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จรรยาบรรณคู่ธุรกจิ 

(Supplier’s Code of Conduct) 

 
  

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วันที ่27 พฤษภาคม 2564) 
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สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด(มหำชน) และบริษัทในเครือ “บริษัท” ให้ควำมส ำคัญและมุ่งมั่นในกำร

ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้มีกำร

ด ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนใน

ระยะยำว บริษัทเช่ือมั่นว่ำ “คู่ธุรกิจ(คู่ค้ำ)” คือห่วงโซ่อุปทำนที่เป็นปัจจัยส ำคัญของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจที่

ยั่งยืน บริษัทจึงได้มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ และพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่

ค ำนึงถึงประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งจะน ำไปสู่

กำรสร้ำงมูลค่ำระยะยำวกับคู่ค้ำ  และยกระดับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ด้วยเหตุนี้  บริษัทจึงได้จัดท ำ 

“จรรยำบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ” ขึ้น  เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของกลุ่ม

บริษัทออริจิ้นกับคูค่้ำ พร้อมกับวำงมำตรฐำน และแนวปฏิบัติให้คู่ค้ำศึกษำ และใช้ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับบริษัท 

จรรยำบรรณคู่ธุรกิจนี้ มุ่งพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในประเด็นด้ำนจริยธรรมธุรกิจ  (Business Ethics) 

สิทธิมนุษยชนและแรงงำน (Human Rights and Labour Standard)  อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย(Occupational, 

Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อให้มำตรฐำนและเป็นแนวทำงด ำเนินธุรกิจร่วมกันในห่วงโซ่

ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ โดยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับคู่ค้ำ ผ่ำนกำรก ำกับดูแล ให้ข้อมูล ให้แนวปฏิบัติที่เหมำะสมกับ

กำรด ำเนินงำนเพื่อให้คู่ค้ำสำมำรถพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

บริษัทมุ่งหวังว่ำหลักกำรของ จรรยำบรรณคู่ธุรกิจ จะเป็นกลไกหนึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ระหว่ำงกลุ่มบริษัทออริจิ้นกับคู่ค้ำทุกรำยไปสู่กำรด ำเนินงำนที่สร้ำงควำมเช่ือมั่น และมูลค่ำระยะยำวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำย 

 

 

 

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

                                                                                                 (นำยลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี) 

                                                                                                        ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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จรรยาบรรณคู่ธุรกจิ1 

 บริษัท2มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมตำมหลักบรรษัทภิบำล ควบคู่กับกำรดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกำร

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่น ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทมี

เจตนำรมณ์ทีจ่ะส่งเสริมแนวคิดนี้ ไปยังคู่ธุรกิจ(คู่ค้ำ)3ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ร่วมกันน ำหลักกำรและ

แนวคิดดังกล่ำวไปปฏิบัติ เพื่อขยำยผลออกสู่สังคมในวงกว้ำง 

 จรรยำบรรณคู่ธุรกจินี ้ประกอบดว้ยหลักกำรและแนวปฏิบัติ 7 ประกำร ดังนี ้

1. ความซ่ือสัตยส์ุจริตและเป็นธรรมทางธุรกิจ 

คู่ค้ำต้องด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจรติ และรับผดิชอบทีจ่ะใหผู้้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยได้รับกำรปฏบิัติที่เป็นธรรม 

รวมถึงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด   

 แนวทำงกำรปฏิบัติ   

 มีกระบวนกำร/ระบบที่ท ำให้มั่นใจว่ำ ได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบของภำครัฐ และองค์กรก ำกับดูแลที่

เกี่ยวข้อง 

 มีกระบวนกำร/ช่องทำงรับแจ้งข้อร้องเรียน กรณีที่พบว่ำมีกำรปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และ

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรมีกระบวนกำรในกำรติดตำมแกไ้ข 

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ 

 คู่ค้ำต้องส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละบรกิำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและเป็นไปตำม

ข้อก ำหนดของบริษัทท่ีได้กลงกัน 

         แนวทำงกำรปฏิบัติ 

 ส่งมอบผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร ให้ถูกต้อง แม่นย ำ ครบถ้วน ตำมมำตรฐำน/ข้อก ำหนด(Specification) และ

ภำยในระยะเวลำที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท 

 สื่อสำร บันทึก และรำยงำนข้อมูลต่ำงๆในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนคณุภำพ ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

 จัดเก็บเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ เช่น สญัญำ ข้อตกลง แผนงำน หรือ เอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน 

                                                           
1 จรรยาบรรณคูธุ่รกิจ หมายถึง ข้อก าหนดท่ีเป็นมาตรฐานพงึปฏิบติัของคูธุ่รกิจ 
2 บริษัท หมายถึง บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)และบริษัทในเครือ 
3 คูธุ่รกิจ หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท 
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ให้เป็นระเบยีบ และสำมำรถตรวจสอบไดเ้พื่อใช้ในกรณีที่ต้องท ำกำรตรวจสอบกำรส่งมอบงำน 

 ให้ควำมร่วมมือกับบริษัทในกำรตรวจสอบ และกำรแกไ้ขข้อผิดพลำดอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ หำกเกิด หรือ พบ

ข้อผิดพลำดในสินค้ำ หรืองำนบริกำรที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำ ภำยหลังจำกท่ีคู่ค้ำท ำกำรส่งมอบงำนแล้ว  

3. การด าเนินการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับ ของภาครัฐ 

คู่ค้ำต้องรักษำมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยที่ดี ตลอดกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้สภำพแวดล้อมของ

กำรปฏิบัติงำนมีควำมปลอดภยั ถูกสุขอนำมัย และส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

 มีกำรตรวจสอบสุขอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ส่งเสริม และตรวจสอบกำร

สวมใส่อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยัต่ำงๆ ของพนักงำน ในพื้นที่ปฏิบัติงำน 

  ไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย ต่อกำรกระท ำ หรือ ข้อบกพร่องใดๆ ในสถำนท่ีท ำงำน อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่

ปลอดภัยต่อพนักงำน 

 มีมำตรกำร หรือ แผนงำนท่ีจะตอบรับต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 จัดอบรม ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำน เกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และแผนฉุกเฉินต่ำงๆ 

เพื่อให้พนักงำนได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง และทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัตภิัย หรือสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ 

 กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือ สถำนกำรณไ์ม่ปกติ 

– บันทึกเหตุกำรณ์ข้อร้องเรยีนต่ำงๆ ด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน

ระหว่ำงคู่ค้ำกับบริษัท ให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริงทุกครั้ง และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นต่ออย่ำงสม่ ำเสมอ 

– จัดเก็บสถติิอุบัติเหตุ  จ ำนวนผูไ้ดร้ับบำดเจ็บในกำรด ำเนินงำนกับบริษัทอย่ำงเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้

ข้อมูลกับบริษัท เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภัยให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย 

4. การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 คู่ค้ำต้องด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับของภำครัฐ 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

 มีมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 ส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรสิง่แวดล้อมอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และไม่กระท ำกำรใดๆที่สรำ้ง

ผลกระทบในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อม 



Page | 5  
 

 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน 

– บันทึกเหตุกำรณ์ข้อร้องเรยีนต่ำงๆ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนระหว่ำงคู่ค้ำกับ

บริษัท ให้ถูกต้องตำมข้อเท็จจริงทกุครั้ง และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท 

– จัดเก็บสถติิ/จ ำนวนผูไ้ด้รับผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรด ำเนนิงำนกับบริษัทอย่ำง 

เป็นระบบ และพร้อมที่จะให้ข้อมลูกับบริษัท เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

5. ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญา 

 คู่ค้ำต้องไมเ่ผยแพร่หรือไม่น ำข้อมลูที่เป็นควำมลับของลูกค้ำและผู้เกีย่วข้องของคู่ธุรกิจไปใช้ โดยไมไ่ดร้บัควำม 

ยินยอม รวมทั้งต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ระเบยีบ และข้อก ำหนดของบริษัทท่ีไดต้กลงกนั 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

 คู่ค้ำจะปกป้องและรักษำข้อมลูภำยในระหว่ำงองค์กร แม้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจกับบริษัทจะสิ้นสดุลงแล้ว 

 ไม่เผยแพร่ และไม่ละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำของบริษัท 

 ให้ควำมร่วมมือในกำรใหข้้อมูลแกบ่ริษัทเพื่อจัดท ำรำยงำนส ำคญัต่ำงๆ ที่ต้องเปิดเผยให้แก่ผู้มสี่วนได้เสีย 

6.การคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

          คู่ค้ำจะต้องปฏิบัตติำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรไม่ใช้แรงงำนบังคับ กำรไม่ใช้ 

แรงงำนเด็กท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี รวมทั้งกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับค่ำตอบแทน และช่ัวโมงกำรท ำงำน รวมทั้งจะต้องปฏิบัติโดยกำร

เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

 กำรไมเ่ลือกปฏิบัติ  

– จะต้องค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน และด้วยควำมเป็นธรรม โดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงเพรำะ ควำมแตกต่ำงทำงกำย/จิตใจ เช้ือชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ 

กำรสมรส  อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง และอื่นๆ 
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  กำรคุ้มครองแรงงำน  

– ไม่จ้ำงแรงงำนเด็กที่ีอำยุไม่ถึงเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งตอ้งจัดให้แรงงำนได้รับควำม

คุ้มครองตำมที่กฎหมำยก ำหนด ให้กำรส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำนอย่ำง

เหมำะสม 

– ไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงท ำงำนในลักษณะทีอ่ำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย  กรณลีูกจ้ำงซึ่ง

เป็นหญิงมีครรภต์้องจัดให้ได้รับควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 กำรไม่บังคับใช้แรงงำน 

– ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จำกกำรบังคับใช้แรงงำนในลักษณะที่เป็นแรงงำนทำส ซึ่งรวมถึงกำรลงโทษ

ทำงกำย กำรขู่เข็ญ กำรกักขัง กำรคุกคำมข่มขู่ กำรค้ำมนุษย์ หรือกำรใช้ควำมรุนแรงไม่ว่ำจะอยู่ใน

รูปแบบใด ๆ 

 ค่ำจ้ำงและผลประโยชน์ 

– ด ำเนินกำรจ่ำยค่ำจำ้ง ค่ำท ำงำนลว่งเวลำ ค่ำท ำงำนในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้ำงพึงได้รบั 

อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมและไม่ต่ ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 

 กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ต้องด ำเนนิกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

            บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  ร่วมรณรงค์และให้กำรสนับสนุนคู่ค้ำในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในโครงกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน4 โดยกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำวให้กับคูค่้ำและผูเ้กี่ยวข้องของบริษัท 

 แนวทำงกำรปฏิบัต ิ

 สนันสนุน/เข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท หรือเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในโครงกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอรร์ัปชัน   

 เผยแพร่ข้อมลูองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร  

 ไม่กระท ำกำรใดๆที่เป็นกำรส่งเสรมิกำรทุจรติ คอร์รัปชันท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 

                                                           
4 โครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  หมายถึง โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย(IOD) เป็นโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุการจดัท าโดยรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการ ปอ้งกนัและราบปรามการ
ทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)โดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้น า อนัได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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 มีช่องทำงกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส กรณีพบว่ำมีกำรทุจริตคอรร์ัปช่ัน และมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรปกป้อง  

     คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 

            บริษัทจะสนับสนนุสนิคา้และ/หรือบริการจากคู่ค้าท่ีได้ปฏิบัติสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” นี้ โดยบริษัทจะ

ขอความร่วมมือจากคู่ค้าเพ่ือขอข้อมูลด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทมั่น ใจได้ว่าคู่ค้าที่ท าธุรกิจ 

กับบริษัทได้ปฏิบัติสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” อย่างสม่ าเสมอ 

 

จรรยำบรรณมผีลตั้งแต่วันท่ี 27 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 
 
 
 


