 

 หน่วยงานแต่ละฝ่ายต้องก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร และก าหนดชัน้ความลบัของเอกสาร 
รวมทัง้เก็บรักษาเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ถกูลว่งละเมิด
และไมเ่ปิดเผยให้กบัผู้ใด เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้มีอ านาจ 

 ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปีทัง้ที่ เ ก็บไว้เป็น เอกสาร และที่ เ ก็บไว้เป็นข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์เผ่ือมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายก าหนดโดย
พนกังานของบริษัทควรท าการศกึษาเป็นกรณีไป เมื่อครบก าหนดให้น าเอกสารไปท าลาย 

 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลอืในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สนิ
ทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ รวมทัง้ ตรวจสอบข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมา
หรือจะน ามาใช้ภายในบริษัทเพื่อลดโอกาสในการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

 รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเมื่อพบการกระท าที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ การกระท าที่อาจน าไปสู่
ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ  ห รื อ ก า ร ก ร ะ ท า ที่ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ พิ พ า ท เ ก่ี ย ว กั บ  
ทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท 



 

 

 

 รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนกังาน รวมทัง้ ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไปท าซ า้ดดัแปลง หรือกระท าการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท 

 ไม่ช าระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการช าระเงิน  
หรือการจดัการทางธุรกิจนัน้ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อ
การช าระเงินหรือการจดัการทางธุรกิจ 

 ไมจ่่ายเงินหรือทรัพย์สนิของบริษัท แก่ผู้ใดโดยไมไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจ 

 ไม่ให้หน่วยงานที่ไมใ่ช่หน่วยงานจดัซือ้ขอรับการสนบัสนนุจากผู้ ค้าหรือคูค้่า (หากมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องขอรับการสนบัสนนุดงักลา่วเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หนว่ยงานตา่งๆ หารือกบัหนว่ยงาน
จัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมกนัทางการตลาด ให้การตลาด
ของฝ่ายการขายและการตลาดเป็นผู้ รับผิดชอบ) 

 ไม่กระท าการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บคุคลใดๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือ
เข้าถึง หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดย
มิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนญุาตจากบริษัท หรือจงใจ สนบัสนนุ ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการ
กระท าผิดของผู้ ให้บริการ  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์  หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ  หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

5.1.3 ข้อพึงปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริหารงานโดยยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทกุ
ระดบัของบริษัท ตลอดจนสอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึน้ในบริษัท 

 ต้องอทุิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องท างานอื่นเพื่อ
เพิ่มพนูรายได้หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นนอกเวลาท างาน งานนัน้ต้อง 
ก.  ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
ข.  ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 
ค.  ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัท 
ง.  ไมม่ีผลเสยีถึงช่ือเสยีงหรือกิจการของบริษัท 
จ.  ไมเ่ป็นการน าความลบัของบริษัทไปใช้ 
ช.  ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ของตน 

 ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกบัคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทต้องค้นหา
และศึกษาข้อตกลงการรักษาความลบัที่บคุคลนัน้เคยท าไว้กบัคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน



 

 

 

บริษัท และต้องไมก่ระท าการใดเพื่อให้บคุคลนัน้กระท าการอนัเป็นการผิดข้อตกลงกบัคูแ่ขง่ทางการ
ค้า หรือรัฐบาล อนัจะก่อให้เกิดการฟอ้งร้องด าเนินคดีตามมา 

 ต้องหลีกเลี่ยงการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดตอ่กบัคู่
ค้าและบคุคลอื่นใด 

 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์สว่นตวัหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจครอบง าการจดัการ  ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายตอ่
บริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารใน
กิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้
รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

5.1.4 ข้อพึงปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ 

 ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คูค้่า คูแ่ขง่ หรือบคุคลอื่น
ใด ที่ท าธุรกิจกบับริษัท  หรือการเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้วา่เกินกวา่ความเหมาะสม  ยกเว้นของขวญั
ตามประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนั
น ามาซึง่ช่ือเสยีงทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นตามธรรมเนียมนิยม แตห่ากสิง่เหลา่นัน้มีมลูค่า
เกินกวา่  3,000  บาท  ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัตัง้แตผู่้อ านวยการฝ่ายทราบทนัที 

 ไมใ่ห้สนิบน และ/หรือการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท และ/หรือการคอร์รัปชัน่ ไม่
ว่าโดยตรงหรือผ่านบคุคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถกูต้องตอ่ตวัแทนของรัฐ  ลกูค้าหรือคู่
ค้า ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแย้งตอ่นโยบายของบริษัท 

5.1.5 ข้อพึงปฏิบัติในการซือ้และขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลภายในโดยด าเนินการให้มีความเสมอภาคและ
ยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายของ
บคุลากรทกุระดบัของบริษัทและครอบครัวทกุคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมลูภายในท่ียงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทจึงห้ามบคุคลดงักลา่วท าการซือ้ขายหุ้นหรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้
หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขายหุ้นบริษัทบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยงัครอบครองข้อมูลที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซือ้ขาย



 

 

 

หลกัทรัพย์ในลกัษณะดงักลา่วเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อเก็งก าไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กบั
บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

 บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภยัในที่ท างานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลบัและได้
ด าเนินการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้ เก่ียวข้องและที่
จ าเป็นเท่านัน้จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนจะต้องก าชบัผู้ที่เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด
ทัง้นีผู้้ ฝ่าฝืนการใช้ข้อมลูภายในจะต้องถกูลงโทษทางวินยัและ/หรือกฎหมาย แล้วแตก่รณี 

5.1.6  ข้อพึงปฏิบตัด้ิานภาษี 

 บริษัทมีการบริหารจดัการด้านภาษีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการจดัการภาษีในแตล่ะประเทศที่บริษัทฯ มีการด าเนินการ  

 ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ติดตามและศกึษาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งถกูต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้อง 

 ด าเนินการวางแผนภาษี วิเคราะห์ผลกระทบทางภาษี ให้มีการเสียภาษีอย่างถกูต้อง โปร่งใสในการ
ลงทนุ ของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมลูอยา่งตอ่เนื่อง 

 ใช้โครงสร้างภาษีที่ถกูต้อง ไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี หรือสร้างความซบัซ้อนเพื่อประโยชน์ทาง
ภาษี 

 มีผู้ รับผิดชอบในการประสานงาน ติดตอ่กบัหนว่ยงานภาษีของรัฐบาล ที่มีความรู้ ทกัษะด้านภาษี โดย
ให้ข้อมลูทางภาษีทีถ่กูต้องตรงตามข้อเทจ็จริงในการด าเนินธุรกิจ 

5.1.7  ข้อพึงปฏิบตัิด้านสทิธิมนุษยชน 

 บริษัทด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ควบคู่ไปกบัการเคารพ
สิทธิมนษุยชนตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล โดยการน าหลกัธุรกิจและสิทธิมนษุยชน
ของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาใช้เป็น
กรอบแนวทางการบริหารจดัการด้านสทิธิมนษุยชน 

 เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสียของบริษัทอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ เช่น 
ลกูค้า คูค้่า เป็นต้น 

 ให้ความส าคัญกับการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศอยา่งเข้มงวดและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 



 

 

 

 สนบัสนนุการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม ด้วยการให้เกียรติกนั  โดยการไม่เลือกปฏิบตัิ 
ไมแ่บง่แยกเชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา ความพิการ ความนิยมทางเพศ และสถานะทางสงัคม 

 เคารพสิทธิแรงงานโดยการไมบ่งัคบัใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายไุมถ่ึงเกณฑ์ ไม่ใช้แรงงานสตรี 
มีครรภ์ ดูแลด้านสุขอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัด้านแรงงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 สง่เสริมให้คูค้่าและพนัธมิตรทางธุรกิจปฏิบตัิตามหลกัการเคารพสิทธิมนษุยชนตามหลกักฎหมายใน
ประเทศและมาตรฐานสากล และด าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct) 

 ก าหนดให้ปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ติดตาม และ
ประเมินผลคูค้่า 

 จัดให้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและกลไก รับเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินการท่ีไมส่อดคล้องกบันโยบายสทิธิมนษุยชนของบริษัทฯ  

 

5.1.8     ข้อปฏิบัติในการจัดซือ้จัดจ้าง  

 ด าเนินการจัดซือ้จดัจ้างตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา 
และปริมาณ ตลอดจนการค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 จดัให้มีระบบการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบริการอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการทจุริตคอร์รัปชนั 
โดยมีหลกัเกณฑ์การคดัเลอืก และปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

 สง่เสริมให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจด าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณในการปฏิบตัิต่อคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct) โดยค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 ก าหนดเกณฑ์ประกอบการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ และพิจารณาคู่ค้าปัจจุบัน โดยยึดเกณฑ์ด้านความ
น่าเช่ือถือ ความสามารถด้านบริหารการเงิน ด้านเทคนิคและนวตักรรม และผลการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการโดยค านึงถึงผลกระทบด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
คณุภาพงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาการคงสภาพการท างานของคูค้่า 

 เพื่อพิจารณาการคงสภาพการท างานของคู่ค้าในปีถัดไป โดยยึดเกณฑ์ด้านความน่าเช่ือถือ 
ความสามารถด้านบริหารการเงิน ด้านเทคนิคและนวัตกรรม และการบริหารจัดการโดยค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และคณุภาพงาน มาใช้ในการพิจารณา 



 

 

 

 ก าหนดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ 

 สนบัสนนุการจดัหาวตัถดุิบ วสัด ุหรืออปุกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด  ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 
ภายใต้เง่ือนไขที่ป็นธรรม  
 

 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบการจัดซือ้  จัดหาของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกบัอ านาจด าเนินการ มีความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

5.1.9  ข้อปฏบิัตด้ิานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 พฒันาการด าเนินงานในกระบวนการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้สอดคล้องตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ แนวปฏิบตั ิและข้อบงัคบัตา่งๆทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 ส่งเสริมให้พนกังาน คู่ค้า ผู้ เก่ียวข้อง ให้ตระหนกัรู้และให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรฐาน   
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุใน
การปฏิบตัิงาน  

 

 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานที่ท างาน
อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดในแผนประจ าปีให้มีการจดัการอบรม ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
 

 ตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการปฏิบตัิงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ให้ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ และประเมินความเสีย่งความอนัตรายตา่งๆ เพื่อปอ้งกนัและลดการเกิดอบุตัิภยัใน
สถานท่ีท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

 จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และสนบัสนนุการจดักิจกรรมที
ช่วยสง่เสริมสขุอนามยัที่ดีให้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี  

 เปิดเผยและสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตัิด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้แก่บคุลากร
ทกุระดบัภายในองค์กรได้รับทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 



 

 

 

5.1.10  ข้อปฏิบตัิด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม 
รวมถึงสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองที่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ความส าคญั  

 มีการระบแุละประเมินความส าคญัของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยการจดักลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียให้ตรง
กบัการด าเนินงานของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินงานที่มีตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการก าหนดประเด็นส าคญัในการด าเนินงาน และความคาดหวงัของผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 

 มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และ
น าไปสูค่วามสมัพนัธ์ที่ดี โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานของบริษัท 

 สร้างการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานของบริษัท และจดัให้มีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน
จากผู้มีสว่นได้เสยี  

 มีการทบทวน และประเมินผลการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพฒันาแผนการปฏิบตัิงานสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและบริษัท เพื่อหาวิธีการท่ีได้ประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่ายและเป็นไปตามความ
คาดหวงัของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

6. การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ที่จะต้องรับทราบ ท าความ
เข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัทที่เก่ียวข้องหรือยินยอมให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีการฝ่าฝืนดงักลา่วผู้บริหารหรือพนกังานจะต้องรายงานตรงต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการท างานในเร่ือง
ดงักลา่วตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทมีขัน้ตอนการลงโทษทางวินยั ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

6.1. การฝ่าฝืนที่ไมร้่ายแรง:  บคุคลดงักลา่วจะได้รับหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งจะระบลุกัษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทัง้มลูเหตทุี่อาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาสบคุคลดงักลา่วโต้แย้งข้อกลา่วหา
ดงักลา่วต่อผู้บงัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อคณะกรรมการวินยัซึง่



 

 

 

แต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือค าตดัสินของคณะกรรมการวินยัเป็นที่สิน้สดุ 
หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง  หรือบคุคลดงักลา่วไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รับ
หนงัสอืเตือนนัน้ บคุคลดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด ซึง่อาจรวมถึงการเลกิจ้างได้ 

6.2. การฝ่า ฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี  ้ เช่น  การใ ห้ห รือการรับสินบน การฉ้อโกง   
การเปิดเผยข้อมูลความลบั หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลที่สาม และการกระท าใดๆ ที่
เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส าคญัใดๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชา  บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย  และโดยไม่จ าเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
บริษัทจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทกุๆ สอง (2) ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั 

  

ประกาศ  ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

____________________________________
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 


