จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
(Supplier’s Code of Conduct)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
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สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหำชน) และบริษัทในเครือ “บริษัท” ให้ควำมสำคัญและมุ่งมั่นในกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้มีกำร
ดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่ วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนใน
ระยะยำว บริษัทเชื่อมั่นว่ำ “คู่ธุรกิจ(คู่ค้ำ)” คือห่วงโซ่อุปทำนที่เป็นปัจจัยสำคัญของควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจที่
ยั่งยืน บริษัทจึงได้มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ และพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่
คำนึงถึงประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งจะนำไปสู่
กำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ ระยะยำวกั บ คู่ ค้ ำ และยกระดั บ ควำมได้ เ ปรี ย บทำงกำรแข่ ง ขั น ด้ ว ยเหตุ นี้ บริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ท ำ
“จรรยำบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ” ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของกลุ่ม
บริษัทออริจิ้นกับคูค่ ้ำ พร้อมกับวำงมำตรฐำน และแนวปฏิบัติให้คู่ค้ำศึกษำ และใช้ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับบริษัท
จรรยำบรรณคู่ธุรกิจ นี้ มุ่งพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในประเด็นด้ำนจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
สิทธิมนุษยชนและแรงงำน (Human Rights and Labour Standard) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย(Occupational,
Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อให้มำตรฐำนและเป็นแนวทำงดำเนินธุรกิจร่วมกันในห่วงโซ่
ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ โดยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับคู่ค้ำ ผ่ำนกำรกำกับดูแล ให้ข้อมูล ให้แนวปฏิบัติที่เหมำะสมกับ
กำรดำเนินงำนเพื่อให้คู่ค้ำสำมำรถพัฒนำกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่บริษัทได้กำหนดไว้
บริษัทมุ่งหวังว่ำหลักกำรของ จรรยำบรรณคู่ธุรกิจ จะเป็นกลไกหนึ่งช่วยส่งเสริม ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ระหว่ำงกลุ่มบริษัทออริจิ้นกับคู่ค้ำทุกรำยไปสู่กำรดำเนินงำนที่สร้ำงควำมเชื่อมั่น และมูลค่ำระยะยำวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำย

..............................................
(นำยลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)
ประธำนกรรมกำรบริษัท
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จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ1
บริ ษั ท 2มุ่ งมั่ น ที่ จ ะด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี คุ ณ ธรรมตำมหลั ก บรรษั ท ภิ บ ำล ควบคู่ กั บ กำรดู แ ล ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำร
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทมี
เจตนำรมณ์ทจี่ ะส่งเสริมแนวคิดนี้ ไปยังคู่ธุรกิจ(คู่ค้ำ)3ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ร่วมกันนำหลักกำรและ
แนวคิดดังกล่ำวไปปฏิบัติ เพื่อขยำยผลออกสู่สังคมในวงกว้ำง
จรรยำบรรณคู่ธุรกิจนี้ ประกอบด้วยหลักกำรและแนวปฏิบัติ 7 ประกำร ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมทางธุรกิจ
คู่ค้ำต้องดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบทีจ่ ะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม
รวมถึงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 มีกระบวนกำร/ระบบที่ทำให้มั่นใจว่ำ ได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบของภำครัฐ และองค์กรกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
 มีกระบวนกำร/ช่องทำงรับแจ้งข้อร้องเรียน กรณีที่พบว่ำมีกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรมีกระบวนกำรในกำรติดตำมแก้ไข
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
คู่ค้ำต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและเป็นไปตำม
ข้อกำหนดของบริษัทที่ได้กลงกัน
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ให้ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ตำมมำตรฐำน/ข้อกำหนด(Specification) และ
ภำยในระยะเวลำที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท
 สื่อสำร บันทึก และรำยงำนข้อมูลต่ำงๆในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนคุณภำพ ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
 จัดเก็บเอกสำรสำคัญต่ำงๆ เช่น สัญญำ ข้อตกลง แผนงำน หรือ เอกสำรสำคัญทำงกำรเงิน
จรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจ หมายถึง ข้ อกาหนดที่เป็ นมาตรฐานพึงปฏิบตั ิของคูธ่ ุรกิจ
2
บริษัท หมายถึง บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ
3
คูธ่ ุรกิจ หมายถึง ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรือ ให้ บริการแก่บริษัท
1
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ให้เป็นระเบียบ และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องทำกำรตรวจสอบกำรส่งมอบงำน
 ให้ควำมร่วมมือกับบริษัทในกำรตรวจสอบ และกำรแก้ไขข้อผิดพลำดอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ หำกเกิด หรือ พบ
ข้อผิดพลำดในสินค้ำ หรืองำนบริกำรที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำ ภำยหลังจำกที่คู่ค้ำทำกำรส่งมอบงำนแล้ว
3. การดาเนินการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ถกู ต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของภาครัฐ
คู่ค้ำต้องรักษำมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยที่ดี ตลอดกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้สภำพแวดล้อมของ
กำรปฏิบัติงำนมีควำมปลอดภัย ถูกสุขอนำมัย และส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 มีกำรตรวจสอบสุขอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนที่ทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ส่งเสริม และตรวจสอบกำร
สวมใส่อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยต่ำงๆ ของพนักงำน ในพื้นที่ปฏิบัติงำน


ไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย ต่อกำรกระทำ หรือ ข้อบกพร่องใดๆ ในสถำนที่ทำงำน อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่
ปลอดภัยต่อพนักงำน

 มีมำตรกำร หรือ แผนงำนที่จะตอบรับต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 จัดอบรม ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำน เกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และแผนฉุกเฉินต่ำงๆ
เพื่อให้พนักงำนได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง และทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัตภิ ัย หรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ
 กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือ สถำนกำรณ์ไม่ปกติ
– บันทึกเหตุกำรณ์ข้อร้องเรียนต่ำงๆ ด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ระหว่ำงคู่ค้ำกับบริษัท ให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริงทุกครั้ง และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่ออย่ำงสม่ำเสมอ
– จัดเก็บสถิติอุบัติเหตุ จำนวนผูไ้ ด้รับบำดเจ็บในกำรดำเนินงำนกับบริษัทอย่ำงเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้
ข้อมูลกับบริษัท เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม
คู่ค้ำต้องดำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับของภำครัฐ
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 มีมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรสิง่ แวดล้อมอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และไม่กระทำกำรใดๆที่สร้ำง
ผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม
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 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่ปฏิบัติงำน
– บันทึกเหตุกำรณ์ข้อร้องเรียนต่ำงๆ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนระหว่ำงคู่ค้ำกับ
บริษัท ให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริงทุกครั้ง และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท
– จัดเก็บสถิติ/จำนวนผูไ้ ด้รับผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรดำเนินงำนกับบริษัทอย่ำง
เป็นระบบ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับบริษัท เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
5. ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญา
คู่ค้ำต้องไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นควำมลับของลูกค้ำและผู้เกีย่ วข้องของคู่ธุรกิจไปใช้ โดยไม่ได้รบั ควำม
ยินยอม รวมทั้งต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำย ระเบียบ และข้อกำหนดของบริษัทที่ได้ตกลงกัน
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 คู่ค้ำจะปกป้องและรักษำข้อมูลภำยในระหว่ำงองค์กร แม้ว่ำกำรดำเนินธุรกิจกับบริษัทจะสิ้นสุดลงแล้ว
 ไม่เผยแพร่ และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปัญญำของบริษัท
 ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลแก่บริษัทเพื่อจัดทำรำยงำนสำคัญต่ำงๆ ที่ต้องเปิดเผยให้แก่ผู้มสี ่วนได้เสีย
6.การคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน
คู่ค้ำจะต้องปฏิบัตติ ำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรไม่ใช้แรงงำนบังคับ กำรไม่ใช้
แรงงำนเด็กที่มีอำยุตำกว่
่ ำ 15 ปี รวมทั้งกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับค่ำตอบแทน และชั่วโมงกำรทำงำน รวมทั้งจะต้องปฏิบัติโดยกำร
เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 กำรไม่เลือกปฏิบัติ
– จะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน และด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงเพรำะ ควำมแตกต่ำงทำงกำย/จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ
กำรสมรส อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง และอื่นๆ

Page | 5

 กำรคุ้มครองแรงงำน
– ไม่จ้ำงแรงงำนเด็กทีีอำยุ
่ ไม่ถึงเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งต้องจัดให้แรงงำนได้รับควำม
คุ้มครองตำมที่กฎหมำยกำหนด ให้กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนอย่ำง
เหมำะสม
– ไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงทำงำนในลักษณะทีอ่ ำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย กรณีลูกจ้ำงซึ่ง
เป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
 กำรไม่บังคับใช้แรงงำน
– ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จำกกำรบังคับใช้แรงงำนในลักษณะที่เป็นแรงงำนทำส ซึ่งรวมถึงกำรลงโทษ
ทำงกำย กำรขู่เข็ญ กำรกักขัง กำรคุกคำมข่มขู่ กำรค้ำมนุษย์ หรือกำรใช้ควำมรุนแรงไม่ว่ำจะอยู่ใน
รูปแบบใด ๆ
 ค่ำจ้ำงและผลประโยชน์
– ดำเนินกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำทำงำนในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้ำงพึงได้รบั
อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมและไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
 กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ต้องดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมรณรงค์และให้กำรสนับสนุนคู่ค้ำในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในโครงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน4 โดยกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำวให้กับคูค่ ้ำและผูเ้ กี่ยวข้องของบริษัท
แนวทำงกำรปฏิบัติ
 สนันสนุน/เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท หรือเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในโครงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน
 เผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
 ไม่กระทำกำรใดๆที่เป็นกำรส่งเสริมกำรทุจริต คอร์รัปชันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

โครงการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ หมายถึง โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD) เป็ นโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนการจัดทาโดยรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)โดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชันน
้ า อันได้ แก่ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หอการค้ าไทย หอการค้ า
นานาชาติ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4
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 มีช่องทำงกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส กรณีพบว่ำมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และมีกำรกำหนดมำตรกำรในกำรปกป้อง
คุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจะสนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการจากคู่ค้าที่ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” นี้ โดยบริษัทจะ
ขอความร่วมมือจากคู่ค้าเพื่อขอข้อมูลด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมั่น ใจได้ว่าคู่ค้าที่ทาธุรกิจ
กับบริษัทได้ปฏิบัติสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” อย่างสม่าเสมอ

จรรยำบรรณมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป
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