
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ( Conflict of Interests )  

 
ในการทาํงานให้กบับริษทัอาจเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนักงานอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลาย
รูปแบบ ดงันั้นบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางท่ีทุกคนพึงถือปฏิบติั ดงัน้ี 

การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจาก

ลูกคา้ คู่คา้ ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการทาํงานในนามบริษทั 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่ให้กูห้รือกูย้ืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจากลูกคา้หรือ

ผูท้าํธุรกิจกบับริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคาร
หรือสถาบนัการเงินดงักล่าว 

การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษทั  
การทาํธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ   ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

และเวลาทาํงานของบริษทั และหา้มประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั ไม่วา่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางออ้มกต็าม 

การทาํธุรกิจใดๆ กบักลุ่มบริษทั 
การทาํธุรกิจใดๆ กับบริษทัทั้ งในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน นั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัก่อนเขา้ทาํรายการ 
   ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมติัในการตกลงเขา้ทาํรายการหรือ

กระทาํการใดๆ ในนามบริษทั 
ผูท้าํรายการในนามบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบความสัมพนัธ์ของคู่คา้ว่าเก่ียวขอ้งกับกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนทาํรายการเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งน้ี นิยามของความสัมพนัธ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
การรับของขวญัและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท   



ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอ่ืนใดในมูลค่าท่ีสูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อดาํเนินการตามความเหมาะสม 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได ้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ
บริษทั และพึงหลีกเล่ียงการรับการเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 

ทศันศึกษา 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทศันศึกษา ซ่ึงคู่คา้ซ่ึงเป็นผูมี้

ส่วนไดเ้สีย เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเดินทางใหไ้ด ้ทั้งน้ี เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และตอ้งผา่นการอนุมติั
จากผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอาํนาจเท่านั้น แต่หา้มรับเงิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ 
 

การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง  
ในบางสถานการณ์ ผูอ่ื้นอาจมองว่าการให้ของขวญัและการเล้ียง รับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น 

หรือในกรณีท่ีร้ายแรงกวา่นั้นคือถือ เป็นการใหสิ้นบน หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูอ่ื้นอาจมองไดว้า่ของขวญั หรือ
การเล้ียงรับรองนั้นเป็นการกระทาํเพื่อหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ จากหรือรัฐบาล หรือเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ 
จากรัฐบาล ท่านจะตอ้งไม่ใหข้องขวญัหรือจดัใหมี้การเล้ียงรับรองนั้น แต่ทั้งน้ีอาจมีการ เสนอของขวญัและการ
เล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้โดยบุคคลท่ี ไดรั้บมอบอาํนาจใหด้าํเนินการเท่านั้น  
ในบางธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภาคของ บริษทั มีกระบวนการเก่ียวกบัเร่ือง น้ีซ่ึงอาจมีการตั้งขอ้จาํกดัท่ีเขม้งวด
มากกวา่และ/หรือกาํหนดใหมี้การ รายงานหรือการอนุมติัเพิ่มเติม 

การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน  ส่ิงจูงใจ ของกาํนลั  สิทธิประโยชน์

พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสามแก่ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั  หน่วยงานภายนอกหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ่ึ้งประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงิน
รางวลัหรือการจ่ายเงินอ่ืนใดเพื่อเร่งการดาํเนินการหรืออาํนวยความสะดวก  ยกเวน้การให้การเล้ียงรับรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม    ส่วนลดการคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั    โดยมีหลกัเกณฑใ์นแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตาม กลต. รวมอยูท่ ั้งส้ิน  71  ขอ้  

 
 
 

กิจกรรมทางการเมืองและการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง 



ในฐานะพลเมืองคนหน่ึง ท่านอาจมีความสนใจ ในกระบวนการทางการเมือง หรือในการ โน้มน้าว
จิตใจหรือการสร้างสานความสัมพนัธ์ กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมใน กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการทางการ เมืองในระดบัต่าง ๆ ทั้งระดบันานาชาติ ระดบั ชาติ หรือระดบัทอ้งถ่ินอาจเกิดความ
พวัพนั และความรับผิดทางกฎหมายสาํหรับ บริษทัฯ ได ้           เป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้่าจะเป็นส่ิงท่ีท่าน 
ทาํดว้ยตนเองโดยไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของบริษทั        แต่อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ มีพื้นฐานการทาํงานท่ีถูกตอ้งอยู่
แลว้  และนโยบายของบริษทัฯ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

มีกฎหมายหลายฉบบัท่ีคอยกาํกบัดูแลกิจกรรม ทางการเมืองของ บริษทั รวมทั้งพนกังานและ ตวัแทน
ของบริษทั การท่ีท่านดาํเนินกิจกรรม ทางการเมืองใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต อาจส่งผล ใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย 
การลงโทษทางแพง่ หรือทางอาญา การหา้มดาํเนินธุรกิจ และ/หรือ ความเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงสาํหรับบริษทั 

 
การบริจาคเพื่อการกุศล 
บริษทัมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษทัท่ีดีและแสดงบทบาทอยา่งเขม้ แขง็ในการใหก้ารสนบัสนุน

ในชุมชนซ่ึงเราประกอบธุรกิจอยู่ การบริจาค ต่าง ๆ ซ่ึง บริษทัเป็นผูใ้ห้ทุนจะช่วยสนบัสนุนวตัถุประสงคเ์พื่อ
การกุศลของบริษทั และจะจดัสรรผา่นสถาบนัการกุศลท่ีหลากหลาย เพื่อป้องกนัการ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร
การกุศลท่ีไม่เหมาะสม (เช่น องค์กรท่ีสนับสนุน โดยผูก่้อการร้ายหรือกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรือ
อาชญากรรมอ่ืน) ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ ฟอกเงิน (“AML”)  

การบริจาคเพื่อการกุศลจะตอ้งไม่เป็นการให้จากบริษทั หรือเป็นการ ร้องขอจากพนักงาน ลูกคา้ ผู ้
ให้บริการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือหุ้นส่วนทาง ธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเง่ือนไขหรือเพื่อครอบงาํการตดัสินใจทางธุรกิจ 
(หรือปราศจาก “ผลประโยชน์ต่างตอบแทน”) หรือกระทาํข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆสถานท่ีทาํงาน
ของ บริษทั ควรเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก การใหเ้งิน บริจาคแก่องคก์รการกุศลต่าง ๆ ของควรกระทาํเป็น
ความลบั เกิดจาก ความสมคัรใจอยา่งแทจ้ริง ไม่มีผลกระทบต่อการจา้งงาน หรือการ ตดัสินใจใหก้ารชดเชยหรือ
ตอบแทน และจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย ทั้งหมดเก่ียวกบัการไม่เรียกร้อง  
 

การทําธุรกิจภายนอก 
เม่ือพนกังานของบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเครือ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นตลาด

หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลกาํไร ท่ีอยูใ่นประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ (เรียกว่า “กรรมการ 
ภายนอกบริษทั”) ยอ่มเกิดความเส่ียงในเร่ืองความรับผดิชอบของ พนกังานผูน้ั้นในฐานะกรรมการ รวมทั้ง ความ
เส่ียงท่ีว่าพนกังานผูน้ั้น จะตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเขา้ร่วมในกิจการของบริษทัแห่งนั้น ดว้ย เหตุน้ี จึงอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ พนกังานผูน้ั้นในการทาํงานใหก้บั บริษทั ดว้ยเหตุผล



เหล่าน้ีและเหตุผล อ่ืน ๆ บริษทั จึงไม่สนบัสนุน อยา่งยิ่งท่ีจะให้พนกังานประจาํแสวงหาหรือ ยอมรับตาํแหน่ง
กรรมการภายนอกบริษทัในบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงผลกาํไร 
 

พนกังานทุกคนของ บริษทั ตอ้งเปิดเผยใหท้ราบและขอรับคาํอนุมติัท่ี จาํเป็นล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเขา้ร่วม
ในกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
 

1) ตําแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทท่ีอยู่ใน  ตลาดหลักทรัพย์และมี
วตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลกาํไร  

2) ตาํแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัเอกชน และมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผล
กาํไร  

3) ตาํแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการขององคก์ร ท่ีไม่หวงัผลกาํไร ซ่ึงทาํให้เกิดความ
เขา้ใจว่ามีผลประโยชน์ ทบัซ้อน หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของคณะกรรมการ บริหารการตรวจสอบ 
การเงิน หรือการลงทุน  

4) ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ยอมรับตาํแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรือมีความสัมพนัธ์แบบอ่ืนกบัหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงาน ก่ึงรัฐ  

5) การทาํธุรกิจภายนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลกาํไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ี
เกิดข้ึนจริง หรือท่ีเขา้ใจวา่ อาจเกิดข้ึนไดห้รือดูเหมือนวา่จะเกิดข้ึน  

 
 


