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  บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
     Phol Dhanya Public Company Limited. 

       
 

แนวทางปฏิบัติเรื4องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

Guideline Conflict of Interest 
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แนวทางปฏิบัตเิรื4องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง แนวปฏิบติัที�ดีตามนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ที�กาํหนดใหบุ้คลากรทุกระดบัยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั 
ภายใตน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั หมายถึง บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทัย่อย หมายถึง 
3) บริษทัหรือนิติบุคคลที�บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของหรือถือหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงใน

บริษทัหรือนิติบุคคลนั5นเกินกว่าร้อยละ 78 ไมว่่าจะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุน้โดยออ้ม หรือ 
:) บริษทัหรือนิติบุคคลที�บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจควบคุมในเรื�องการกาํหนดนโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งประโยชนจ์ากกิจกรรมต่างๆของบริษทัหรือนิติบุคคลนั5น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยที�ไดรั้บการแต่งตั5งจากคณะกรรมการบริษทัเขา้มาช่วย
คณะกรรมการในการสอบทานเพื�อให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีอาํนาจหนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที�มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นที�
น่าเชื�อถือ  มีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามหลกัสากล มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที�มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 
 

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารที�ไดรั้บการแต่งตั5งจากคณะกรรมการบริษทัใหมี้อาํนาจหนา้ที�ควบคุม 
ดูแล การบริหารจดัการงานภายในองคก์รและดาํเนินการตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมาย 
 

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ที�ไดรั้บการแต่งตั5งจากผูถื้อหุ้นเขา้มา
บริหารงานในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น มีหนา้ที�รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลกิจการของให้ฝ่ายจดัการ บริหาร
กิจการใหเ้ป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของผูถื้อหุน้ 
 
 
 

คาํนิยาม 
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ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ5นไป ที�มีขอบเขตความรับผิดชอบทางดา้น
วางแผน บริหาร กาํหนดแนวทางนโยบายและกลยุทธ์ มอบหมายงานรวมถึงการดูแลควบคุม ให้คาํแนะนํา 
ติดตามผล แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ในที�นี5 ไดแ้ก่ ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า  
 

พนักงาน หมายถึง พนักงานที�บริษทัฯ ตกลงรับเขา้ทาํงานทั5 งที�ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจาํ และ
พนักงานทดลองงาน ให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ และไดรั้บค่าจ้าง เงินเดือน และสวสัดิการต่างๆ ตามที�กฎหมาย
แรงงานกาํหนดตามแนวทางบริหารงานบุคคลของบริษทั ในที�นี5 ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัผลธัญญะ จาํกัด 
(มหาชน) ตั5งแต่ระดบั พนง3 จนถึงระดบั ผชช7 หรือเทียบเท่า (อา้งอิงโครงสร้างตาํแหน่งงาน) 
 

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง แบบของเอกสารในการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(แบบ 3, แบบ :)  
 
 
 
 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง 
สถานการณ์ หรือการกระทาํที�ผูป้ฏิบติังานมีประโยชน์ส่วนตวัมากจนมีผลต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบติั
หน้าที�ในตาํแหน่งหน้าที�ที� บุคคลนั5นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การที�
พนักงานตดัสินใจหรือปฏิบัติหน้าที�ในตาํแหน่งของตนอนัก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง
มากกวา่ประโยชนข์องส่วนรวม ซึ� งการกระทาํนั5นอาจเกิดขึ5นอยา่งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวั ทั5งเจตนาและไม่เจตนา ซึ� งมี
พฤติกรรมที�หลากหลาย และอาจกลายเป็นสิ�งที�ปฏิบติักนัทั�วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บุคคลนั5น
ขาดการตดัสินใจที�เที�ยงธรรม เนื�องจากยึดผลประโยชนส่์วนตนเป็นหลกั 

จากนโยบายบริษทัและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดใหก้รรมการและพนกังานของบริษทั ละเวน้การดาํเนินการใดๆ ที�
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้กําหนดความหมายของ ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ คือ การขดักนัแห่งประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 
 
 
 

ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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เนื�องจากกรรมการและพนกังานของบริษทัอาจใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน
ของบริษทัแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ซึ� งอาจเขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ของบริษทั ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใสของบริษัท อนัเนื�องมาจากสาเหตุที�สําคัญ
ต่อไปนี5  

1. การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การมีส่วนพิจารณาอนุมติัในเรื�องใดๆที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
3. การนาํสารสนเทศภายในบริษทัไปใชห้รือนาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก 
4. การประกอบธุรกิจ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในกิจการอนัเป็นการแข่งขนัหรือเกี�ยวเนื�องกบั

บริษทั 
5. การรับของขวญัหรือประโยชนอื์�นใดสาํหรับตนเองหรือผูอื้�นจากการดาํรงตาํแหน่ง 
6. การใชอิ้ทธิพลหรืออาํนาจหนา้ที�ที�ดาํรงตาํแหน่งมารับจา้งทาํงาน จา้งงาน หรือทาํงานพิเศษใหแ้ก่

บริษทั 
 

 
 

 
เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษทัที�จะป้องกนัการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทั   จึงไดมี้การกาํหนด     
ขอ้ปฏิบติัสาํหรับกรรมการและพนกังานของบริษทั ดงันี5  

1. หลีกเลี�ยงการทํารายการที� เกี�ยวโยงกับตนเองที�อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ
บริษทั  

2. หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการที� เกี�ยวโยงกันอนัเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทั ให้กระทํา
รายการนั5นเสมือนกบัทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั5งนี5หา้มมิใหก้รรมการหรือพนกังานของบริษทั
ที�มีส่วนไดเ้สียในรายการนั5นมีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผูที้� เกี�ยวขอ้ง โดยนาํสารสนเทศภายในที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือที�เป็น
ความลบัไปใชห้รือนาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก 

4. ไม่ใช้เอกสารหรือขอ้มูลที�ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทัในการทําธุรกิจที�
แข่งขนัหรือเกี�ยวเนื�องกบับริษทั 

 

รูปแบบของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข้อปฏบัิติสําหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท 
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เพื�อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้การดาํเนินการ ดงันี5  
1. มีโครงสร้างการถือหุ้นที�ชดัเจน โปร่งใส  ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจําปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

2. มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร 
ผูบ้ริหารระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ จึงทาํใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ที�ความรับผิดชอบ ใน
กรณีที�กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึ�งมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเรื� องที�กาํลงั
พิจารณา ผูมี้ส่วนได้เสียนั5นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื�อให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื�อประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

3.  มีนโยบายการกาํกบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการและขอ้บงัคบัพนักงาน 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจน กรณีที�ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทันาํ
ขอ้มลูบริษทัไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. มีกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการทาํรายการที�เกี�ยว
โยงกัน/รายการระหว่างกัน เพื�อการพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการที�ต้องผ่านการ
กลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที�มีผลประโยชน์เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารกาํหนดราคา
เป็นไปอยา่งเหมาะสมยติุธรรมตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไปเสมือนการทาํรายการกบับุคคลทั�วไป 

6. กาํหนดให้มีการนําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาแสดง
ความเห็นก่อนนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและ
หลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

7. กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการที�
เกี�ยวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑที์�สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดง

   การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี หรือแบบรายงานอื�นใดตามแต่กรณี โดย
คาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  

8. มีการกาํหนดแนวปฏิบติัเพิ�มเติมในจรรยาบรรณของบริษทั ห้ามพนกังานบริษทัใชท้รัพยสิ์นของ
บริษทัหรือใชเ้วลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซื5อขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นประจาํ เพื�อ
ประโยชนส์าํหรับตนเองหรือบุคคลอื�น โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทั 

9. พนักงานและครอบครัว ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไม่ว่า
ตะเกิดจากการติดต่อกบัผูที้� เกี�ยวขอ้งทางการคา้ เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาส 
หรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตน และในเรื�องการทาํธุรกิจที�แข่งขนั
กบับริษทัหรือการทาํงานอื�นหรือนอกเหนือจากงานของบริษทัฯ ซึ� งส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังาน 

10. ละเวน้หรือหลีกเลี�ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื�อมวลชนในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง
กับบริษัทฯ โดยตนเองไม่มีอ ํานาจหน้าที�  หรือเรื� องอื�นใดที�อาจกระทบต่อชื�อเสียงและการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

 

 
 
 

1. หลกัการและขอ้ปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัเพื�อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์จะไม่มีประโยชน ์หากไม่นาํไปสู่การปฏิบติั 

2. การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ถือเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัทุกคนที�จะตอ้งทาํความเขา้ใจยึดมั�นและปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

3. บริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานบริษัทรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที�
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขดัต่อหลกัการต่างๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ขอคาํปรึกษาในเบื5องตน้จากผูบ้งัคบับญัชา ทั5งนี5 ถือเป็นหนา้ที�ของผูบ้ ังคบับัญชาในการสอดส่อง
ดูแลและให้คาํแนะนําต่อผูใ้ต้บังคบับัญชาเพื�อให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและคาํสั�งที�บริษัท
กาํหนด 

4. กรณีที�มีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัขอ้ปฏิบติัเพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถใช้ดุลพินิจ
ของตนเองไดใ้นเบื5องตน้โดยการสอบถามตนเองก่อนว่า สิ�งที�จะทาํนั5นเป็นสิ�งที�ถูกตอ้งหรือไม่เป็น
การกระทาํที�เป็นที�ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่ มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และ
ชื�อเสียงของบริษทัหรือไม่ 

 

หลักพจิารณาสําหรับผู้ปฏิบัติเพื4อป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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คณะกรรมการบริษทัไดส้ร้างกลไกการปฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสในการดาํเนินงานขององคก์ร
ใหค้รอบคลุมทั�วทั5งองคก์ร โดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการใน 2 ระดบั คือ 
 

G. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับพนักงานตัHงแต่ระดบั พนง 3  

พนักงานบริษทัตั5งแต่ระดบั พนง3 ขึ5นไปจนถึงระดบักรรมการบริษทั ให้เปิดเผยความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนซึ์� งมีลกัษณะ ดงันี5  

(1) การกระทาํหรือเหตุการณ์ที�ถือเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- การใชข้อ้มลูของบริษทัเพื�อแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอื้�น 
- การดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ หรือ

ผูถื้อหุน้ในกิจการที�เป็นคู่สัญญากบับริษทั หรือกิจการที�เป็นการแข่งขนักบับริษทั เวน้แต่
การดาํรงตาํแหน่งนั5นบริษทัไดม้อบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ หรือผูถื้อหุน้ในกิจการที�เป็นคู่สัญญากบับริษทั หรือกิจการที�เป็นการ
แข่งขนักบับริษทั 

(2) การใหห้รือการรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื�นใด ที�ถือเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั หรือตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

 

J. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที4อาจเกดิจากลกัษณะงานที4อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ลกัษณะงานที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ั5งทางตรงและทางออ้ม มีดงัต่อไปนี5  
(1) สายงานการบงัคบับญัชาระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(2) งานสรรหาและบรรจุพนกังาน 
(3) งานแต่งตั5ง โอนยา้ย เลื�อนขั5น และประเมินผลการปฏิบติังาน 
(4) งานส่งพนกังานศึกษาต่อ หรือจดัสรรทุนการศึกษา 
(5) งานสอบสวนความผิดทางวินยั 
(6) งานจดัซื5อ/จดัหา จดัจา้ง และงานประมูลราชการทุกประเภท 
(7) งานตรวจสอบภายใน 
(8) งานจดัหาเงินทุน แหล่งที�มาเงินทุน 
(9) งานลกัษณะอื�นใดที�สามารถพิสูจน์ไดถึ้งเจตนาของการกระทาํนั5นๆ 

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั 
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กรรมการ 

 ให้ทาํรายงานตามแบบรายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์(แบบ3)นําเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เป็นประจาํในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือเมื�อไดร้ับตาํแหน่งใหม่ หรือเมื�อมีความขดัแยง้เกิดขึ5นใน
ระหวา่งปี แลว้แต่กรณี 
 สําหรับกรณีที�กรรมการมีการกระทาํที�เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้กรรมการผูน้ั5นเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหก้รรมการผูน้ั5นถอนตวัจากการมีส่วนร่วมในการนั5นๆ 
 
ผู้บริหาร/ผู้อาํนวยการฝ่าย/เทียบเท่า “ผู้บริหาร” 

 ใ ห้ ทํา ร า ย ง า น ต า ม แ บ บ ร า ย ง า น ค ว า ม ขัด แ ย้ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  ( แ บ บ 3 )  นํ า เ ส น อ ต่ อ              
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นประจาํในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื�อไดรั้บตาํแหน่งใหม่ หรือเมื�อมีความ
ขดัแยง้เกิดขึ5นในระหวา่งปี แลว้แต่กรณี 
 สําหรับกรณีที� ผูบ้ริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่าย/เทียบเท่า “ผูบ้ริหาร” มีการกระทาํที�เป็นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ให้ “ผูบ้ริหาร”  ผูน้ั5นเปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อ  คณะกรรมการบริหาร และให้ผูอ้าํนวยการฝ่ายผูน้ั5น
ถอนตวัจากการมีส่วนร่วมในการนั5นๆ 
 
พนักงานตัHงแต่ระดับ พนง3 จนถึงระดบั ผชช7 หรือเทียบเท่า “พนักงาน” 

 สาํหรับกรณีที� พนกังานตั5งแต่ระดบั พนง3 จนถึงระดบั ผชช7 หรือเทียบเท่า “พนกังาน” มีการกระทาํที�
เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้ “พนกังาน” เปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัทีที�สามารถกระทาํได ้
และทาํรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (แบบ2) 
 ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูส้อบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 กรณีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูวิ้นิจฉยัและสั�งการ พร้อมทั5งทาํคาํวินิจฉัย
โดยแนบรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(แบบ2) นาํเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร  และแจง้ใหพ้นกังาน
ที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทราบคาํวินิจฉยัและใหถ้อนตวัจากการมีส่วนร่วมนั5นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏบัิติในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การเกบ็รักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 1. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูร้วบรวมและสรุปรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของพนกังานตั5งแต่
ระดบั พนง3 จนถึงระดบั ผชช7 หรือเทียบเท่า และนาํส่งแก่เลขานุการบริษทั-สาํนกังานเลขานุการ 
 2. เลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปรายงานประจาํปี นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัเพื�อทราบตามลาํดบั 

3. เลขานุการบริษทั เป็นผูเ้ก็บรักษารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัประจาํปี   
 

ระยะเวลาการเกบ็รักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 การเกบ็รักษารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตอ้งเก็บรักษาเอกสารอย่างนอ้ย 5 ปี  หรือจนถึงวนั
สิ5นสุดสถานะภาพการเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั 
 
อา้งอิงโครงสร้างตาํแหน่งงาน 
 

ระดับตําแหน่ง
บ 10 ประธานเจา้หน้าที�บริหาร Chief Executive Officer
บ 9 ผูอ้าํนวยการอาวโุส Chief Officer (Senior)
บ 8 ผูอ้าํนวยการฝ่าย Chief Officer

ผชช 8 ผูเ้ชี�ยวชาญ 8 Specialist
บ 7 ผูจ้ดัการแผนก Manager

ผูจ้ดัการสาขา Branch Manager
ผชช 7 ผูเ้ชี�ยวชาญ 7 Specialist

บ 6 ผูจ้ดัการสว่น Section Manager
ผูจ้ดัการเขต Area Manager

ผชช 6 ผูเ้ชี�ยวชาญ 6 Specialist
บ 5 หัวหน้าสว่น Supervisor

ผชช 5 ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 Specialist
พนง 4-3 พนักงานอาวโุส Senior Officer

ผชช 4 ผูเ้ชี�ยวชาญ 4 Specialist
พนง 4-2 พนักงาน 4-2
พนง 4-1 พนักงาน 4-1 Officer
 พนง 3 พนักงาน 3

ชื4อตําแหน่ง
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 ขา้พเจา้............................................................ตาํแหน่ง......................................สงักดั.............................. 
 

ขอรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรณี                ประจาํปี................ 
             รับตาํแหน่งใหม่ 
             เมื�อมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึ5นระหวา่งปี 
 ขา้พเจา้ขอรายงานว่า                    ขา้พเจา้ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ 
                                                                   ขา้พเจา้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คือ......................................... 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ทั5งนี5ขา้พเจา้ไดแ้กปั้ญหาแลว้ ดงันี5 ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
   

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆที�ใหไ้วนี้5 เป็นความจริงทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
ลงชื�อ......................................................................... 

                  (     ) 
             วนัที�...................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเห็นของ................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

ลงชื�อ......................................................................... 
      (    ) 
           ตาํแหน่ง............................... 

     วนัที�...................................... 
 

แบบ 3
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  
 ขา้พเจา้............................................................ตาํแหน่ง......................................สงักดั.............................. 
                 

  ผูจ้ดัการแผนก/เทียบเท่า................................................. 
               ผูจ้ดัการส่วน/เทียบเท่า.................................................... 
               หวัหนา้ส่วน……………………….……..…..………… 
               พนกังาน ....................................................................... 
  

ขา้พเจา้ขอเปิดเผยวา่                   ขา้พเจา้ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ 
ขา้พเจา้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คือ......................................... 

    ………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………… 
               

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆที�ใหไ้วนี้5 เป็นความจริงทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
ลงชื�อ......................................................................... 

                  (     ) 
             วนัที�...................................... 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ทราบ และ สาํหรับผูที้�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ถือปฎิบติัดงันี5  
                             งดออกเสียงในวาระที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
                             ถอนตวัจากการมีส่วนร่วมในการนั5น 
                             อื�นๆ ...................................................................................................................................... 
 

          ลงชื�อ......................................................................... 
                    (    )  
                                       ตาํแหน่ง............................... 

                    วนัที�...................................... 

แบบ :

ขา้พเจ้
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

 รายงานพนกังานสังกดั......................................................................ที�ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กรณี                ประจาํปี...............              รับตาํแหน่งใหม่   ดงัรายนามต่อไปนี5  
 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อผูร้ายงาน/วนัที� 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

การนําเสนอ 

 
ลงชื�อ…………………………… 
         (                     ) 

 
ลงชื�อ…………………………… 
         (                     ) 

 

ลงชื�อ…………………………… 
         (                     ) 

หวัหนา้ส่วน 
วนัที�................................... 

ผูจ้ดัการแผนก 
วนัที�................................... 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
วนัที�................................... 

 

บันทึกเพิ4มเติม       

………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบ m 


