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จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ 

บรษิทั โอเชยีนกลาส จํากดั (มหาชน) 
 
สาสน์จากประธานคณะกรรมการ 

บรษัิท โอเชยีนกลาส จํากัด (มหาชน) (“โอเชยีนกลาส”) กอ่ตั 7งขึ7นโดยมีวัตถุประสงคใ์นการผลติและ

จัดจําหน่ายเครื$องแกว้คุณภาพสูง ความสําเร็จของโอเชียนกลาสเกดิจากการดําเนินงานตามวสิัยทัศน์ที$ว่า 
“โอเชยีนกลาสจะเป็นผูนํ้าในตลาดโลก ดว้ยนวัตกรรม ความเป็นเลศิขององคก์รและการบรหิารจัดการ พรอ้มทั7ง

มุง่สรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ โดยบรษัิท เจรญิเตบิโตและมผีลกําไรอยา่งตอ่เนื$อง” พันธกจิของบรษัิท คอื
การมอบสนุทรยีภาพในการใชช้วีติผา่นทางผลติภัณฑเ์ครื$องแกว้คณุภาพด ี 

ความสําเร็จของโอเชยีนกลาสตั 7งอยู่บนรากฐานของจรยิธรรมของทั 7งสว่นบุคคลและองคก์ร  โอเชยีน 
กลาสและพนักงานทุกคนมหีนา้ที$ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้กําหนดตา่งๆ โอเชยีนกลาสยังถอืมั$นในความ

รับผดิชอบยิ$งไปกวา่นั7นโดยยดึถือมาตรฐานสงูสดุของจรยิธรรมสําหรับการดําเนินธรุกจิ บรษัิท จะไม่ปฏบิัตตํิ$า
กว่ามาตรฐานที$ยดึถือโดยเด็ดขาด ผูถ้ือหุน้ พนักงาน ลูกคา้ และคู่คา้ของโอเชยีนกลาสลว้นแต่ร่วมสนับสนุน

จรยิธรรมในการดําเนนิธุรกจิของบรษัิท ดว้ยกนัทั 7งส ิ7น 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของโอเชยีนกลาส (“จรรยาบรรณ”) นี7 ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบัิติ

หนา้ที$สําหรับพนักงานของโอเชยีนกลาสทกุทา่น จรรยาบรรณนี7กําหนดขึ7นจากมาตรฐานและความรับผดิชอบอัน
เป็นพื7นฐานของอดุมการณ์ของบรษัิท อดุมการณ์ทั 7งสี$ขอ้ ไดแ้ก ่

• คณุภาพ โอเชยีนกลาสคํานงึถงึคณุภาพเป็นสิ$งแรกนับตั 7งแตก่อ่ตั 7งบรษัิทมา ทั 7งองคก์รและตัวพนักงานลว้น
มุ่งมั$นที$จะผลติสนิคา้และใหบ้รกิารที$ดเีลศิที$สดุ ชื$อของโอเชยีนกลาส เป็นตรารับประกันคุณภาพที$เยี$ยม

ยอด 

ความยดึมั$นในคณุภาพของโอเชยีนกลาสปรากฏอยูใ่นนโยบายคณุภาพของบรษัิทซึ$งฝ่ายบรหิารกําหนดไว ้

วา่ “โอเชยีนกลาสมุ่งมั$น สรา้งสรรคค์ุณภาพ” ทั7งนี7 คําว่า “คุณภาพ” มไิดม้ีความหมายจํากัดแต่เพียงการ
ผลติสนิคา้โดยเครื$องจักรคุณภาพสงูและเทคโนโลยีทันสมัยเท่านั7น แต่ยังหมายรวมถงึกจิกรรมอื$นๆ ดว้ย 

โดยเฉพาะการเพิ$มความพงึพอใจของลกูคา้ ซึ$งเป็นแรงผลักดันใหโ้อเชยีนกลาสมุ่งกา้วสูค่วามเป็นเลศิใน
ทกุๆ ดา้น โอเชยีนกลาสใหค้วามสําคัญตอ่การพัฒนาคณุภาพทั 7งดา้นกระบวนการผลติและการดําเนนิธรุกจิ

อยา่งสมํ$าเสมอและต่อเนื$อง ปัจจัยที$ทําใหโ้อเชยีนกลาสประสบความสําเร็จคอืการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การจัดสภาพแวดลอ้มการทํางานที$ดแีละการรักษาสัมพันธภาพอันดกีับผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื$อใหแ้น่ใจ

วา่สนิคา้และบรกิารที$บรษัิท ใหก้ับลูกคา้ทั 7งภายในและภายนอกมคีณุภาพดทีี$สดุ และสรา้งความพงึพอใจ
สงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

• ความซื4อสตัยส์ุจรติ การตดิต่อสื$อสารทั7งภายในและภายนอกองคก์รเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 
บรษัิท รับผดิชอบตอ่การกระทําและทําทกุวถิทีางเพื$อรักษาสัญญาที$ใหไ้วต้อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย โอ

เชยีนกลาสดําเนนิธรุกจิอยา่งสจุรติภายในขอบเขตของกฎหมาย บรษัิทจะไม่ยอมกระทําสิ$งใดที$ขัดตอ่หลัก
จรยิธรรมเป็นอันขาด หากมีการกระทําใดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจะดําเนนิการแกไ้ขโดยไม่รรีอ บรษัิทจะกระทํา

ทุกวิถีทางเพื$อปกป้องผูท้ี$รายงานใหบ้รษัิททราบการกระทําที$ผ ิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายและ
จรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิของโอเชยีนกลาส 

• การใหโ้อกาส โอเชยีนกลาสเชื$อถอืในหลักของการใหโ้อกาสเท่าเทยีมกันต่อทุกคน บรษัิทมนีโยบายให ้
โอกาสพนักงานทุกคนพัฒนาทักษะและแสวงหาความรูเ้พิ$มขึ7น เพื$อใหส้อดคลอ้งกับสิ$งแวดลอ้มในการ

ดําเนินธุรกจิที$เปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันและมีโอกาสโยกยา้ยเพื$อความกา้วหนา้ในอาชีพ 
นอกจากนี7 โอเชยีนกลาสยังใหโ้อกาสพนักงานไดเ้ลื$อนตําแหน่งงาน โดยมกีารพจิารณาประเมนิผลและให ้

ผลตอบแทนอยา่งยตุธิรรม สอดคลอ้งกบัแนวโนม้และสภาพตลาดงาน 
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• การเคารพและใหเ้กยีรตซิึ4งกนัและกนั โอเชยีนกลาสเคารพและใหเ้กยีรตพินักงานทุกคน บรษัิทเห็น

คุณค่าความสามารถและการอุทศิตนของพนักงานเพื$อความสําเร็จของโอเชยีนกลาส จงึกําหนดนโยบาย
ดแูลใหพ้นักงานมคีวามปลอดภัยในการทํางาน นอกจากพนักงานแลว้ โอเชยีนกลาสยังปฏบัิตติอ่ผูเ้กี$ยวขอ้ง

อื$นๆ ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรตเิชน่กนั 
 

พวกเราชาวโอเชยีนกลาส ไม่ว่าจะอยู่ในระดับหรือตําแหน่งใด ลว้นมีความรับผดิชอบในการรักษา
อดุมการณเ์หลา่นี7 ซึ$งเป็นสิ$งที$ทําใหบ้รษัิทประสบความสําเร็จมาได ้ผมขอขอบคณุทกุทา่นสําหรับความมุ่งมั$นใน
การปฏบัิตติามจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท รวมถงึการรักษาไวซ้ ึ$งความซื$อสัตยใ์นการดําเนนิธรุกจิ
ของเรา 
 
 
 
 
 

  

       นายกรีต ิ  อัสสกลุ 

        (ประธานคณะกรรมการ) 

      บรษัิท  โอเชยีนกลาส  จํากดั  (มหาชน) 
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นโยบายและแนวปฏบัิต ิการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั�น 

Anti-Corruption Policy and Guideline 

1. หลักการ  
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) “โอเชียนกลาส” มุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั�นในจริยธรรม สนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตสํานึกในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต จึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านการ
ทจุริต คอร์รัปชั�น (Anti-Corruption Policy) สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื�อเป็นแนว
ปฏิบตัิแก่บุคลากรทุกระดบัในกลุ่มโอเชียนกลาสในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต ปอ้งกนัความเสี�ยงที�อาจ
เกิดการทจุริต คอร์รัปชั�นขณะปฏิบตัิหน้าที� โดยให้สื�อสารนโยบายนี Lแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั�วกนั 

2. เจตนารมณ์ 
โอเชียนกลาส ต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชั�น ยดึถือความซื�อสัตย์สจุริตเป็นหลกัสําคญั โอเชียนกลาสจะไม่ยอมให้มีการ
กระทําอนัเป็นการทจุริตหรือกระทําผิดทางอาญาทุกประเภท การกระทําใดๆ ของบุคลากรของบริษัทซึ�งเข้าข่ายทุจริต 
คอร์รัปชั�น ให้ถือเป็นความผิดขั Lนร้ายแรง ขัดต่อระเบียบวินยัและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ผู้กระทํา
ผิดจะถกูสอบสวนและได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมทั Lงดําเนินคดีตามกฎหมาย 

3. นิยาม  
การทุจริตคอร์รัปชั�น หมายถึง ความประพฤติที�ขัดต่อจริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ หรือการละเว้นในการ
ปฏิบตัิในตําแหน่งหน้าที� หรือการใช้อํานาจหน้าที�ในทางมิชอบทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้-รับสินบน การเสนอ การ
ให้คํามั�นว่าจะให้หรือรับทรัพย์สิน เงินทอง สิ�งของ หรือสิทธิประโยชน์อื�นใด  เพื�อให้ได้มาซึ�งประโยชน์อนัมิควรต่อ
บริษัท ตนเอง และ/หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง หรือเพื�อเป็นแรงจูงใจในการกระทําผิดต่อกฎหมายและจริยธรรม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ ถือหุ้น บริษัทย่อย พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี L  หน่วยงานรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ 

4. หน้าที�ความรับผิดชอบ  
4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ควบคุมให้การบริหารงานกระทําด้วย

ความซื�อสตัย์สจุริต เที�ยงตรง เพื�อผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลกับรรษัทภิบาล 
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

4.3 ผู้บริหาร มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการบริหารงานด้วยความซื�อสตัย์ สุจริต และระมดัระวงั โดยกําหนดให้
มีระบบและมาตรการๆ ต่างเพื�อปอ้งกนัความเสี�ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนนโยบายต่อต้าน
ทุจริต คอร์รัปชั�น โดยสื�อสารไปยงัพนกังานทุกระดบั ผู้ ที�เกี�ยวข้อง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนกัและเห็น
ความสําคญัในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร  

4.4 พนกังานทุกระดบั จะต้องปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สุจริต สอดคล้องกบันโยบาย และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เฝ้าระวงั รายงาน แจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นเหตุสงสยัอนัก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั�น 
ตามช่องทางที�กําหนด  

4.5 เลขานุการบริษัท มีหน้าที�ทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบตัิ และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั ทั Lงนี L ผู้จดัการของแต่ละสายงานมีหน้าที�ให้คําแนะนํา ตอบข้อซกัถาม
หากพนกังานในฝ่ายเกิดข้อสงสยั 
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5. แนวทางการปฏิบัตเิพื�อป้องกัน และหลีกเลี�ยงการทุจริต คอร์รัปชั�น 

การปฏิบัตทัิ�วไป 

5.1 ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างเคร่งครัด และต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที�หรืออํานาจที�ได้รับมอบหมายไปในทางที�ขัดกับนโยบาย และ
จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5.2 ห้ามผู้บริหาร พนักงานดําเนินการหรือยอมรับการทุจริต คอร์รัปชั�น ในทุกรูปแบบทั Lงทางตรง และทางอ้อม 
ครอบคลมุธุรกิจทั Lงในและต่างประเทศ 

5.3 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่เพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทําที�เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั�น และ
จรรยาบรรณของบริษัท และจะต้องแจ้งข้อมลูให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ หรือรายงานผ่านช่องทางที�บริษัทกําหนด  

5.4 ผู้แจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธ เรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการทุจริต คอร์รัปชั�น จะได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส  

การรับรองทางธุรกิจและการให้-รับของขวัญ 

5.5 การปฎิบตัิต่อเจ้าหน้าที�ของรัฐ  
5.5.1 ห้ามมใิห้ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทเสนอหรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปเงินสดหรือของมีค่าอื�นๆ แก่เจ้าพนกังานของรัฐ เพื�อแลกกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื�อรักษาสถานะ
ของธุรกิจหรือเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อได้เปรียบทางธุรกิจในทางที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

5.5.2 บริษัทมีกฎเกณฑ์ในการมอบของขวญัหรือชําระเงินให้แก่เจ้าหน้าที�ของรัฐ การกระทําซึ�งเป็นเรื�องปกติใน
การติดต่อกับลูกค้าทั�วไปอาจเป็นพฤติกรรมที�มิชอบด้วยกฎหมาย เมื�อเจ้าหน้าที�พนักงานของรัฐ
เกี�ยวข้องด้วย ซึ�งอาจมีความผิดทางอาญาได้ ดังนั Lน โปรดขออนุมัติตามคู่มืออํานาจดําเนินการของ
บริษัทก่อนมอบของขวญัแก่เจ้าหน้าที�รัฐ 

5.6 การปฏิบตัิต่อลกูค้าและคู่ค้าทั�วไป  

5.6.1 ห้ามมใิห้ผู้บริหาร และพนกังานเรียกรับหรือเสนอสินบนเพื�อแลกกบัผลประโยชน์อนัไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะ
เพื�อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื�นก็ตาม  

5.6.2 ห้ามผู้บริหาร และพนกังานกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใด อนัเป็นการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ 
การรับรองทางธรุกิจหรือประโยชน์อื�นใดสําหรับตนเองหรือผู้ อื�นเพื�อเป็นการตอบแทนการกระทําการ
อย่างหนึ�งอย่างใดที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดอนัเป็นการให้หรือเสนอให้ 
หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื�นใดเพื�อให้มีการกระทําการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย อนัจะมี
ผลต่อวจิารณญาณในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้บริหารและพนกังานหรือสร้างอทิธิพลในทางไม่เหมาะสม
ต่อผู้ อื�น อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งต่อผลประโยชน์ หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษทั 

5.6.3 ผู้บริหารและพนกังานอาจรับของขวญัตามเทศกาลที�มีมลูค่าไม่สงูนกั ในกรณีที�ไม่ขดัแย้งกบับทบญัญตัิ
ในจรรยาบรรณหรือนโยบายฉบบันี L 

5.6.4 หากสงสยัว่าของขวญัจะเข้าข่ายต้องห้ามตามจรรยาบรรณ ควรปฏิเสธของขวญัหรือส่งของขวญันั Lนคืน  
5.6.5 ผู้บริหาร และพนักงานสามารถร่วมรับประทานอาหาร ร่วมงานรื�นเริงได้ หากกิจกรรมนั Lนๆ มิได้ส่อไป

ในทางเสื�อมเสียหรือขดักบัแนวทางการปฏิบตัิทางธุรกิจที�ยอมรับกนัทั�วไป  
5.6.6 การรับรองทางธุรกิจ จะต้องเป็นไปเพื�อส่งเสริมหรือขยายความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจเท่านั Lน 

5.6.7 ห้ามรับสิ�งของต่อไปนี L ไม่วา่จะมีมลูค่าเท่าไรก็ตาม 
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- เงนิสด หรือสิ�งที�มลูค่าเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้น พนัธบตัร หรือตราสารทางการเงินอื�นๆ  
- การรับรองทางธุรกิจในรูปแบบใดก็ตามที�มีวตัถุประสงค์เพื�อชักจูงหรือโน้มน้าวให้ละเมิดกฎหมายหรือ

นโยบายของบริษัท 
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  

5.7 การสนบัสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงินสด หรือ ประโยชน์อื�นใดอนัอาจคํานวณเป็นเงินได้
เพื�อช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือเพื�อประโยชน์อื�นใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง บุคคลที�มีหน้าที�เกี�ยวข้องกบั
กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

5.8 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ผู้บริหาร และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามที�กฎหมาย
กําหนด แต่พงึตระหนกัที�จะไม่ดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไป
ใช้เพื�อดําเนินการหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง อนัจะทําให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความ
เสียหาย  

การบริจาคเพื�อการกุศล  

5.9 หากได้รับการติดต่อจากองค์กรการกศุลเพื�อขอรับบริจาคในนามโอเชียนกลาส เช่น การขอรับบริจาคเงิน 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือซื Lอบตัรงานหาทนุต่างๆ จะต้องได้รับการอนมุตัิตามคู่มืออํานาจดําเนินการของบริษัท 
และจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5.10 การบริจาคเพื�อการกศุลในนามบริษัท จะต้องกระทําเฉพาะต่อองค์กร หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม ที�มีความ
น่าเชื�อถือ มีวตัถุประสงค์เพื�อประโยชน์ทางสงัคม ถกูต้องตามกฎหมาย 

การสนับสนุน 

5.11 การเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุโดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ การให้บริการ แก่องค์กร 
หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม จะต้องมีวตัถปุระสงค์เพื�อประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจ ภาพลกัษณ์ของบริษัท 
ถกูต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้  และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาตามคู่มือ
อํานาจดําเนินการของบริษัท 

ทั Lงนี L การดําเนินการต่างๆ ข้างต้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ขั Lนตอนอํานาจดําเนินการของบริษัท ตลอดจนมีการติดตาม และ
ตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจว่าการให้การสนบัสนนุจะไม่ถกูนําไปใช้เพื�อเป็นข้ออ้างในการให้สินบน 

6. การเผยแพร่ และการสื�อสาร 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิฉบบันี L จะทําการเผยแพร่และสื�อสารผา่นช่องทางดงัต่อไปนี L 
6.1 สื�อสารให้ผู้บริหาร พนกังาน และกลุ่มบริษัทในเครือ ทราบผ่านเครือข่ายอนิทราเน็ตภายในองค์กร        
6.2 จดัอบรมสําหรับพนกังานทั�วไปทุกๆ 2 ปี และสําหรับพนกังานใหม่ในวนัปฐมนิเทศ 
6.3 สื�อสารให้บคุคลภายนอกองค์กรทราบผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตภายนอกองค์กร  www.oceanglass.com   
6.4 สื�อสารให้ผู้ ร่วมดําเนินธุรกิจทราบผ่าน “หลกัจรรยาบรรณสําหรับผู้ ร่วมดําเนินธุรกิจบมจ.โอเชียนกลาส”  
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7. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี�ยวกับการทุจริต 

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรายงานเกี�ยวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน 
การควบคมุภายในด้านสินค้า วตัถดุิบ หรือเหตุสงสัยอนัก่อให้เกิดการทจุริต ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี L  โดยบริษัทจะเก็บ
รักษาความลบัของข้อมลูอย่างเคร่งครัด ผู้ ที�รายงานหรือแจ้งเบาะแสแก่บริษัท จะได้รับความคุ้มครอง  
ช่องทางที� H : เว็บไซต์บริษัท / จดหมายอิเลคโทรนิคส์ 

- http://www.oceanglass.com 
- Complaints@oceanglass.com 

ช่องทางที� L : จดหมายไปรษณีย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (c/o เลขานกุารบริษัท) 
 78/88-91 ชั Lน jk อาคารโอเชียนทาวเวอร์ l  
 ถนนสขุุมวิท mn (ซอยวฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ mpmmp 
ช่องทางที� M : กล่องรับข้อเสนอแนะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

ทั Lงนี L นอกจากช่องทางรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสข้างต้น พนกังานสามารถรายงานตรงต่อผู้บงัคบับญัชา หรือ
ผู้บริหารระดบัสงู  

8. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส 

เพื�อเป็นการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และผู้ แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยชื�อ ที�อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที�สามารถระบุตวัผู้
ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดงักล่าวไว้เป็นความลบั โดยจํากดัเฉพาะบุคคลผู้ รับผิดชอบ
ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั Lนที�จะเข้าถึงข้อมูลได้ โดยผู้ ที�ได้รับข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง มี
หน้าที�เก็บรักษาข้อมลู เอกสารหลกัฐานทั Lงหมดไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวข้อง 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกําหนดเท่านั Lน 

9. มาตราการกําหนดโทษ 

การทุจริต คอร์รัปชั�น ถือเป็นความผิดขั Lนร้ายแรง ขัดต่อระเบียบวินยัและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ผู้กระทําผิดจะถูกสอบสวนและได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมทั Lงดําเนินคดี
ตามกฎหมาย  

  
นโยบายและแนวปฏิบัติฉบบันี �มีผลบงัคับใช้ต่อบุคคลากรทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ตั �งแต่วันที�                              

11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
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ภาคผนวก 1 

ขั Sนตอนการพจิารณาและดําเนินการเกี�ยวกับกับข้อร้องเรียนและเบาะแสที�ได้รับ 

 

 

 
 



บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สว่นบนัทกึแนบท้ายเพิ$มเติม   

 

 

 

บันทกึแนบท้ายจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทโอเชียนกลาส จาํกัด (มหาชน)  

ปรับปรุงครั%งที& 1 ณ วนัที& 11 พฤศจิกายน 2559  

เฉพาะหัวข้อเรื& องการรับรองทางธุรกิจ และการให้และรับของขวัญ 

 

การรับรองทางธุรกจิ และการให้และรับของขวัญหรือของกาํนัล 

คําจาํกัดความ 

ของขวญัหรือของกํานลัในที�นี �หมายถึงเงินสด สิ�งของ หรือบริการใดๆ ที�มอบหรือจดัทําให้แกผู่้ รับผลประโยชน์เป็นการ

ส่วนตวัซึ�งสามารถตีมลูค่าเป็นจํานวนเงินได้ 

การปฏิบัตต่ิอเจ้าหน้าที&ของรัฐ 

โอเชียนกลาสมีนโยบายต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  ดงันั �นไม่ว่าแนวทางปฏิบตัิในท้องที�จะเป็น

อย่างไรหรือการแข่งขันจะสูงเท่าไร  โอเชียนกลาสห้ามมิให้พนกังานของบริษัทฯ เสนอหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหรือของมีค่าอื�นๆ แก่เจ้าพนกังานของรัฐ  เพื�อแลกกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ  เพื�อรักษาสถานะของธุรกิจ

หรือเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อได้เปรียบทางธุรกิจในทางที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

บริษัทฯ มีกฎเกณฑ์ที�เข้มงวดและละเอียดอ่อนซบัซ้อนในการมอบของขวญัหรือชําระเงินให้แก่พนักงานของรัฐ  การ

กระทําซึ�งเป็นเรื�องปกติในการติดต่อกบัลูกค้าทั�วไปอาจเป็นพฤติกรรมที�มิชอบด้วยกฎหมายเมื�อมีเจ้าหนกังานของรัฐเกี�ยวข้อง

ด้วย  พนักงานอาจมีความผิดทางอาญาได้  ดังนั �นโปรดขออนุมัติจากผู้ จัดการฝ่ายก่อนมอบของขวัญหรือของกํานัลใดๆซึ�ง

รวมถึงผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้เจ้าหน้าที�ของรัฐ ตามที�กําหนดในคู่มืออํานาจดําเนินการของบริษทัฯ 

การปฏิบัตต่ิอลูกค้าและคู่ค้าทั&วไป 

โอเชียนกลาสยดึถือนโยบายชนะใจลกูค้าและคดัสรรผู้ผลติด้วยคณุภาพของสินค้า ตั �งราคาที�เป็นธรรม และให้บริการที�

เป็นเลิศด้วยเหตนีุ � พนกังานต้องไม่ใช้ตําแหน่งงานหรืออํานาจที�ได้รับมอบหมายไปในทางที�ขดักบันโยบายดงักล่าว  บริษทัฯ ห้าม

มิให้พนกังานเรียกรับหรือเสนอสนิบนเพื�อแลกกบัผลประโยชน์อนัไม่ชอบธรรม ไม่ว่าเพื�อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้ อื�นก็

ตาม  นอกจากนี �บริษัทฯ ห้ามพนกังานกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดอนัเป็นการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน การรับรองทาง

ธุรกิจหรือประโยชน์อื�นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื�น  เพื�อเป็นการตอบแทนการกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย

หรือกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดอนัเป็นการให้ หรือเสนอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื�นใด  เพื�อให้มีการกระทํา

อนัมิชอบด้วยกฎหมาย  อนัจะมีผลต่อวิจารณญาณของพนกังานหรือสร้างอทิธิพลในทางไม่เหมาะสมต่อผู้ อื�น  หรือก่อให้เกดิ

ความขดัแย้งต่อผลประโยชน์ของโอเชียนกลาส  หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท 

โอเชียนกลาสห้ามพนกังานรับของขวญัหรือของกํานลั และสิ�งต่อไปนี �ไม่ว่ามูลค่าเท่าไรก็ตาม 



บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สว่นบนัทกึแนบท้ายเพิ$มเติม   

 

 

• เงนิสด หรือสิ�งที�มลูค่าเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้น พนัธบตัร หรือตราสารทางการเงินอื�นๆ รวมทั �งการรับเงินจาก

หน่วยงานธุรกิจหรือคู่ค้าที�ติดต่อกนัอยู่ เพื�อใช้ในกจิกรรมของบริษัทฯ เช่น งานเลี �ยงสงัสรรค์ หรืองานอื�นๆที�ไม่

เกี�ยวข้องกบัการแสดงความร่วมมือกนัในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานธุรกิจนั �น 

• การรับรองทางธรุกิจในรูปแบบใดก็ตามที�มีวตัถปุระสงค์ เพื�อชกัจงูหรือโน้มน้าวพนกังานให้ละเมิดกฏหมายหรือ

นโยบายของโอเชียนกลาส 

• บริการต่างๆที�จดัให้โดยหน่วยงานธุรกิจที�ติดต่อกนัอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา หรือไม่คดิค่าใช้จ่าย ที�ไม่เกี�ยวข้อง

กบัเงื�อนไขการเจรจาทางธุรกิจ 

พนกังานอาจรับของขวญัหรือของกํานลัตามเทศกาลที�มีมลูค่าไมส่งูนกั ในกรณีที�ไม่แย้งกบับทบญัญตัิในจรรยาบรรณ

ฉบบันี � ดงัรายละเอียดต่อไปนี �  

• ของขวญัหรือของกํานลัตามเทศกาลคือไม่ว่าจะเพียงหนึ�งชิ �นหรือหลายชิ �นรวมกนัและมีมลูค่าไมเ่กิน 3,000 บาท 

• ของขวญัหรือของกํานลัหนึ�งชิ �นที�เป็นสินค้าส่งเสริมการขาย มีชื�อหรือเครื�องหมายของหน่วยงานธรุกิจนั �นๆกํากบั

อยู่ หรือมีตราสินค้าของธุรกิจนั �น และมีมลูค่าไมเ่กิน 3,000 บาท ตวัอย่างเช่นปากกา หรือเครื�องใช้บนโต๊ะทํางาน 

หรือเครื�องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น โดยการรับของขวญัหรือของกํานลัในลกัษณะนี �ไม่ควรเกิดขึ �นบอ่ยครั �ง 

โดยพนกังานจะต้องแจ้งผู้จดัการที�เป็นผู้บงัคบับญัชาตามสายงานได้ทราบ เพื�อบนัทกึรายการของขวญัหรือของกํานลั

ทั �งหมดที�ได้รับจากหน่วยธุรกิจที�ติดต่อ ก่อนส่งมอบของขวญัหรือของกํานลัดงักล่าวให้แกฝ่่ายทรัพยากรบคุคลของแตล่ะพื �นที�

เพื�อทําการเก็บไว้จนกวา่จะถงึโอกาสอนัสมควรที�จะนํามาจบัสลากของขวญัให้กบัพนกังานหมู่มาก  (ไม่ใช่เฉพาะแต่ละ

หน่วยงาน) ยกตวัอย่างเช่น งานฉลองปีใหม่ หรืองานเลี �ยงสงัสรรค์ต่างๆ ของบริษัทฯ หรือส่งต่อของขวญัหรือของกํานลันั �นให้แก่

องค์กรการกศุลในท้องถิ�น ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในคู่มืออํานาจดําเนินการของบริษัทฯ 

หากพนกังานสงสยัว่าของขวญัหรือของกํานลัใดๆจะเข้าข่ายต้องห้ามตามจรรยาบรรณ  พนกังานควรปฏิเสธการรับ

ของ ขวญัหรือของกํานลันั �น หรือส่งของขวญัหรือของกํานลันั �นคืนอย่างสภุาพ พร้อมอธิบายแก่ผู้ให้ว่าพนกังานไม่สามารถรับ

ของขวญัหรือของกํานลัเช่นนี �ได้ และให้รายงานผู้บริหารของแต่ละสายงานทราบเพื�อให้คําแนะนําแนวทางการปฏิบตัิที�ถกูต้อง

ต่อไป 

พนกังานสามารถร่วมรับประทานอาหาร  ร่วมงานรื�นเริง หรือชมมหรสพได้หากกิจกรรมนั �นๆ เกี�ยวข้องกบัการ

ปรึกษาหารือ หรือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และกิจกรรมดงักล่าวมิได้ส่อไปในทางเสื�อมเสียหรือขดักบัแนวทางการปฏิบตัิธรุกิจ

ที�ยอมรับกนัทั�วไป  ซึ�งไม่ควรมีกิจกรรมในลกัษณะนี �เป็นประจําหรือเป็นแบบแผน และการรับเชิญจากหน่วยงานธุรกิจที�ติดต่อ

เพื�อเข้าร่วมกิจกรรมความบนัเทิงต่างๆ ควรได้รับความยินยอมจากผู้จดัการที�เป็นผู้บงัคบับญัชาตามสายงานก่อน อนึ�งการ

รับรองธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื�อส่งเสริมหรือขยายความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจเท่านั �น  

 


