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จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

ของ 
 

บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั  
 

1. นโยบาย 

จรรยาบรรณของบรษิทั ใชส้าํหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั 
และทุกระดบัไมว่า่บุคคลดงักลา่วจะไดล้งนามรบัทราบหรอืไม ่ 

2. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคข์องบรษิทั คอื การทําธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดต่างๆ และ
เคารพในสทิธขิองผูค้า้ และลกูคา้ของบรษิทั 

3. นโยบายและจรรยาบรรณของบริษทัประกอบด้วย 

3.1   การปฏิบติัตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ต่างๆ ของบริษทั 

จรรยาบรรณนี้เป็นส่วนที่เพิม่ขึ้นจากระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่อื่น ๆ ของบรษิทั  หากขอ้ความใน
ระเบยีบขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืคาํสัง่ใด ๆ ขดัแยง้กบัขอ้ความในจรรยาบรรณ ใหใ้ชข้อ้ความในจรรยาบรรณนี้
แทน 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทั ต้องปฏบิตัตินตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และ
คาํสัง่ต่างๆ ของบรษิทั และของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคอื 

3.1.1 ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือ
หนงัสอืเวยีนของบรษิทั ซึง่ประกาศใหพ้นกังานทุกคนทราบโดยเครง่ครดั 

3.1.2 ตอ้งปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและเทีย่งธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตุการณ์ที่
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชือ่เสยีง และทรพัยส์นิของบรษิทั โดยเรว็ 

3.1.3 ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วริยิะอุตสาหะ รกัษาระเบยีบแบบแผนและธรรมาภิบาลของ
บรษิัท เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทัว่ไป เพื่อให้บรษิัท มีความก้าวหน้า และ
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามครรลองธรรม 
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3.1.4 บรหิารงานโดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรมในทุก
ระดบัของบรษิทั ตลอดจนสอดส่องดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกดิขึน้ในบรษิทั 

3.1.5 ตอ้งอุทศิตนและเวลาใหแ้ก่กจิการของบรษิทัอยา่งเตม็ที ่ในกรณีมคีวามจาํเป็นตอ้งทํางานอื่นเพื่อ
เพิม่พนูรายไดห้รอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นนอกเวลาทาํงาน งานนัน้ตอ้ง 

ก.  ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
ข.  ไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั 
ค.  ไมป่ระกอบกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนั หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั 
ง.  ไมม่ผีลเสยีถงึชือ่เสยีงหรอืกจิการของบรษิทั 
จ.  ไมเ่ป็นการนําความลบัของบรษิทัไปใช ้
ช.  ไมเ่ป็นการกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าทีข่องตน 

3.1.6 ตอ้งสภุาพ ใหเ้กยีรต ิและใหค้วามนบัถอืต่อผูร้ว่มงาน 

3.1.7 ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลช้ดิ  มคีวามยตุธิรรม  ไมม่อีคต ิ

3.1.8 ตอ้งพรอ้มทีจ่ะทาํงานเป็นทมี และสามารถรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

3.1.9 ตอ้งปฏบิตัติาม ตลอดจนตอ้งสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากบัพนักงานในบงัคบับญัชาใหป้ฏบิตัิ
ตามระเบียบ วนิัย และขอ้กําหนดของบรษิัท ในการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ 
ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ของบรษิัท อย่างเคร่งครดั เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ของ
บรษิทั เป็นไปตามกฎหมายคอมพวิเตอร์ กฎหมายลขิสทิธิ ์หรอืกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
ป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายต่อชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

3.1.10 ตอ้งรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์และขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั ของบรษิทั ของลกูคา้ หรอืทีเ่กีย่วกบักจิการ
ใดๆ ทีบ่รษิทั ไมพ่งึเปิดเผยโดยเครง่ครดั การเผยแพรข่า่วสารต่างๆ อนัเกีย่วกบัธุรกจิการเงนิและ
ตวับุคคลของบรษิทั จะตอ้งกระทาํตามแนวทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมทีไ่ดร้บัอนุญาตเทา่นัน้ และตอ้ง
กระทําด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย 
โดยเป็นเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องรอ้งคดหีรอืคณะกรรมการบรษิทั อนุมตัใิห้มกีาร
เปิดเผย ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นสภาพของ
พนักงานของบรษิัท พนักงานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัดงักล่าวขา้งต้นไวเ้ป็น
ความลบั หากมกีารเปิดเผยหรอืส่งให้แก่ผูอ้ื่นหรอืใชข้อ้มูลดงักล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจาก
การปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั  พนักงานตกลงยนิยอมรบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั 
ตามที่เกิดขึ้นจรงิทุกประการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลต้องเป็นไปโดยพนักงานที่มอีํานาจหน้าที่
เท่านัน้ พนักงานทัว่ไปไม่มหีน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยขอ้มูลที่ตนไม่มหีน้าที่
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เปิดเผยใหแ้นะนําผูถ้ามสอบถามผูท้ี่ทําหน้าที่เปิดเผยขอ้มูลนัน้เพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ทัง้น้ี ขอ้มูลที่เป็นความลบั หมายถึง ขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลสาธารณะ หรอืขอ้มูลที่หากเปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรอืตกอยู่ในมอืคู่แขง่แลว้ย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรงต่อบรษิทั รวมทัง้ขอ้มูลที ่
คูค่า้และลกูคา้ใหไ้วแ้ก่บรษิทัทุกประเภท 

3.1.11 หน่วยงานแต่ละฝ่ายตอ้งกําหนดระยะเวลาการเกบ็เอกสาร และกําหนดชัน้ความลบัของเอกสาร 
รวมทัง้เก็บรกัษาเอกสารดงักล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ให้ถูกล่วง
ละเมดิและไมเ่ปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อีาํนาจ 

3.1.12 ตอ้งจดัทําเอกสารทางธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ และรายงานต่างๆ ทีนํ่าส่งส่วนราชการและบุคคล
อื่นๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบดว้ยความสุจรติ และต้องได้รบัการบนัทกึตามวธิกีารทางบญัชขีอง
บรษิทัทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่าํหนด 

3.1.13 ในกรณีทีม่กีารวา่จา้งบุคคลทีเ่คยทํางานกบัคู่แขง่ทางการคา้หรอืรฐับาลมาก่อน บรษิทัตอ้งคน้หา
และศกึษาขอ้ตกลงการรกัษาความลบัทีบุ่คคลนัน้เคยทาํไวก้บัคู่แขง่ทางการคา้หรอืรฐับาลมาก่อน
บรษิัท และต้องไม่กระทําการใดเพื่อให้บุคคลนัน้กระทําการอนัเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่ง
ทางการคา้ หรอืรฐับาล อนัจะก่อใหเ้กดิการฟ้องรอ้งดาํเนินคดตีามมา 

3.1.14 ต้องช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั โดยมใิห้เสยีหายหรอืสูญหายไม่ว่าจาก
บุคคลหรอืจากภยัพบิตัใิดๆ เท่าที่สามารถจะทําได้อย่างเต็มที่  รวมทัง้ไม่นําสิง่ของใด ๆ ไม่ว่า
อุปกรณ์หรือทรพัย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้
เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

3.1.15 ตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มูลไวอ้ย่างน้อย 10 ปีทัง้ทีเ่กบ็ไวเ้ป็นเอกสาร และทีเ่กบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลอเิลกทรอ
นิกสเ์ผือ่มกีารเรยีกใช ้เอกสารบางประเภทตอ้งมกีารรกัษาไวต้ามทีก่ฎหมายกาํหนดพนกังานของ
บรษิทัควรทาํการศกึษาเป็นกรณไีป เมือ่ครบกาํหนดใหนํ้าเอกสารไปทาํลาย 

3.1.16 ตอ้งหลกีเลีย่งการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบรษิทัในการตดิต่อกบั
คูค่า้และบุคคลอื่นใด 

3.1.17 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของ
ทรพัยส์นิทางปัญญาทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของ รวมทัง้ ตรวจสอบขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก
ทีไ่ดร้บัมาหรอืจะนํามาใชภ้ายในบรษิทัเพื่อลดโอกาสในการเกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา
ของผูอ้ื่น 
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3.1.18 รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเมื่อพบการกระทําทีเ่หน็วา่เป็นการละเมดิสทิธ ิการกระทาํทีอ่าจนําไปสู่
การละเมดิสทิธ ิหรอืการกระทาํทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั 

3.2 ข้อไม่พึงปฏิบติั 

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิัท พงึงดเว้นไม่ปฏิบตัิหรอืประพฤติตนไปในทางที่จะ
นําไปสูค่วามเสือ่มเสยีของบรษิทั และของตนเอง  กลา่วคอื 

3.2.1 เป็นบุคคลทีม่หีน้ีสนิลน้พน้ตวั หรอืมเีหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้า่มี
หน้ีสนิลน้พน้ตวั 

3.2.2 ทําผดิกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสยีหายใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนา
หรอืไมก่ต็าม 

3.2.3 ใชเ้วลาทาํงานของบรษิทั ไปทาํอยา่งอื่น  หรอืใชป้ระโยชน์สว่นตวั 

3.2.4 ประพฤตตินไปในทางทีอ่าจทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อตาํแหน่งหน้าทีแ่ละเกยีรตคิุณของบรษิทั  

3.2.5 ทาํงานดว้ยความประมาทเลนิเล่อ กระทาํการใดๆ อนัไมเ่หมาะสมแก่การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง 
เพือ่ใหง้านลุลว่งไปโดยถูกตอ้งและสจุรติ 

3.2.6 ประกอบกิจการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้ื่น หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อีาํนาจครอบงาํการจดัการ  ซึง่อาจเป็นผลเสยีหาย
ต่อบรษิัท ไม่ว่าโดยตรงหรอือ้อม หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน หรอืผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือ
ผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท แต่ในกรณีที่ไม่อาจ
หลกีเลีย่งได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัท ี 

3.2.7 แจง้หรอืใชข้อ้ความทีเ่ป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรแจง้ต่อบรษิทั 

3.2.8 เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูการเงนิ ขอ้มลูการปฏบิตังิาน ขอ้มลูธุรกจิ แผนงานในอนาคตของบรษิทัและ
อื่น ๆ 

3.2.9 ปกปิด หรอืบดิเบอืนความจรงิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น ซึ่งอาจจะเป็นผล
เสยีหายต่อบรษิทั  ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

3.2.10 ขดัขวาง หรอืกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏบิตังิานโดยชอบของผูม้อีาํนาจหน้าทีใ่น
บรษิทั  หรอืออกคาํสัง่ใด ๆ ใหพ้นกังานปฏบิตัใินทางมชิอบหรอืผดิจรยิธรรม 
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3.2.11 เปิดเผยคา่จา้งหรอืเงนิเดอืน  อตัราการขึน้เงนิเดอืนของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไมก่็
ตาม 

3.2.12 ไม่รกัษาขอ้มูลทางทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทั หรอืที่บรษิทัไดม้าจากการปฏบิตัหิน้าที่ของ
พนักงาน รวมทัง้ ไม่นําทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทั ไปทําซํ้าดดัแปลง หรอืกระทําการใดๆ 
เพือ่ประโยชน์สว่นตวัหรอืเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

3.2.13 เรยีกรบั หรอืยนิยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากลกูคา้ ผูค้า้ คูค่า้ คู่แขง่ หรอืบุคคลอื่น
ใด ที่ทําธุรกิจกบับรษิัท  หรอืการเลี้ยงรบัรอง ซึ่งพสิูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเว้น
ของขวญัตามประเพณีนิยม หรอืการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิตามปกต ิหรอืค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ
ธุรกิจอนันํามาซึ่งชื่อเสยีงทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิง่
เหล่านัน้มมีูลค่าเกนิกว่า  3,000  บาท  ต้องแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผูอ้ํานวยการฝ่าย
ทราบทนัท ี

3.2.14 ใหส้นิบน และ/หรอืการกระทําใดๆ ที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั และ/หรอืการคอร์รปัชัน่ 
ไม่ว่าโดยตรงหรอืผ่านบุคคลทีส่าม และ/หรอืใชอ้ทิธพิลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตวัแทนของรฐั  ลูกคา้
หรอืคูค่า้ ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบรษิทั  

3.2.15  กระทําการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ  ในบันทึกหรือข้อมูลใดๆ  เพื่อ
เปลีย่นแปลง หรอืบดิเบอืนผลการดําเนินงาน และการบนัทกึบญัชใีหผ้ดิไปจากความเป็นจรงิโดย
เจตนา ไมว่า่เพือ่จุดประสงคใ์ดๆ กต็าม 

3.2.16 ชาํระเงนิ หรอืจดัการทางธุรกจิโดยมเีจตนา หรอืทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่สว่นหน่ึงของการชาํระเงนิ  หรอื
การจดัการทางธุรกจินัน้ๆ มจีุดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุในเอกสารเพือ่การ
ชาํระเงนิหรอืการจดัการทางธุรกจิ 

3.2.17 จา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิของบรษิทั แก่ผูใ้ดโดยไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจ 

3.2.18 ลอกเลยีนแบบผลงานและทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น หากพบเหน็การกระทําที่เป็นหรอือาจ
เป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ 

3.2.19 กระทําการใดๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ หรอืนําขอ้มลูภายใน
ที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมชิอบเสยีเอง หรอืทาํใหป้ระโยชน์ของบรษิทัฯลดลง 

3.2.20 ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานจดัซื้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรอืคู่ค้า (หากมคีวามจําเป็นที่
จะตอ้งขอการสนับสนุนดงักล่าวเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหห้น่วยงานต่างๆ หารอืกบัหน่วยงาน
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จดัซื้อเพือ่เป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ ยกเวน้ การจดักจิกรรมร่วมทางการตลาด ใหก้ารตลาดของ
ฝ่ายการขายและการตลาดเป็นผูร้บัผดิชอบ) 

3.2.21 กระทําการอนัเป็นการละเลย หรอืเอื้ออํานวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาประโยชน์ หรอื
เขา้ถงึ หรอืรบกวนระบบคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอร์ของบรษิทั 
โดยมชิอบ หรอืโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทั หรอืจงใจ สนบัสนุน ยนิยอมใหเ้กดิขึน้หรอืมอียูซ่ึง่
การกระทําผดิของผูใ้หบ้รกิาร  ตามกฎหมายคอมพวิเตอร ์ หรอืกฎหมายลขิสทิธิ ์ หรอืกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

4.1 การฝ่าฝืนที่ไม่รา้ยแรง:  บุคคลดงักล่าวจะได้รบัหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งจะระบุ
ลกัษณะของการฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาสบุคคล
ดงักล่าวโต้แย้งขอ้กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอ
เรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการวนิัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณา และให้
ถือคําตัดสินของคณะกรรมการวนิัยเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง  หรอืบุคคล
ดงักล่าวไมแ่กไ้ขความผดิจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามทีไ่ดร้บัหนังสอืเตอืนนัน้ บุคคลดงักล่าวจะ
ถูกลงโทษทางวนิยัอยา่งเครง่ครดั ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้งได ้

4.2 การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปน้ี  เช่น การให้หรือการรบัสินบน การฉ้อโกง   
การเปิดเผยขอ้มูลความลบั หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั ต่อบุคคลทีส่าม และการกระทํา
ใดๆ ทีเ่สื่อมเสยีต่อเกยีรตคิุณของบรษิทั หรอืปกปิดหรอืไม่รายงานขอ้มูล การหารอื หรอืเอกสาร
สําคญัใดๆ ต่อผู้บงัคบับญัชา  บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่
จาํเป็นตอ้งออกหนงัสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ  และถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 

  

ประกาศ  ณ วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ.2557 

 

 

(นายพรีะพงศ ์จรญูเอก) 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

 


