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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการให้ รบัของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
 

1. ความส าคญั 
 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑย์ดึหลกัการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใสตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี การให้
รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใดเป็นการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ คู่คา้ธุรกจิ และผู้มี
ส่วนไดเ้สยี อย่างไรกต็าม การใหแ้ละรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใดนัน้ต้องกระท าดว้ยความจรงิใจ 
และไมก่่อใหเ้กดิภาระผกูพนัต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ  
 
2. วตัถปุระสงค ์

 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการให้และรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายของแต่ละประเทศที่เครือเจรญิโภคภณัฑ์
ประกอบธุรกจิ 
 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 

3.1 คณะกรรมการ 
 
 

3.1.1 ก าหนดให้มนีโยบายการให้ รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มัน่ใจว่า
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานมกีารปฏบิตัอิย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อป้องกนั
เหตุทีอ่าจน าไปสู่การใหแ้ละรบัสนิบน และการคอรร์ปัชนั 

 

3.1.2 ก ากบัดแูลใหน้ านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
 

3.2  ผูบ้ริหาร 
 

 

3.2.1 จดัให้มรีะเบยีบปฏบิตัิให้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละบรษิทั โดยให้สอดคล้องกบั
นโยบายและแนวปฏบิตัขิองเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดและกฎหมาย
ของประเทศทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิ 

 

3.2.2 จดัใหม้โีครงสรา้งผูร้บัผดิชอบ เช่น หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ เพื่อดูแลและ
ควบคุมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบปฏบิตั ิ

 

3.3.3  ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบยีบ
ปฏบิตั ิ
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3.3 หน่วยงาน/บคุคลผูร้บัผิดชอบ 
 

 

3.3.1 สื่อสารและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏบิตัิ และ
ระเบยีบปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3.3.2 จดัท าบนัทกึ และส่งใหผู้บ้รหิารอนุมตักิารใหแ้ละรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด 
ในกรณทีีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีก่ฎหมายของแต่ละประเทศก าหนด 

 

3.3.3 จดัเกบ็ของขวญัทีม่มีลูค่าเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดหรอืไม่เหมาะสมจากกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 

3.3.4 ก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการของขวญัที่มมีูลค่าเกนิกว่าที่กฎหมายก าหนด
หรอืไม่เหมาะสมให้เกดิประโยชน์ และลดโอกาสการให้และรบัของขวญัที่มมีูลค่า
เกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดหรอืไมเ่หมาะสมใหน้้อยลง 

 

3.3.5 รวบรวม และจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบ
ปฏบิตั ิและน าส่งให้คณะกรรมการหรอืผู้บรหิาร รวมทัง้ส านักก ากบัการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

3.4 พนักงาน 
 

ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและเครง่ครดั 
 

4. แนวปฏิบติั 
 

การใหแ้ละรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่/จากบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกจิ ภาครฐั หรอืผู้มี
ส่วนไดเ้สยี กรรมการ และบคลากรควรพจิารณาแนวปฏบิตั ิ5 ประการ ดงัต่อไปนี้ 

 

4.1 การใหแ้ละรบัเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์นัเหมาะสมตามมาตรฐานจรยิธรรม 
 

4.2 การให้และรบัมไิด้มเีจตนาในการแสวงหาประโยชน์ หรอืเพื่อให้มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิ 

 

4.3 การใหแ้ละรบัต้องเป็นสิง่ทีไ่ม่ผดิกฎหมาย และไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในแต่ละประเทศที่เครอืเจรญิโภคภณัฑ์
ด าเนินธุรกจิ 

 

4.4 การใหแ้ละรบัตอ้งไมข่ดัต่อนโยบายและกฎระเบยีบของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

4.5 การใหแ้ละรบัตอ้งไมข่ดัต่อนโยบายของคู่คา้ธุรกจิ ภาครฐั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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5. ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบติั 
 

5.1 การให้หรือรบัของขวญั 
 

 

5.1.1 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ5 ประการ 
 

5.1.2 ของขวญัทีใ่หแ้ละรบัตอ้งไมอ่ยูใ่นรปูของเงนิสดหรอืเขา้ขา่ยลกัษณะเงนิสด 
 

5.1.3 ห้ามกรรมการ และบุคลากรให้ของขวญัแก่เจา้หน้าที่ของรฐั และ /หรอืผู้เกี่ยวข้อง 
แม้ว่าจะให้เป็นการส่วนตัว เว้นแต่ว่าการให้ของขวญันัน้ไม่ขดัต่อกฎหมายหรอื
เป็นไปตามปกตปิระเพณนีิยม 

 

5.1.4 ในกรณีบุคลากร รวมถึงสมาชกิในครอบครวัได้รบัของขวญัจากคู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า 
หรอืคู่แข่งที่มมีูลค่าเกนิกว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศก าหนด ต้องท าบนัทกึเพื่อ
ขออนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชา และส่งของขวญัใหแ้ก่หน่วยงาน/ผูท้ีร่บัผดิชอบเพื่อเกบ็
รกัษา 

 

5.2 การเล้ียงรบัรอง 
 
 

5.2.1 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ5 ประการ 
 

5.2.2 การเลีย้งรบัรองสามารถท าไดห้ากเป็นไปตามปกตปิระเพณีนิยม 
 

5.2.3 หา้มกรรมการ และบุคลากรจดัเลีย้งรบัรอง หรอืเขา้ร่วมการเลีย้งรบัรองในขณะทีอ่ยู่
ในช่วงเวลาของการเสนอซื้อขายสนิค้า หรอือยู่ระหว่างการจดัประกวดราคา หรอื
ประมลูงาน  

 

5.2.4 พนักงานต้องได้รบัอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้บรหิารก่อนการจดัเลี้ยงรบัรอง
หรอืเขา้รว่มในการเลีย้งรบัรอง 

 

5.2.5 หา้มกรรมการ และบุคลากรเลีย้งรบัรองเจา้หน้าทีข่องรฐั และ/หรอืผูเ้กี่ยวขอ้ง แมว้่า
จะเป็นการเลี้ยงรบัรองส่วนตวั เว้นแต่ว่าการเลีย้งรบัรองนัน้ไม่ขดัต่อกฎหมายและ
เป็นไปตามปกตปิระเพณนีิยม 

 

5.3 การเดินทางและการดแูลต้อนรบั 
   

5.3.1 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ5 ประการ  
 

5.3.2 ห้ามกรรมการ และบุคลากรเรียกร้องค่าเดินทาง และการดูแลต้อนรับจาก
บุคคลภายนอก คู่คา้ธุรกจิ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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5.3.3 ในกรณีที่กรรมการ และบุคลากรได้รบัเชญิไปดูงาน สมัมนา และทศันศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ หรอืผู้มสี่วนได้เสยี เป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย กรรมการ กรรมการและบุคลากรต้องท าบันทึก ระบุวัตถุประสงค ์
ระยะเวลา รายละเอยีดกจิกรรม ค่าใชจ้่ายโดยประมาณ และรายชื่อผูเ้ดนิทาง เพื่อ
ขออนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาเป็นรายกรณ ี

 

5.3.4 ในกรณีที่กรรมการ และบุคลากรเป็นผูเ้ชญิบุคคลภายนอก คู่คา้ธุรกจิ หรอืผูม้สี่วน
ได้เสีย ไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา จะต้องท าบันทึก ระบุวัตถุประสงค ์
ระยะเวลา รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ และรายชื่อผู้เดนิทาง เพื่อขออนุมตัิ
จากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 

 

5.3.5 จดัเก็บเอกสารเบกิจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเดนิทางและการดูแลต้อนรบัที่ได้รบัการ
อนุมตัไิวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ 

 

5.4 การบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้การสนับสนุน 
 

5.4.1 ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ5 ประการ 
 

5.4.2 บรจิาคหรอืใหเ้งนิสนบัสนุนแก่องคก์รทีจ่ดทะเบยีนโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้  
และไมบ่รจิาคหรอืใหเ้งนิสนบัสนุนแก่บุคคลธรรมดา 

 

5.4.3 การบรจิาคหรอืการให้การสนับสนุนต้องไม่มสี่วนใดเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนต่อกนั 

 

5.4.4 จัดท าบันทึกเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ โดยระบุชื่อผู้ร ับบริจาคหรือผู้ร ับกา
รสนนัสนุน วตัถุประสงค ์และงบประมาณ 

   

5.4.5 จดัเกบ็เอกสารและรายการบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรจิาคหรอืการใหเ้งนิสนับสนุน
ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ 
 

5.4.6 เปิดเผยรายชื่อผูร้บับรจิาคหรอืผูร้บัเงนิสนบัสนุนต่อสาธารณะ 
 

6. การฝึกอบรม 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์ดัใหม้กีารฝึกอบรมโดยมเีนื้อหาที่สามารถน าไปปรบัใช้ในสถานการณ์ที่อาจเกดิขึน้ 
เพื่อใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเขา้ใจแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการให/้รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่น
ใด 
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7. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

7.1  นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
 

7.2 ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์เรื่อง ขอความร่วมมอืด้านการรบัและมอบของขวญั ของที่
ระลกึ ในเทศกาลปีใหมแ่ละในทุกโอกาส 

 

7.3 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
8. การทบทวนนโยบาย 
 

ด้านธรรมาภบิาล ส านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ของบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จะรว่มกนัทบทวนนโยบายฉบบันี้อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 


