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จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
ของ
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
1.

สารจากประธานกรรมการ
บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมสูง สุด โดยบริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี จ รรยาบรรณ
นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจแล้ ว บริ ษัทต้ องธารงไว้ ซงึ่ การเป็ นบรรษัทภิบาล
ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัทปฏิบตั ิงานโดยยึดมัน่ ใน
จริ ยธรรม ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง โปร่ งใส ตรงไปตรงมา ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะทาให้
บริ ษัทสามารถเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน ตลอดจนได้ รับการยอมรับ เชื่อถือ และความไว้ วางใจจากผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า
พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทใช้ เป็ นแนวทาง
หรื อเป็ นกรอบในการปฏิบัติงาน ทัง้ นี ้ จรรยาบรรณธุรกิ จฉบับนีส้ อดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ ภารกิ จ อุดมการณ์ และ
ค่านิยมขององค์กร ซึ่งถือเป็ นรากฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้จะ
เป็ นมาตรฐานและใช้ บงั คับกับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยบริ ษัทคาดหวังให้ กรรมการ
ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท มีส่ว นร่ วมในการปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณธุ รกิ จฉบับ นี ้ โดยยึด ถื อ ปฏิบัติตาม
ภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทจะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และยึดถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส และคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ อง

2.

วิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์ กร อุดมการณ์ หรือคุณค่ า หรือจริยธรรมหลักขององค์ กร
บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์ กรให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี ้ บริ ษัทมีพนั ธกิจในการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั
ลูกค้ า โดยใส่ใจรายละเอียดความต้ องการของลูกค้ าในทุกๆ ด้ าน ด้ วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่าง
สร้ างสรรค์ รวมทังมุ
้ ง่ เน้ นที่จะพัฒนาบุค ลากร และองค์กรให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกับ คู่ค้า ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
พนักงาน และสังคม

3.

นโยบาย
จรรยาบรรณของบริ ษัท ใช้ สาหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท และทุก
ระดับไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะได้ ลงนามรับทราบหรื อไม่

4.

การปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของบริ ษัท คือ การทาธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นไปตามข้ อกาหนดต่างๆ ของหน่วยงานกากับดูแล
และเคารพในสิทธิของคูค่ ้ าและลูกค้ าของบริ ษัท
5.

นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้ วย

5.1

การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่ างๆ ของบริษัท
จรรยาบรรณนี ้เป็ นส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ อื่น ๆ ของบริ ษัท หากข้ อความในระเบียบข้ อบังคับ
ประกาศ หรื อคาสัง่ ใด ๆ ขัดแย้ งกับข้ อความในจรรยาบรรณ ให้ ใช้ ข้อความในจรรยาบรรณนี ้แทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสัง่ ต่างๆ ของ
บริ ษัท และของผู้บงั คับบัญชาในระดับเหนือขึ ้นไป ตลอดจนนโยบายและข้ อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
5.1.1

ข้ อพึงปฏิบัติท่ วั ไป


ต้ องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ข้ อตกลง ประกาศ หรื อ
หนังสือเวียนของบริ ษัท ซึง่ ประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด



ต้ องปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้ องรายงานเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สนิ ของบริ ษัท โดยเร็ ว



ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความตังใจ
้ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริ ษัท
เพื่อเป็ นแบบอย่างอันดีให้ แก่พนักงานโดยทัว่ ไป เพื่อให้ บริ ษัท มีความก้ าวหน้ า และเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องตามครรลองธรรม



ต้ องสุภาพ ให้ เกียรติ และให้ ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน



ต้ องปกครองดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ



ต้ องพร้ อมที่จะทางานเป็ นทีม และสามารถรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น



ต้ องจัดทาเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ที่นาส่งส่วนราชการและบุคคล
อื่นๆ ทัง้ หมดอย่างรอบคอบด้ วยความสุจริ ต และต้ องได้ รับการบันทึกตามวิธีการทางบัญชีของ
บริ ษัทที่สอดคล้ องกับมาตรฐานที่กาหนด



ไม่ปฏิบตั ิหรื อประพฤติตนไปในทางที่จะนาไปสูค่ วามเสือ่ มเสียของบริ ษัท และของตนเอง



ไม่ใช้ เวลาทางานของบริ ษัท ไปทาอย่างอื่น หรื อใช้ ประโยชน์สว่ นตัว



ไม่ประพฤติตนไปในทางที่อาจทาให้ เสือ่ มเสียต่อตาแหน่งหน้ าที่และเกียรติคณ
ุ ของบริ ษัท

5.1.2



ไม่ทางานด้ วยความประมาทเลินเล่อ กระทาการใดๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง
เพื่อให้ งานลุลว่ งไปโดยถูกต้ องและสุจริ ต



ไม่แจ้ งหรื อใช้ ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรแจ้ งต่อบริ ษัท



ไม่ปกปิ ด หรื อบิดเบือนความจริ งเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็ นผล
เสียหายต่อบริ ษัท ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม



ไม่ขดั ขวาง หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานโดยชอบของผู้มีอานาจหน้ าทีใ่ น
บริ ษัท หรื อออกคาสัง่ ใด ๆ ให้ พนักงานปฏิบตั ใิ นทางมิชอบหรื อผิดจริ ยธรรม



ไม่กระทาการเพิ่มเติม ตัดทอนหรื อแก้ ไขด้ วยประการใดๆ ในบันทึกหรื อข้ อมูลใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง
หรื อบิดเบือนผลการดาเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ ผิดไปจากความเป็ นจริ งโดยเจตนา ไม่วา่ เพื่อ
จุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม



ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้ สนั นิษฐานได้ วา่ มี
หนี ้สินล้ นพ้ นตัว



ไม่ทาผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรื อไม่ก็ตาม



ไม่เปิ ดเผยค่าจ้ างหรื อเงิ นเดือน อัตราการขึน้ เงินเดือนของตนเองหรื อของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรื อไม่ก็ตาม



ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น หากพบเห็นการกระทาที่เป็ นหรื ออาจ
เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้ แจ้ งผู้มีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องนันๆ
้



ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ หรื อนาข้ อมูลภายในที่
ตนล่วงรู้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรื อนาข้ อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบเสียเอง หรื อทาให้ ประโยชน์ของบริ ษัทฯลดลง

ข้ อพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์ สินและผลประโยชน์ ขององค์ กร


มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ ทรัพย์สินให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทระมัดระวัง
และป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัท โดยมิให้ เสียหายหรื อสูญหายไม่วา่ จากบุคคลหรื อจากภัยพิบตั ิใดๆ
เท่าที่สามารถจะทาได้ อย่างเต็มที่ รวมทังไม่
้ นาสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรื อทรัพย์สินของบริ ษัท
ไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท



ต้ องปฏิบตั ิตาม ตลอดจนต้ องสนับสนุน และช่วยควบคุมกากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ วินยั และข้ อกาหนดของบริ ษัท ในการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ การใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เป็ นไป
ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และป้องกันมิให้ เกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัท



ต้ องรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์และข้ อมูลที่เป็ นความลับ ของบริ ษัท ของลูกค้ า หรื อที่เกี่ยวกับกิจการ
ใดๆ ที่บริ ษัท ไม่พึงเปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด การเผยแพร่ ขา่ วสารต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัว
บุคคลของบริ ษัท จะต้ องกระทาตามแนวทางที่ถูกต้ องเหมาะสมที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ และต้ อง
กระทาด้ วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับโดยกฎหมายให้ เปิ ดเผยโดยเป็ น
เปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้ องคดีหรื อคณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิให้ มีการเปิ ดเผย ดังนัน้
ตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงานของบริ ษั ท และภายหลังจากพ้ นสภาพของพนักงานของบริ ษั ท
พนัก งานทุก คนตกลงจะรั กษาข้ อ มูลที่ เป็ นความลับ ดังกล่าวข้ างต้ นไว้ เ ป็ น ความลับ หากมีการ
เปิ ดเผยหรื อส่งให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อใช้ ข้อมูลดังกล่าวในเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ กบั
บริ ษัท พนักงานตกลงยินยอมรั บผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่บริ ษัท ตามที่เกิ ดขึน้ จริ งทุก
ประการ โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานที่มีอานาจหน้ าที่เท่านัน้ พนักงานทัว่ ไปไม่มี
หน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูล เมื่อถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยให้ แนะนาผู้ถามสอบถามผู้
ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลนันเพื
้ ่อให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ทัง้ นี ้ ข้ อ มูลที่ เ ป็ น ความลับ หมายถึง ข้ อ มูลที่ มิ ใช่ข้อ มูลสาธารณะ หรื อ ข้ อ มูลที่ห ากเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนหรื อตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่งแล้ วย่อมก่อให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงต่อบริ ษัท รวมทังข้
้ อมูลที่คคู่ ้ า
และลูกค้ าให้ ไว้ แก่บริ ษัททุกประเภท



หน่วยงานแต่ละฝ่ ายต้ องกาหนดระยะเวลาการเก็ บเอกสาร และกาหนดชัน้ ความลับของเอกสาร
รวมทังเก็
้ บรักษาเอกสารดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ ถกู ล่วงละเมิด
และไม่เปิ ดเผยให้ กบั ผู้ใด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้มีอานาจ



ต้ องเก็ บ รั ก ษาข้ อมู ล ไว้ อย่ า งน้ อย 10 ปี ทั ง้ ที่ เ ก็ บ ไว้ เป็ น เอกสาร และที่ เ ก็ บ ไว้ เป็ นข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีการเรี ยกใช้ เอกสารบางประเภทต้ องมีการรักษาไว้ ตามที่กฎหมายกาหนดโดย
พนักงานของบริ ษัทควรทาการศึกษาเป็ นกรณีไป เมื่อครบกาหนดให้ นาเอกสารไปทาลาย



มีหน้ าที่ให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรื อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ รวมทัง้ ตรวจสอบข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมา
หรื อจะนามาใช้ ภายในบริ ษัทเพื่อลดโอกาสในการเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น



รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเมื่อพบการกระทาที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ การกระทาที่อาจนาไปสู่
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 กี่ ย ว กั บ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท

5.1.3



รั ก ษาข้ อ มูลทางทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาของบริ ษัท หรื อ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ม าจากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ของ
พนักงาน รวมทัง้ ไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท ไปทาซ ้าดัดแปลง หรื อกระทาการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท



ไม่ชาระเงิน หรื อจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรื อทาให้ เข้ าใจได้ ว่าส่วนหนึ่งของการชาระเงิ น
หรื อการจัดการทางธุรกิจนันๆ
้ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ ระบุ ในเอกสารเพื่อ
การชาระเงินหรื อการจัดการทางธุรกิจ



ไม่จ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัท แก่ผ้ ใู ดโดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจ



ไม่ให้ หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานจัดซื ้อขอรับการสนับสนุนจากผู้ค้าหรื อคูค่ ้ า (หากมีความจาเป็ นที่
จะต้ องขอรับการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ให้ หน่วยงานต่างๆ หารื อกับหน่วยงาน
จัดซื ้อเพื่อเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ยกเว้ น การจัดกิจกรรมร่ วมกันทางการตลาด ให้ การตลาด
ของฝ่ ายการขายและการตลาดเป็ นผู้รับผิดชอบ)



ไม่กระทาการอันเป็ นการละเลย หรื อเอื ้ออานวยแก่บคุ คลใดๆ ที่จะเข้ ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อ
เข้ าถึง หรื อรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท โดย
มิชอบ หรื อโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท หรื อจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่ซึ่งการ
กระทาผิดของผู้ให้ บริ การ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

ข้ อพึงปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์


บริ หารงานโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในทุก
ระดับของบริ ษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ ้นในบริ ษัท



ต้ องอุทิศตนและเวลาให้ แก่กิจการของบริ ษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจาเป็ นต้ องทางานอื่นเพื่อ
เพิ่มพูนรายได้ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทางาน งานนันต้
้ อง
ก. ไม่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. ไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
ค. ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับบริ ษัท
ง. ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงหรื อกิจการของบริ ษัท
จ. ไม่เป็ นการนาความลับของบริ ษัทไปใช้
ช. ไม่เป็ นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ของตน
ในกรณีที่มีการว่าจ้ างบุคคลที่เคยทางานกับคู่แข่งทางการค้ าหรื อรัฐบาลมาก่อน บริ ษัทต้ องค้ นหา
และศึกษาข้ อตกลงการรักษาความลับที่บคุ คลนันเคยท
้
าไว้ กบั คู่แข่งทางการค้ าหรื อรัฐบาลมาก่อน



บริ ษัท และต้ องไม่กระทาการใดเพื่อให้ บคุ คลนันกระท
้
าการอันเป็ นการผิดข้ อตกลงกับคูแ่ ข่งทางการ
ค้ า หรื อรัฐบาล อันจะก่อให้ เกิดการฟ้องร้ องดาเนินคดีตามมา

5.1.4

5.1.5



ต้ องหลีกเลี่ยงการขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ของบริ ษัทในการติดต่อกับคู่
ค้ าและบุคคลอื่นใด



ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่น หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจครอบงาการจัดการ ซึง่ อาจเป็ นผลเสียหายต่อ
บริ ษัท ไม่ว่าโดยตรงหรื ออ้ อม หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ หรื อผู้บริ หารใน
กิ จ การที่ เป็ น การแข่งขัน หรื อ มี ลัก ษณะเดีย วกัน กับบริ ษัท แต่ใ นกรณี ที่ ไม่อ าจหลีกเลี่ย งได้ ให้
รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที

ข้ อพึงปฏิบัติในการรับและให้ ของขวัญ


ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมจะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้ า ผู้ค้า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง หรื อบุคคลอื่น
ใด ที่ทาธุรกิจกับบริ ษัท หรื อการเลี ้ยงรับรอง ซึง่ พิสจู น์ได้ วา่ เกิ นกว่าความเหมาะสม ยกเว้ นของขวัญ
ตามประเพณีนิยม หรื อการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรื อค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มธุรกิจอัน
นามาซึง่ ชื่อเสียงทางการค้ า เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิง่ เหล่านันมี
้ มลู ค่า
เกินกว่า 3,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับตังแต่
้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายทราบทันที



ไม่ให้ สนิ บน และ/หรื อการกระทาใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท และ/หรื อการคอร์ รัปชัน่ ไม่
ว่าโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม และ/หรื อใช้ อิทธิพลอย่างไม่ถกู ต้ องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้ าหรื อคู่
ค้ า ซึง่ นับว่าเป็ นการขัดแย้ งต่อนโยบายของบริ ษัท

ข้ อพึงปฏิบัติในการซือ้ และขายหลักทรัพย์ ของบริษัท


กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีหน้ าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้ เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์



บริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในโดยดาเนินการให้ มีความเสมอภาคและ
ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเป็ นการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายของ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้ รับทราบหรื ออาจได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่ยงั
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนบริ ษัทจึงห้ ามบุคคลดังกล่าวทาการซื ้อขายหุ้นหรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ
หรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขายหุ้นบริ ษัทบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท ร่วมของบริ ษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้ วยตนเองหรื อผ่านนายหน้ าในขณะที่ยงั ครอบครองข้ อมูลที่ยังไม่
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนอยู่โดยบริ ษั ท และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยถื อ ว่า การซื อ้ ขาย

หลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็ นการซื ้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไรหรื อสร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั
บุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่


5.1.6

บริ ษัทได้ จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานเพื่อป้องกันแฟ้มข้ อมูลและเอกสารลับและได้
ดาเนินการจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยให้ รับรู้ เฉพาะแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องและที่
จ าเป็ นเท่ า นัน้ จึ ง ถื อ เป็ นหน้ าที่ ข องเจ้ าของข้ อ มูล หรื อ ผู้ ครอบครองข้ อมู ล ที่ ยัง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนจะต้ องกาชับผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการรั
้
กษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
ทังนี
้ ้ผู้ฝ่าฝื นการใช้ ข้อมูลภายในจะต้ องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อกฎหมาย แล้ วแต่กรณี

ข้ อพึงปฏิบตั ดิ ้ านภาษี
 บริ ษัทมีการบริ หารจัดการด้ านภาษี อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการภาษี ในแต่ละประเทศที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินการ
 กาหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ติดตามและศึกษาการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างถูกต้ อง
ตามกฎหมาย เพื่อนามาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง
 ดาเนินการวางแผนภาษี วิเคราะห์ผลกระทบทางภาษี ให้ มีการเสียภาษี อย่างถูกต้ อง โปร่ งใสในการ
ลงทุน ของบริ ษัทฯ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง
 ใช้ โครงสร้ างภาษี ที่ถกู ต้ อง ไม่ก่อให้ เกิด การหลีกเลี่ยงภาษี หรื อสร้ างความซับซ้ อนเพื่อประโยชน์ทาง
ภาษี
 มีผ้ รู ับผิดชอบในการประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภาษี ของรัฐบาล ที่มีความรู้ ทักษะด้ านภาษี โดย
ให้ ข้อมูลทางภาษี ทถี่ กู ต้ องตรงตามข้ อเท็จจริงในการดาเนินธุรกิจ

5.1.7

ข้ อพึงปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชน


บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ควบคู่ไปกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล โดยการนาหลักธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาใช้ เป็ น
กรอบแนวทางการบริ หารจัดการด้ านสิทธิมนุษยชน



เคารพสิทธิ และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียของบริ ษัท อย่างเป็ นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ เช่น
ลูกค้ า คูค่ ้ า เป็ นต้ น



ให้ ค วามสาคัญ กับ การคุ้ม ครองข้ อ มูลส่ว นบุค คลของลูก ค้ า โดยการรั ก ษาความปลอดภัย ด้ า น
สารสนเทศอย่างเข้ มงวดและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด



สนับสนุนการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้ วยการให้ เกียรติกนั โดยการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่แบ่งแยกเชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ความนิยมทางเพศ และสถานะทางสังคม



เคารพสิทธิแรงงานโดยการไม่บงั คับใช้ แรงงาน ไม่ใช้ แรงงานเด็ก ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ ไม่ใช้ แรงงานสตรี
มีครรภ์ ดูแลด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับด้ านแรงงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด



ส่งเสริ มให้ คคู่ ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายใน
ประเทศและมาตรฐานสากล และดาเนินธุรกิ จตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้า (Supplier
Code of Conduct)



ก าหนดให้ ปั จจัยด้ านสิทธิ มนุษยชนเป็ น ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ ก ารพิ จารณาคัดเลือ ก ติ ด ตาม และ
ประเมินผลคูค่ ้ า



จัด ให้ มี กระบวนการระบุความเสี่ย งด้ านสิท ธิ มนุษยชนและกลไกรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน ข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริ ษัทฯ

5.1.8 ข้ อปฏิบัติในการจัดซือ้ จัดจ้ าง
 ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา
และปริ มาณ ตลอดจนการคานึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
 จัดให้ มีระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างสินค้ าและบริ การอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก และปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 ส่งเสริ มให้ ค่คู ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจดาเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้า (Supplier
Code of Conduct) โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
 กาหนดเกณฑ์ ประกอบการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ และพิจารณาคู่ค้าปั จจุบัน โดยยึดเกณฑ์ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ความสามารถด้ านบริ หารการเงิน ด้ านเทคนิคและนวัตกรรม และผลการดาเนินงาน การ
บริ หารจัดการโดยคานึงถึง ผลกระทบด้ า นสังคม สิ่งแวดล้ อม อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
คุณภาพงาน เพื่อใช้ ในการพิจารณาการคงสภาพการทางานของคูค่ ้ า
 เพื่ อ พิ จ ารณาการคงสภาพการท างานของคู่ ค้ า ในปี ถัด ไป โดยยึ ด เกณฑ์ ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ
ความสามารถด้ านบริ หารการเงิน ด้ านเทคนิคและนวัตกรรม และการบริ หารจัดการโดยคานึงถึง
ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพงาน มาใช้ ในการพิจารณา

 กาหนดให้ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นต่อการ
ดาเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ
 สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ หรื ออุปกรณ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจ
 มุ่งมั่นพัฒนาสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ด้ วยราคาที่สมเหตุสมผล
ภายใต้ เงื่อนไขที่ป็นธรรม
 ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ห รื อ ขัน้ ตอนที่ก าหนดไว้ ในระเบีย บการจัดซื อ้ จัดหาของบริ ษัท ฯ และ
สอดคล้ องกับอานาจดาเนินการ มีความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง
5.1.9 ข้ อปฏิบัตดิ ้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
 พัฒนาการดาเนินงานในกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ สอดคล้ องตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อบังคับต่างๆทีเ่ กี่ยวข้ อง
 ส่งเสริ มให้ พนักงาน คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้ อง ให้ ตระหนักรู้ และให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุดใน
การปฏิบตั ิงาน
 มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงกาหนดในแผนประจาปี ให้ มีการจัดการอบรม ให้ ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
 ตรวจสอบข้ อบกพร่ องในกระบวนการปฏิบตั ิงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ ปฏิบตั ิตาม
ขันตอนที
้
่กาหนดไว้ และประเมินความเสีย่ งความอันตรายต่างๆ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบตั ิภยั ใน
สถานที่ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 จัดสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที
ช่วยส่งเสริ มสุขอนามัยที่ดีให้ แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี
 เปิ ดเผยและสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ แก่บคุ ลากร
ทุกระดับภายในองค์กรได้ รับทราบและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด

5.1.10 ข้ อปฏิบตั ิด้านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
 บริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ วยการเคารพสิทธิ มนุษยชน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างเป็ นธรรม
รวมถึ ง สร้ างความเข้ าใจ และความร่ วมมือ กับ ผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสียในเรื่ อ งที่ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสียให้
ความสาคัญ
 มีการระบุและประเมินความสาคัญของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยการจัดกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียให้ ตรง
กับการดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงานที่มีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม รวมถึงการกาหนดประเด็นสาคัญในการดาเนินงาน และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
 มีการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ชัดเจน และ
นาไปสูค่ วามสัมพันธ์ที่ดี โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานของบริ ษัท
 สร้ างการมีส่วนร่ วม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องที่ ได้ รับผลกระทบ
จากการดาเนินงานของบริ ษัท และจัดให้ มีช่องทางในการรับข้ อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้ อร้ องเรี ยน
จากผู้มีสว่ นได้ เสีย
 มีการทบทวน และประเมินผลการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาแผนการปฏิบตั ิงานสร้ างความร่ วมมือ
ระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและบริ ษัท เพื่อหาวิธีการที่ได้ ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ ายและเป็ นไปตามความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
6.

การกากับดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ องรับทราบ ทาความ
เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
ในกรณีพบการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อนโยบายของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อยินยอมให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีการฝ่ าฝื นดังกล่าวผู้บริ หารหรื อพนักงานจะต้ องรายงานตรงต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยให้ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้ดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการทางานในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อไป
ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีขนั ้ ตอนการลงโทษทางวินยั ในกรณี ที่พบการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อ
นโยบายของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
6.1.

การฝ่ าฝื นที่ไม่ร้ายแรง: บุคคลดังกล่าวจะได้ รับหนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งจะระบุลกั ษณะของ
การฝ่ าฝื นรวมทังมู
้ ลเหตุที่อาศัยเป็ นหลักของการฝ่ าฝื นนัน้ โดยให้ โอกาสบุคคลดังกล่าวโต้ แย้ งข้ อกล่าวหา
ดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชา หากไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินยั ซึง่

แต่งตังโดยประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารเพื่อพิจารณา และให้ ถือคาตัดสินของคณะกรรมการวินยั เป็ นที่สิ ้นสุด
หากมีการฝ่ าฝื นเป็ นครัง้ ที่สอง หรื อบุคคลดังกล่าวไม่แก้ ไขความผิดจากการฝ่ าฝื นในครัง้ แรกตามที่ได้ รับ
หนังสือเตือนนัน้ บุคคลดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด ซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้ างได้
6.2.

การฝ่ าฝื นร้ ายแรงซึ่ ง รวมถึ ง การฝ่ าฝื นดั ง ต่ อ ไปนี ้ เช่ น การให้ หรื อการรั บ สิ น บน การฉ้ อโกง
การเปิ ดเผยข้ อมูลความลับ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท ต่อบุคคลที่สาม และการกระทาใดๆ ที่
เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริ ษัท หรื อปกปิ ดหรื อไม่รายงานข้ อมูล การหารื อ หรื อเอกสารสาคัญใดๆ ต่อ
ผู้บงั คับบัญชา บริ ษัทอาจพิจารณาเลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาเป็ นต้ องออกหนังสือเตือน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
บริ ษัทจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุกๆ สอง (2) ปี เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับภาวการณ์ และ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
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