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นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
(Whistle Blowing Policy)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
1. การรับแจงเบาะแส และการรองเรียน
เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน และภายนอกองคกรแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรองตอ
คณะกรรมการบริษัทได โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือรองเรียนตอประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณากําหนดกระบวนการในการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
รวมทั้งกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสไมใหถูกละเมิดสิทธิ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว
ใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจดําเนินการตามที่เห็นสมควร
2. ชองทางการติดตอในการแจงเบาะแส หรือการรองเรียน
(1) ทางไปรษณีย :
ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
496 หมู 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
(2) ทางอีเมล :
Whistleblower@origin.co.th
3. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและขอรองเรียน
3.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือขอรองเรียน ตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนําสืบ
หาขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการตอไปได
3.2 ขอมูลเบาะแสตองเกี่ยวของกับ การกระทําผิดกฏหมาย ผิดจรรยาบรรณ ฝาฝนระเบียบ นโยบาย
ขอกําหนดของบริษัท รวมถึงจงใจไมปฏิบัติหนาที่ในความรับ ผิดชอบ หรือสอเจตนาไปในทางทุจริต และไม
รักษาไวซึ่งผลประโยชนและความลับของบริษัท
3.3 ข อ มู ล ที่ ไ ด รับ จะถื อ เป น ความลั บ และไม มี ก ารเป ด เผยชื่ อ ผู ที่ แ จ ง เบาะแส หรื อ ผู ร อ งเรี ย น
ตอสาธารณชนหากไมไดรับความยินยอม
3.4 ผูท่ีแจงเบาะแส หรือ ขอรองเรียนจะไดรับ การคุม ครองสิทธิ ไมวา จะเป นพนักงานบริษัท หรือ
บุคคลภายนอก
3.5 ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องรองเรียนขึ้นอยูกับความซับซอน ความชัดเจนของขอรองเรียน
และเอกสารหลักฐานที่ไดรับจากผูรองเรียน รวมถึงเอกสารที่เปนหลักฐานและคําชี้แจงของผูถูกรองเรียน
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3.6 ผูรับขอรองเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง จะตองเก็บขอมูล
ที่เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียน
หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
3.7 กรณีที่ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวาตนอาจไดรับความ
ไมป ลอดภั ย หรือ อาจเกิ ด ความเดื อ ดรอ นเสี ย หาย ผู รองเรีย น หรือ ผูที่ ให ความรว มมื อ ในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง สามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือกรณีที่บริษัทเห็น วาเปน
เรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหาย หรือความไมปลอดภัย บริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครอง
โดยทีผ่ ูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไมตองรองขอก็ได
3.8 ผูท่ีไดรับ ความเดือดรอนเสียหายจะไดรับ การบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเปนธรรม
4. การคุมครองสิทธิพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่รับจางทํางานใหแกบริษัท
บริษัทฯ จะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจางทํางานให
แก บ ริ ษั ท ฯ ไม วา จะโดยการเปลี่ย นแปลงตํา แหนงงาน ลัก ษณะงาน หรือ สถานที่ทํ างาน สั่งพั ก งาน ข ม ขู
รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอพนักงาน
ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจางทํา งานใหแกบริษัทฯ ดวยเหตุที่พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่น ใดที่ รับจาง
ทํางานใหแกบริษัทฯ
4.1 ใหขอมูล ใหความรวมมือ หรือใหความชวยเหลือไมวาดวยประการใดๆ แกกรรมการ ผูบ ริหาร
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล ในกรณีที่พ นักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจางทํางานใหแก
บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ
4.2 ให ถอ ยคํ า ยื่ น เอกสารหลั กฐาน หรือให ค วามช ว ยเหลือ ไมว า ด วยประการใดๆ แก ก รรมการ
ผูบริหาร หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล เพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุ
สงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ
5. ขั้นตอนการดําเนินการ
5.1 รวบรวมขอเท็จจริง
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการไดรับขอรองเรียน และดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการ
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้น หรือมอบหมายใหคณะทํางานอิสระ ภายใตคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหนวยงานที่ทําหนาที่เปนอยางเดียวกันแตเรียกชื่ออยางอื่นดําเนินการ
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5.2 ประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ทําการประมวลผล และกลั่นกรองข อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และ
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแตละเรื่อง โดยอาจดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานที่ทําหนาที่อยางเดียวกันแตเรียกชื่ออยางอื่นเปนผูดําเนินการประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล
หรื อ มอบหมายให ค ณะกรรมการสอบสวนเป น ผู ดํ า เนิ น การประมวลผล และกลั่ น กรองข อ มู ล โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะไดรับกาพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนคราวๆ ไป
5.3 มาตรการดําเนินการ
ประธานเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติก าร นํ า เสนอมาตรการดํ า เนิ น การระงับ การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณต อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อ พิ จารณาบทลงโทษ และบรรเทาความเสียหายให กับ ผูที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
5.4 รายงานผล
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการมีหนา ที่รายงานผลใหพนักงานทราบ หากพนักงานผูรองเรียนเปดเผย
ตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ เปนเรื่องที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการทุจริต ฉอโกง ใหรายงานตรงตอ
ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี
ทั้งนี้ นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2559 เปนตนไป
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