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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

1. ความส าคญั 
 

กลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และมี
คุณธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี การตดัสนิใจและการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิจงึต้อง
กระท าด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทัง้สร้างความ
น่าเชื่อถอื และผลประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่องคก์ร  
 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคบัใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 
 
3. วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมแีนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 
ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และหลกีเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกดิขึน้กบักลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

 

4.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวทางในการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 

4.1.2 ก ากบัดแูลใหน้ านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
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4.2 ผู้บริหาร 
 

 

4.2.1 จดัให้มรีะเบียบปฏิบตัใิห้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละบรษิัทโดยให้สอดคล้องกบั
นโยบายและแนวปฏบิตัขิองกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ รวมทัง้ขอ้ก าหนดและ
กฎหมายของประเทศทีแ่ต่ละบรษิทัด าเนินธุรกจิ 
 

4.2.2 จดัใหม้โีครงสรา้งผูร้บัผดิชอบ เช่น หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ  เพื่อดูแลและ
ควบคุมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบปฏบิตั ิ

 

4.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธิภาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบียบ
ปฏบิตั ิ

 

4.3 หน่วยงาน/บุคคลผู้รบัผิดชอบ 
 

 

4.3.1 สื่อสารและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ และ
ระเบยีบปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

4.3.2 รบัผดิชอบในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฏบิตั ิ
 

4.3.3 รวบรวมและจดัเกบ็รายงานเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

4.3.4 รายงานการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัติ่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้
ส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

 

4.4 พนักงาน 
 
 

4.4.1 ปฏบิตัติามนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและเคร่งครดั 
 

4.4.2 รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานที่รบัผิดชอบหรือผู้รบัผิดชอบ หรือ 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ก าหนดไว้ หากพบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
5. แนวปฏิบติั 
 

5.1 กรรมการ และบุคลากร พงึหลกีเลีย่งการด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ และไม่กระท าการในลกัษณะใดๆ อนัเป็น
การขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตวัและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.2 ไม่ใช้หรอืยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนทัง้โดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

5.3 ไม่น าความลบัหรอืข้อมูลของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ไปแสวงหาผลประโยชน์
สว่นตวัและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

5.4 ในกรณีที่กรรมการ บุคลากร หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปมสี่วนร่วมหรอืเป็นผู้ถอืหุ้นในกจิการ
ใดๆ  ซึ่ ง อ าจมีผลประ โยช น์หรือก่ อ ให้ เ กิดความขัดแย้ งทาง ผลประ โยช น์กับ 
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ต้องแจ้งให้หน่วยงานงานตรวจสอบ หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ หรือผู้ที่รบัรบัผิดชอบทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามภาคผนวก) 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จดัให้มกีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ผ่าน 
การฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานและใหม้ี
การประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ  
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีนหรอื
ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน ทัง้ใน
ระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 
8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์สามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ
ดา้นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืด้านกฎหมายก่อนตดัสนิใจ
หรอืด าเนินการใด ๆ 
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9. บทลงโทษ 
ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  
 

 
 

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชนั  กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 

10.2 นโยบายและแนวปฏบิตักิารให ้รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

10.3 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
 

11. ภาคผนวก 
นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
11.1 ภาคผนวก ก  ตวัอย่างเหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ภาคผนวก ก 
ตวัอย่างเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
 

1. รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใดเพือ่ผลประโยชน์สว่นตวั และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากคู่คา้ธุรกจิของ
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
 

2. ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

 

3. น าทรพัย์สนิของกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ เช่น ขอ้มูล คอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวั 

 

4. น าบุคลากรของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ไปใชใ้นงานสว่นตวั 
 

5. รบังานนอกหรอืท าธุรกจิสว่นตวัในเวลางาน  
 

6. ตกลงท าสญัญาหรอืด าเนินกจิการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในกจิการนัน้ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรอืทางออ้ม 
 

7. ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทีป่รกึษา หรอืพนกังานในบรษิทัของคู่แขง่ ลูกคา้ หรอืคู่คา้ธุรกจิ 
 

8. ท าธุรกจิส่วนตวักบัคู่ค้าธุรกจิของกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่ด ารงต าแหน่งซึ่งมสี่วน
เกีย่วขอ้งในการคดัเลอืกคู่คา้ธุรกจินัน้ 

 

9. มสีว่นร่วมในกระบวนการคดัเลอืก เลื่อนต าแหน่ง หรอืประเมนิผลงานพนกังานซึง่ตนมคีวามสมัพนัธ์
สว่นตวัหรอืความสมัพนัธท์างการเงนิ 

 

10. บุคคลในครอบครวัของบุคลากรท าการซื้อขายหรอืท าธุรกรรมใดๆ กบักลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยบุคลากรผูน้ัน้เป็นผูร้บังาน 

 

11. เสนอหรอืยอมรบัข้อเสนอการให้เงนิกู้ส่วนบุคคล การค ้าประกนั ส่วนลด หรอืสทิธิประโยชน์ใดๆ  
จากคู่คา้ธุรกจิหรอืคู่แขง่ 


