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นโยบายว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

พนักงาน Magna ตอ้งด าเนินการเพื ่อผลประโยชนส์ูงสุดของ Magna 

ผลประโยชนส์่วนตวัของคุณตอ้งไม่มีอ ิทธ ิพล 

หรอืดูเหมือนมีอ ิทธ ิพลต่อว ิจารณญาณของคุณในการด าเนินธุรกิจ  นโยบายนี ้ใชก้บั Magna 

International Inc. และกลุ ่มปฏิบตั ิการ ฝ่าย กิจการร ่วมคา้ และก ิจการอื ่น ๆ ท ั่วโลก 

(ซ ึง่เรยีกรวมกนัว่า “Magna”)  นโยบายนี ้ย งัใชก้บับุคลากรทุกคนที ่ด าเนินการในนามของ 

Magna รวมถึงพนักงาน เจา้หน้าที ่ ผูอ้ านวยการ ที ่ปรกึษา และตวัแทน  

 

ค าจ ากดัความ 

ในนโยบายนี:้ 

• ค าว่า “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ (หรอื “ความขดัแยง้”) มคีวามหมายทีก่วา้งขวาง  โดยทั่วไปแลว้ 

หมายถงึสถานการณท์ีคุ่ณสามารถตดัสนิใจหรอืโนม้นา้วการตดัสนิใจทางธรุกจิส าหรบั Magna 

ขณะทีผ่ลประโยชนส์่วนตวัของคุณหรอืผลประโยชนข์องฝ่ายทีคุ่ณเกีย่วขอ้ง อาจแตกต่างไปจากผลประโยชนข์อง 

Magna 

• ค าว่า “จดัการ” และ “การจดัการ” มคีวามหมายรวมถงึ การว่าจา้ง การดูแล 

การมคีวามสมัพนัธใ์นฐานะผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

หรอืมอีทิธพิลอย่างมนัียส าคญัต่อการประเมนิค่าจา้งหรอืประสทิธภิาพการท างานของบุคคลอืน่ 

• ค าว่า “ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง” หมายถงึบุคคลใดก็ตามทีคุ่ณมคีวามเกีย่วขอ้งหรอืมคีวามสมัพนัธส์่วนตวั 

ซึง่อาจส่งผลหรอืพจิารณาไดว้่าอาจส่งผลต่อวจิารณญาณทางธรุกจิของคุณ ตวัอย่างรวมไปถงึ สมาชกิในครอบครวั 

เพือ่น หรอืเพือ่นรว่มงาน เพือ่นรว่มช ัน้เรยีน และนายจา้งในอดตี 

• บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะถอืว่าม ี“ผลประโยชนท์ีม่นียัส าคญั” ในธุรกจิ หากบุคคลดงักล่าว (i) ควบคุมหุน้ สนิทรพัย ์

หรอืผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ของธรุกจิ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นสดัส่วนรอ้ยละสบิ (10%) ขึน้ไป (ii) 

มบีทบาทผูน้ าในธรุกจิ หรอื (iii) อาจไดร้บัผลประโยชนจ์ากสมัพนัธท์างธรุกจิต่อ Magna 

 

การเปิดเผยเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

หากคุณมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืเชือ่ไดว้่าอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กดิขึน้ 

(หรอืถูกผูอ้ืน่มองอย่างสมเหตุสมผล) คุณจะตอ้งเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

และขออนุมตัไิวล้่วงหนา้กอ่นด าเนินการขัน้ต่อไป  กระบวนการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการขออนุมตัลิ่วงหนา้ 

ไดอ้ธบิายไวใ้นขัน้ตอนการควบคุมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ - 

ขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบักรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(“ขัน้ตอน”) ซึง่สามารถดูไดท้ี ่MagNET  

Magna อาจเลอืกทีจ่ะอนุมตักิรณีทีม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นได ้ไม่ว่าจะมเีงือ่นไขหรอืไม่ก็ตาม 

หากพบว่าการอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นผลดทีีสุ่ดต่อ Magna ขึน้อยู่กบัแต่ละกรณี  

ในการอนุมตัติามเงือ่นไขดงักล่าวอาจตอ้งมขี ัน้ตอนการด าเนินการอย่างเหมาะสม ภายใตก้ารควบคุมและดูแลของเพือ่นรว่มงาน 

(ผูซ้ ึง่ไม่มผีลประโยชนท์บัซอ้นเชน่เดยีวกนัน้ัน) อย่างต่อเน่ือง เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิผลดทีีสุ่ดต่อ Magna 
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ประเภทของผลประโยชนท์บัซอ้นทีพ่บไดบ่้อย  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนม์กัเกดิขึน้ไดบ่้อยทีสุ่ดในกรณีต่อไปนี ้

ความสมัพนัธส์่วนบุคคลในทีท่ างาน 

คุณมผีลประโยชนท์บัซอ้นหากคุณจดัการ หรอืถูกจดัการโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ บุคคลทีค่วบคุมดูแลคู่สมรสของตน) 

หา้มเป็นผูจ้ดัการหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง  คุณสามารถเป็นผูจ้ดัการโดยออ้มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้

หากคุณเปิดเผยความสมัพนัธด์งักล่าวและไดร้บัอนุมตัติามขัน้ตอน 

การหาประโยชนเ์พือ่ตนเอง 

คุณมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้คุณอนุมตัหิรอืมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิโดยตรงระหว่าง Magna 

กบัธรุกจิทีคุ่ณมผีลประโยชนท์ีม่นัียส าคญั เชน่ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทั่วไปมผีลประโยชนท์บัซอ้น 

หากเอือ้ประโยชนท์างธรุกจิต่อผูข้ายทีต่นเป็นเจา้ของรว่ม 

คุณยงัอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนถ์า้คุณอนุมตัหิรอืมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิโดยตรงกบับุคคลทีส่าม 

โดยคาดหวงัหรอืเพือ่แลกเปลีย่นกบัผลประโยชนส์่วนตวั (เชน่ เงนิใตโ้ตะ๊) 

โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายการตดิสนิบนและการจ่ายเงินทีไ่ม่เหมาะสม 

ธุรกรรมของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้คุณมตี าแหน่งหนา้ทีอ่นุมตัหิรอืมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิโดยตรงระหว่าง Magna 

กบัธรุกจิทีฝ่่ายทีเ่กีย่วขอ้งของคุณมผีลประโยชนท์ีม่นัียส าคญั เชน่ 

ผูจ้ดัการทั่วไปมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้มหีนา้ทีอ่นุมตัใิหธ้รุกจิทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายของตนกบับรษิทัทีบุ่ตรของตนเป็นเจา้ข

อง 

คุณยงัอาจมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้คุณอนุมตัหิรอืมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิโดยตรงกบับุคคลทีส่าม 

โดยคาดหวงัหรอืเพือ่แลกเปลีย่นกบัผลประโยชนส์่วนตวักบัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้มีผลประโยชนท์บัซอ้น 

หากเอือ้ประโยชนท์างธรุกจิต่อผูข้ายโดยมเีงือ่นไขว่าผูข้ายดงักล่าวเป็นนายจา้งนอ้งสาวของตน  

ต าแหน่งนอกองคก์ร 

หา้มไม่ใหคุ้ณด ารงต าแหน่งใด ๆ (ไดร้บัค่าตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม) กบัผูท้ีเ่ป็นลูกคา้ คู่แข่ง หรอืซพัพลายเออรข์อง Magna 

เวน้แต่เมือ่ไดร้บัอนุญาตโดยรองประธานฝ่ายจรยิธรรม และหวัหนา้เจา้หนา้ทีง่านก ากบัดูแล ซึง่เป็นกรณีทีเ่กดิไดน้อ้ยมาก   

คุณจะตอ้งเปิดเผยและไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขัน้ตอน ถา้คุณด ารงต าแหน่งนอกองคก์รหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง 

ไม่ว่าในกจิการใด ๆ ซึง่รวมถงึธรุกจิของคุณเอง ทีท่ าใหคุ้ณไม่สามารถใหเ้วลาและใหค้วามส าคญัต่องานของคุณที ่Magna 

ไดอ้ย่างเต็มทีใ่นระหว่างเวลางาน เชน่ วศิวกรจะมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้ไม่สามารถใหเ้วลาอย่างเพยีงพอในระหว่างเวลางานของ 

Magna แต่ใชเ้วลาเพื่อการพฒันาธรุกจิทีป่รกึษาของตนเอง 

การใชโ้อกาสและทรพัยากรขององคก์ร 

คุณมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้คุณใชโ้อกาสซึง่ไดม้าจากการใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มูลของ Magna หรอืโดยเหตุทีคุ่ณมตี าแหน่งที ่

Magna ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพื่อตวัคุณเองหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  การใชท้รพัยส์นิ ขอ้มูล หรอืต าแหน่งของคุณที ่Magna 

เพือ่ประโยชนส์่วนตวัหรอืผลประโยชนต์่อฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง (ไม่รวมถงึ ‘ค่าตอบแทน’ และสวสัดกิารของพนักงาน 

หรอืของก านัลและความบนัเทงิซึง่อยู่ภายใตน้โยบายว่าดว้ยของขวญัและความบนัเทงิของเรา) 

ถอืเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ชน่กนั  ในกรณีดงักล่าว คุณจะตอ้งเปิดเผยกรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าว 

และรบัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขัน้ตอนปฏบิตัสิ าหรบักรณีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ตวัอย่างเชน่ พนักงานมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้ใชโ้รงอาหารของฝ่ายของเขาเพือ่จดังานเลีย้งของครอบครวั 

พนักงานจะมผีลประโยชนท์บัซอ้นถา้แชรข์อ้มูลเกีย่วกบัโอกาสทางธุรกจิของ Magna 

ซึง่เกีย่วโยงกบัผลประโยชนท์างธรุกจิของคู่สมรส 

  

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/bribery-and-improper-payments-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy


 

MAGNA INTERNATIONAL INC. | นโยบายว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 4 

 

การละเมดิ 

Magna ไม่ยอมรบัการละเมดิต่อหลกัการปฏบิตัติาม  การละเมดิใดก็ตามจะไดร้บัการด าเนินการอย่างจรงิจงั 

และจะมกีารลงโทษผ่านการด าเนินการดา้นวนัิย ซึง่รวมถงึการเลกิจา้ง 

หากคุณทราบหรอืสงสยัว่ามผีูท้ีล่ะเมดิจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณ หรอืนโยบายฉบบันีข้อง Magna (เชน่ 

หากคุณทราบว่ามใีครบางคนมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีม่ไิดเ้ปิดเผย) คุณตอ้งรายงานขอ้กงัวลของคุณโดยแจง้ (i) 

ผูจ้ดัการของคุณ (ii) นักกฎหมายประจ ากลุ่มบรษิทั ภูมภิาค หรอืองคก์ร (iii) ผูค้วบคุมการปฏบิตัติามกฏระเบยีบส่วนภูมภิาค (iv) 

รองประธานฝ่ายจรยิธรรม และหวัหนา้เจา้หนา้ทีง่านก ากบัดูแลของ Magna หรอื (v) สายด่วน Magna 

Magna จะปกป้องพนักงานทุกคนไม่ใหถู้กแกแ้คน้ ซึง่เกดิจากการรายงานการละเมดิต่อจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณของ 

Magna หรอืนโยบายฉบบันีอ้ย่างสุจรติ โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการแกแ้คน้ของเรา  

 

ค าแนะน าทีม่ปีระโยชน ์

พจิารณาดงันีเ้สมอ... 

✓ พจิารณาว่าคุณมผีลประโยชนส์่วนตวัทีส่่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิทีคุ่ณก าลงัท าอยู่หรอืการใหค้ าแนะน าในนามของ 

Magna หรอืไม่   

✓ หากมขีอ้สงสยั ใหพู้ดคุยกบัผูจ้ดัการของคุณ นักกฎหมายประจ ากลุ่มบรษิทั ภูมภิาค หรอืองคก์ร 

หรอืผูค้วบคุมการปฏบิตัติามกฏระเบยีบส่วนภูมภิาค   

✓ พจิารณาว่าวธิทีีคุ่ณด าเนินการในนามของ Magna อาจถูกมองว่าสรา้งปัญหา 

ถา้ถูกรายงานในหนา้แรกของหนังสอืพมิพห์รอืในโซเชยีลมเีดยี 

หากสาธารณชนมองว่าคุณไดร้บัผลประโยชนส์่วนตวัจากการด าเนินการของคุณ แสดงว่าคุณอาจมีผลประโยชนท์บัซอ้น   

✓ เปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นของคุณโดยเรว็ทีสุ่ด และขอรบัอนุมตักิอ่นด าเนินการขัน้ตอนต่อไป 

✓ รายงานการละเมดิใด ๆ ทีน่่าสงสยัต่อจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณ หรอืนโยบายนี ้ 

หา้ม... 

 รบังานทีส่องกบัซพัพลายเออร ์ลูกคา้ หรอืคู่แข่งของ Magna 

โดยไม่ไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากรองประธานฝ่ายจรยิธรรม และหวัหนา้เจา้หนา้ทีง่านก ากบัดูแล  

การอนุมตัดิงักล่าวจะท าไดใ้นบางกรณีทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้เท่าน้ัน   

 การมสี่วนรว่มหรอืสนับสนุนความสมัพนัธท์างธรุกจิระหว่าง Magna 

กบัธรุกจิทีคุ่ณหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งของคุณมผีลประโยชนท์ีม่นัียส าคญั โดยไม่ไดเ้ปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นนีแ้ละไม่ไดร้บัอนุมตั ิ 

 ว่าจา้งหรอืสนับสนุนใหว้่าจา้งฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่ไดเ้ปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นนีแ้ละไม่ไดร้บัอนุมตั ิ  

 ยอมรบัต าแหน่งนอกองคก์รทีท่ าใหคุ้ณตอ้งสูญเสยีเวลาและสมาธใินระหว่างเวลางานของ Magna 

อย่างมนัียส าคญัโดยไม่ไดเ้ปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นนีแ้ละไม่ไดร้บัอนุมตั ิ

 การใชโ้อกาสซึง่ไดม้าจากการใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มูลของ Magna หรอืโดยต าแหน่งหนา้ทีข่องคุณที ่Magna 

ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพือ่ตวัคุณเองหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งของคุณ โดยไม่ไดเ้ปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นนีแ้ละไม่ไดร้บัอนุมตั ิ  
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

หากตอ้งการขอ้มูลหรอืค าแนะน าเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อทีป่รกึษากฎหมายประจ าภูมภิาคหรอืกลุ่มบรษิทั 

ผูค้วบคุมการปฏบิตัติามกฏระเบยีบส่วนภูมภิาค หรอืรองประธานฝ่ายจรยิธรรม และหวัหนา้เจา้หนา้ทีง่านก ากบัดูแลของ Magna 

 

Originally Enacted: November 1, 2016 
Current Version: February 23, 2022 
Next Review Date: Q1 2025 
Issued by: Ethics & Legal Compliance 
Approved by: Chief Compliance Officer, on behalf of Magna Compliance Council 

 
 



 

 

 


