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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์

 

1. ความส าคญั 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์มุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การตดัสนิใจและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงต้องไม่ม ี
ส่วนได้เสยีหรอืเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการในลักษณะที่ เอื้อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็น 
การขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั จนสง่ผลใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์ ท าใหเ้กดิการประพฤตมิชิอบ หรอื
อาจน าไปสูก่ารทุจรติคอรร์ปัชนั   

 

2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บริษทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ใหห้มายถงึ บรษิทัหนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 

3. วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมแีนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้เป็นการรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1  คณะกรรมการบริษทั  
4.1.1 พจิารณาอนุมตันิโยบายและแนวปฏบิตัใินการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.1.2 ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินธุรกจิสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็น
รปูธรรม 
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4.2 ผู้บริหาร 
4.2.1 ก าหนดให้มกีฎระเบยีบที่เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละบรษิทั โดยให้สอดคล้องกบั

กลยุทธ ์และนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

4.2.2 จดัใหม้โีครงสรา้งองคก์รทีม่ผีูร้บัผดิชอบ และบทบาทหน้าทีท่ีเ่หมาะสม 

4.2.3 จดัใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

4.2.4 สื่อสารนโยบายและแนวปฏบิตัเิพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กบัผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกระดบั 

4.2.5 ตดิตามดูแล บรหิารจดัการ และสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบายและ
แนวปฏบิตั ิขอ้ก าหนด และมาตรฐาน 

4.2.6 จดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และผูร้อ้งเรยีน 

4.2.7 พจิารณารายงานผลการด าเนินงานการจดัการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
พฒันาแนวทางในการปรบัปรุง 

 
4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบ 

4.3.1 ประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4.3.2 ก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัแิละมาตรการการป้องกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

4.3.3 ก าหนดกระบวนการเปิดเผยและการรายงานขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4.3.4 สร้างความตระหนักรู้ และให้ค าแนะน าด้านการจัดการกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แก่บุคลากร และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4.3.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานการจดัการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
4.4 พนักงาน  

4.4.1 เรยีนรู ้ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายและแนวปฏบิตั ิ 

4.4.2 รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสเมื่อพบกรณีกระท าผดิหรอืการกระท าทีอ่าจเขา้ข่ายฝ่าฝืน
นโยบายฉบบัน้ี 
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5. แนวปฏิบติั 

5.1 ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้อิทธิพล หรืออ านาจหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร หน่วยงานอื่นหรอืตวัแทนของบรษิทัคู่สญัญา รวมถงึไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธจิาก
ต าแหน่งหน้าทีข่องตนในการแสวงหาผลประโยชน์จากบรษิทั 

5.2 รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยไม่ใชท้รพัยส์นิ บุคลากรและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั
ไปแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัหรอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

5.3 ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่รบัและหรอืเสนอทรพัยส์นิ สิง่ของ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรอื
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

5.4 ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบรษิทั ไม่เบยีดบงั
เวลาท างานไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตวัหรอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

5.5 รกัษาเอกสารหรอืขอ้มูลภายในที่เป็นความลบัของบรษิทั โดยไม่น าไปเปิดเผยโดยมชิอบ
หรอืน าไปใชเ้พือ่ผลประโยชน์สว่นตวัหรอืของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไม่ว่าทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้
ในระหว่างและหลงัพน้สภาพการเป็นบุคลากรของบรษิทั 

5.6 การเขา้ร่วมงานกบับรษิทัอื่นในขณะทีเ่ป็นบุคลากรของบรษิทัต้องไม่เป็นกจิการทีป่ระกอบ
ธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืเป็นคู่แขง่ทางการคา้ และตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั 

5.7 ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในเครอืโดยไม่ใช้หรอืส่งต่อขอ้มูลภายใน หรอืขอ้มูลที่ยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ และใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีห่น่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

5.8 พจิารณาท าธุรกรรมกบับรษิทัในเครอืทีเ่ป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัตอ้งกระท าภายใตเ้งื่อนไข
การคา้ทัว่ไปเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) หรอืเป็นรายการที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั 

5.9 ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีในวาระการประชุมและอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้องไม่
มสี่วนร่วมในการพจิารณาและงดออกเสยีงในวาระนัน้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้า 
และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

5.10 เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียทัง้ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรอือาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัเป็นประจ าทุกปีและ
ทุกครัง้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 
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6. การฝึกอบรม 

จดัใหม้กีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ผ่านการ
ฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและให้
มกีารประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง  

 

7. การแจ้งเบาะแส 

รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสเมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ชื่อไดว้่าเป็นการละเมดินโยบายและแนวปฏบิตันิี้ 
โดยปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส ทัง้นี้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง
เบาะแสจะได้รบัความคุ้มครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีผลต่อต าแหน่งงาน ทัง้ใน
ระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 

8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ
ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ดา้นงานกฎหมาย ดา้นทรพัยากรบุคคลก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการ
ใด ๆ 

 

9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

10.1 กฎหมายทีเ่กีย่วกบับรษิทัมหาชนจ ากดั  
10.2 กฎหมายทีเ่กีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
10.3 ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
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10.4 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.5 นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการให้ รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด เครอืเจรญิโภค

ภณัฑ ์
10.6 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการป้องกนัการฟอกเงนิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.7 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการแจง้เบาะแส เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

11. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
11.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
11.2 ภาคผนวก ข  ตวัอย่างเหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ภาคผนวก ก 
ค านิยาม 

 
1. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

สถานการณ์หรอืการกระท าหรอืการงดเวน้การกระท าทีบุ่คคลหนึ่งๆ มคีวามขดัแยง้ระหว่างบทบาท
หน้าที่ส่วนตน และบทบาทหน้าที่ในองค์กร หรือความขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับ
ผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ อาจท าให้ไม่สามารถปฏบิตัภิาระหน้าที่ได้
อย่างเที่ยงธรรม หรืออาจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หรือน าไปสู่การทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบได ้
 

2. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
ธุรกรรมทีบ่รษิทัท าระหว่างบรษิทัในเครอื กจิการร่วมคา้ บุคลากรของบรษิทั หรอืกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
 

3. ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
บุคคลใกลช้ดิ หา้งหุน้สว่นหรอืนิตบิุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคลากรของบรษิทั ไดแ้ก่  
(1) บุคคลใกล้ชิด หมายถึง บุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรสหรอืโดยการจด

ทะเบียน ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรอื พี่น้องร่วมบิดาหรอืมารดา
เดียวกัน คู่สมรสที่เป็นการสมรสทัง้โดยการจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย รวมถงึคู่ชวีติ และบุตร รวมถงึบุตรบุญธรรม ตลอดจนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ
เป็นการสว่นตวั 

(2) หา้งหุน้สว่นสามญัที ่คู่สมรส หรอื บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะเป็นหุน้สว่น 
(3) ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรษิัทจ ากดั หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัที่คู่สมรส หรอื บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า 30% 
(4) นิตบิุคคลทีม่อี านาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคล 
 

4. บุคลากร 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั รวมถงึทีป่รกึษา ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจ า การว่าจ้าง
ชัว่คราว และการว่าจา้งดว้ยสญัญาพเิศษของผูบ้รหิารของบรษิทั 
 

5. การเข้าร่วมงาน 
การเขา้ด ารงต าแหน่งหรอืการปฏบิตังิาน ทัง้ทีไ่ดร้บัและไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 
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6. ข้อมูลภายใน 
ขอ้มูลที่ยงัไม่ได้เปิดเผยเป็นการทัว่ไป หากมกีารน าไปใช้อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหรอื
ผลประโยชน์ของบรษิทัไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ผดิต่อกฎหมาย 
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ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างเหตกุารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

1. บุคคลใกลช้ดิของพนกังานท าธุรกรรมกบับรษิทั โดยพนกังานผูน้ัน้มอี านาจในการพจิารณาอนุมตั ิ

2. มสี่วนร่วมในกระบวนการคดัเลอืก เลื่อนต าแหน่ง หรอืประเมนิผลงานของพนักงานที่ตนเองมี
ความสมัพนัธส์ว่นตวั 

3. น าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตวั  

4. น าพนกังานของบรษิทัไปใชใ้นงานสว่นตวั 

5. รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง จากคู่คา้ธุรกจิของ
บรษิทั 

6. รบัเงนิกูย้มื การค ้าประกนั หรอืสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จากคู่คา้ธุรกจิ 

7. รบังานนอกหรอืท าธุรกจิสว่นตวัในเวลางาน  

8. ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั เพือ่ประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ตกลงท าสญัญาหรอืด าเนินธุรกจิใด ซึง่ตนมสีว่นไดเ้สยีในธุรกจินัน้ ๆ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

10. ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทีป่รกึษา หรอืพนกังานในบรษิทัของคู่แขง่ ลูกคา้ หรอืคู่คา้ธุรกจิ 

11. ท าธุรกิจส่วนตัวกับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ด ารงต าแหน่ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
คดัเลอืกคู่คา้ธุรกจินัน้ 

12. ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสว่นงานเดยีวกนัมคีวามสมัพนัธเ์ป็นสาม ีภรรยา บุตร บดิา 
มารดา หรอืพีน้่องกนั 

13. ช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนคู่คา้ทีม่คีวามสนิทสนมใหไ้ดป้ระโยชน์ มากกว่าคู่คา้รายอื่น 

14. ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน ในการช่วยเหลือบรษิทัของบุคคลใกล้ชิดหรอืบุคคลใกล้ชิดให้มาท า
ธุรกรรมกบับรษิทั 

15. มสีว่นร่วมในกระบวนการคดัเลอืก ประกวดราคา ก าหนดราคา ตรวจรบังาน หรอืประเมนิผลงาน
ของคู่คา้ทีต่นเองมคีวามเกีย่วขอ้ง 

 


