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นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น (Anti-corruption Policy) 

หลักการและเหตุผล 

กลุ่มบริษัทแม็คกรุ๊ป1 (“บริษัทฯ”) มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษัทภิบำลที่ดี ตลอดจนนโยบำยและ
แนวปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ ซึ่งที่ผ่ำนมำบรษิัทฯไดม้ีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติั
ที่เหมำะสมตำมจรยิธรรมส ำหรบับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในคู่มอืจรยิธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อใหท้กุฝ่ำยปฏิบติังำนโดยยดึหลกับรรษัทภิบำลที่ดี ตัง้แต่เริ่มมีกำรจดัท ำคู่มือดงักลำ่ว เป็นตน้มำ 

นอกจำกนี ้บมจ.แม็คกรุ๊ป ไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณแ์นวรว่มปฏิบติัของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) ซึ่งแนวร่วมนีจ้ะร่วมมือกับทัง้ภำครฐัและ
ภำคเอกชน เพื่อก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ
ขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมและโปร่งใส เพื่อป้องกันคอรร์ปัชั่นกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ และ
เพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นได้รบักำร
พิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ และเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบ 
แนวปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกนัคอรร์ปัชั่นกบัทุกกิจกรรมทำงธรุกจิของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท ำ “นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น” เป็นลำยลักษณ์อักษรขึน้เพื่อเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพัฒนำสู่องคก์รแห่งควำมยั่งยืนโดยนโยบำยฉบับนี ้ ถือเป็นส่วน
เพิ่มเติมของจรยิธรรมธุรกิจตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้

วัตถุประสงคข์องนโยบายฉบับนี ้

1. เพื่อแสดงออกใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมั่นและก ำหนดแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 

2. เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในกำรให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ถือปฏิบติัในกำร
ต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นไปในแนวทำงเดียวกนัพรอ้มทัง้ก ำหนดมำตรกำรเพื่อมิใหเ้กิดกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ ์
หรือแนวปฏิบติัดงักลำ่ว 

3. เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนติดตำมและเฝำ้ระวงั รำยงำนกำรพบเห็นกำรทุจรติคอรร์ปัชั่น กำรใหส้ินบน
ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมปลอดภยั 

 

1 กลุ่มบริษัทแม็คกรุ๊ป หมำยรวมถึง บมจ.แม็คกรุ๊ป บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ และตวัแทนทำงธุรกิจ  
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ขอบเขตของนโยบายฉบับนี ้
นโยบำยฉบับนีบ้ังคับใชก้ับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ  และบริษัทฯ มุ่งหวังให้

ตวัแทนและตวักลำงทำงธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้งหรือกระท ำกำรในนำมบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทอ่ืนที่บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคมุ มีแนวทำงปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้งตำม
นโยบำยฉบบันีด้ว้ย 

ค านิยามตามนโยบายฉบับนี ้ 

กำรทุจริตหรือคอรร์ัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชนท์ี่มิควรได ้กำรใหห้รือรบัสินบน ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให ้สญัญำ มอบให ้ให้
ค ำมั่น เรียกรอ้ง ซึ่งเงิน ทรพัย์สิน ต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที่ หรือกำรใช้ทรพัย์สินที่มีอยู่ในทำงมิชอบ กับ
เจำ้หนำ้ที่ของรฐั หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูม้ีหนำ้ที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำ หรือละเวน้กำรกระท ำ อนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรือรกัษำไวซ้ึ่งประโยชนแ์ก่ตนเอง 
ครอบครัว เพื่ อน  หรือผู้ อ่ืนที่ เก่ียวข้อง เว้นแต่  เป็นกรณีที่ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรใหเ้งิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชนอ่ื์นใด เพื่อ
เป็นกำรช่วยเหลือ หรือสนบัสนุน หรือเพื่อผลประโยชนอ่ื์นใด แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือบุคคลที่มี
หนำ้ที่เก่ียวขอ้งทำงกำรเมอืง ตลอดจนกิจกรรมทำงกำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษัทฯ เรียกรอ้ง ด ำเนินกำร หรือยอมรบักำรคอรร์ปัชั่น ในทุก
รูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน ผู้อ่ืนที่ เก่ียวข้อง หรือเพื่อ
ประโยชนท์ำงธุรกิจ ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหส้ินบน ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั
เงิน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นเช่นนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติั และขอ้ก ำหนด
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให ้สอดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคับ และขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย ทัง้นี ้หำกมีกำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรสนบัสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือกบักำร
คอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้และอำจจะไดร้บัโทษทำงกฎหมำย 
หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย  

 
 



MCG-OCS-2565-028 
 

3 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่พิจำรณำและอนุมัตินโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น และก ำกับดูแลให้มี
ระบบที่สนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกั และ
ใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงสอบทำนกำร
ปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรดักมุ เหมำะสม ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำร มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรจดัใหม้ีกำรสื่อสำรไปยงัพนักงำน เพื่อให้
รบัทรำบ เขำ้ใจและสำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยนีไ้ดโ้ดยทั่วกัน รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของ
นโยบำยภำยในของบริษัท ระบบงำนและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนด ของกฎหมำย  

2. แผนกตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำ
เป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบติั อ ำนำจกำรด ำเนินกำรระเบียบปฏิบติัและกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้ง และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยง
เก่ียวกับกำรทุจริตต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสม
และเพียงพอต่อควำมเสี่ยงดำ้นคอรร์ปัชั่นที่อำจเกิดขึน้ 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัท มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น และ
คู่มือจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ อย่ำงเครง่ครดั  
 

แนวทางการปฏิบัติ 
เพื่อควำมชดัเจนในกำรปฏิบัติในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงกบักำรเกิดคอรร์ปัชั่น กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร

และพนกังำนบรษิัทฯ ทกุระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรำ้งและรกัษำวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่ำคอรร์ปัชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรบัไม่ไดท้ั้ง

กำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐัและภำคเอกชน 
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2. ผูท้ี่กระท ำคอรร์ปัชั่นเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบที่บรษิัทฯ ก ำหนดไว ้นอกจำกนี ้อำจจะไดร้บัโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

3. บรษิัทฯ จดัใหม้ีระเบียบอ ำนำจอนุมติัด ำเนินงำนที่ชดัเจนรดักมุ มีประสิทธิภำพ โปรง่ใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

4. ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดคอรร์ปัชั่น กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ
บรษัิทฯ จะตอ้งปฏิบติัโดยเฉพำะในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ดว้ยควำมระมดัระวงั 
4.1 กำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง: บรษิัทฯ มีนโยบำยไม่ใหก้ำรสนบัสนนุ หรือช่วยเหลือทำง

กำรเงิน ทรพัยำกร หรือทรพัยส์ินใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มแก่นักกำรเมือง 
พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงังำนทำงกำรเมืองใดๆ เพื่อประโยชนแ์ก่กลุ่มบุคคลดงักล่ำว ทัง้นี ้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีสิทธิเข้ำร่วมกิจกรรมกำรทำงกำรเมืองได้ ภำยใต้
บทบญัญัติตำมรฐัธรรมนญู กฎหมำย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือสำธำรณประโยชน์: กำรใชเ้งิน หรือทรพัยส์ินของบริษัทฯ เพื่อ
บริจำคกำรกุศล จะต้องท ำในนำมบริษัทฯ เท่ำนั้น โดยผู้รับบริจำคจะต้องมีตัวตนจริง มี
ใบรบัรอง หรือมีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบริจำคไม่ได้ถูก
น ำไปใชเ้พื่อกำรติดสินบน ทัง้นี ้กำรบริจำคจะตอ้งไดร้บักำรสอบทำนและอนุมติัตำมระเบียบ
อ ำนำจอนุมัติด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยต้องมั่ นใจว่ำกำรบริจำคเพื่ อกำรกุศล  หรือ
สำธำรณประโยชนไ์ม่ไดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน 

4.3 กำรใหห้รือรบัของขวัญ ของก ำนัล และกำรเลีย้งรบัรอง: กำรใหห้รือรบัของขวัญ ของก ำนัล 
และกำรเลีย้งรบัรองแก่ผูใ้ด ตำมธรรมเนียมปฏิบติั หรือตำมเทศกำลสำกล ใหเ้ป็นไปตำมแนว
ปฏิบติัที่ดีที่ก ำหนดในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ และจะตอ้งไดร้บักำรสอบทำนและ
อนุมัติตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยต้องมั่นใจว่ำกำรให้หรือรับ
ของขวญั ของก ำนลั และเลีย้งรบัรองไม่ไดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน 

4.4 กำรให้เงินสนับสนุน: กำรให้เงิน หรือทรพัย์สินของบริษัทฯ แก่บุคคลภำยนอก เพื่อธุรกิจ 
ภำพลักษณ์ที่ ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี ้ จะต้องได้รบักำรสอบทำนและอนุมัติตำม
ระเบียบอ ำนำจอนุมัติด ำเนินงำนของบริษัทฯ และถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมั่นใจว่ำเงิน
สนบัสนนุไม่ไดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน 

5. ห้ำมมีกำรให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด  ในกำรจัดซื ้อจัดจ้ำง กับภำครัฐหรือ
ภำคเอกชน กำรด ำเนินงำนใดๆของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บักำรสอบทำนและอนุมัติตำมระเบียบอ ำนำจ
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อนุมัติด ำเนินงำนของบริษัทฯ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อควำม
โปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบไดท้กุขัน้ตอน 

6. บริษัทฯ จะน ำนโยบำยฉบบันีม้ำใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำรสรรหำหรือกำร
คดัเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพนกังำน และกำร
ให้ผลตอบแทน รวมไปถึงจัดโครงสรำ้งองค์กรให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนอย่ำงเหมำะสม โดย
ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำร และท ำควำมเข้ำใจนโยบำยนี ้กับพนักงำน เพื่อใช้ ใน
กิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนีอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

7. บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบควมคุมและตรวจสอบภำยใน ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่ส  ำคัญของบริษัทฯ เช่น 
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคำ้พำณิชย์ กำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซือ้จัดจำ้ง เป็นตน้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบ วิธีปฏิบติั ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมำย 

8. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้
ข่ำยคอรร์ัปชั่นที่ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชำ หรือ ผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเรื่อง
รอ้งเรียนตำมนโยบำยที่เก่ียวขอ้งโดยไม่ชักชำ้ และใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่ำงๆ 
หำกมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผูบ้ังคับบัญชำหรือผูท้ี่ก  ำหนดให้ท ำหน้ำที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบักำรตรวจสอบ  

9. บรษิัทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลที่ปฏิเสธ หรือแจง้เบำะแสเรื่องคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้ง
กับบริษัทฯ โดยผู้ร ้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรคอรร์ปัชั่นจะได้รับควำม
คุ้มครองโดยกำรปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตัวได้ และเก็บรกัษำข้อมูลของผู้
รอ้งเรียนเป็นควำมลับ รวมถึงจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำย
ภำยในท่ีบรษิัทฯก ำหนดไว ้เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ในกรณีที่พบเห็นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น กำรผิดระเบียบปฏิบติั หรือผิดกฎหมำย ซึ่งกำรกระท ำดงักล่ำว
ที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร หรือบุคคลในองคก์ร ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ผูพ้บเห็นสำมำรถแจง้เรื่องรอ้งเรียน 
เบำะแส หรือหลักฐำนต่ำง ๆ แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป และจะให้
ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน  
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ขั้นตอนการด าเนินการสบืสวน ข้อร้องเรียน 

1. เมื่อไดร้บักำรแจง้เบำะแสขอ้รอ้งเรียน ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยใหผู้ต้รวจสอบภำยใน 
ท ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนในขอ้เท็จจริงและท ำหนำ้ที่ในกำรกลั่นกรองขอ้มูล อีกทัง้ยังมี
หนำ้ที่แจง้ผลกำรตรวจสอบใหผู้้รอ้งเรียนทรำบเป็นระยะ 

2. ภำยหลงัจำกกำรสอบสวน ในขอ้เท็จจริงแลว้พบขอ้มลู หรือหลกัฐำนดงักล่ำว ที่มีเหตุผลอนัควรเชื่อ
ไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำนัน้ ไดก้ระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นจริง ทำงบริษัทยงัคงใหส้ิทธิผูถู้กกล่ำวหำว่ำได้
กระท ำควำมผิดนั้นสำมำรถพิสูจนต์นเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมเพื่อที่จะน ำมำ
พิสจูนใ์หเ้ห็นว่ำตนเองนัน้ไม่มีสว่นในกำรกระท ำกำรทจุริต ตำมที่ไดถ้กูกลำ่วหำ 

 

การลงโทษตามนโยบายฉบับนี ้

บริษัทฯ จะลงโทษทำงวินัยแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนที่ฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมนโยบำย ฉบบั
นี ้ รวมถึงผู้บังคับบัญชำโดยตรงที่ เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด แต่ไม่ด ำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง ซึ่งมี
บทลงโทษทำงวินัย ถึงขั้นให้ออกจำกงำน และ/หรือ พ้นจำกต ำแหน่ง นอกจำกนี ้อำจจะไดร้บัโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย  

 

การเผยแพร่นโยบายและการอบรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลที่ตอ้งท ำกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่เก่ียวขอ้งรวมถึงผูถื้อหุ้น ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอ่ืนใดที่อำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 
รวมถึงกำรฝึกอบรมพนกังำน ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นนี ้บริษัทฯ จึงจะ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

1. พนกังำน 

1.1 พนักงานใหม่ : บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมนโยบำยฉบับนี ้รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศ 
พนกังำนใหม่ทกุคนของบรษิัทฯ 

1.2 พนักงาน: บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหผู้บ้ังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจกับพนักงำน 
เมื่อมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินทุกครัง้ อีกทัง้ยงัมีกำรเผยแพร่ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น ติดประกำศ
นโยบำยฉบับนี ้ในสถำนที่เด่นชัดที่ทุกคนในองค์กรสำมำรถอ่ำนได ้เผยแพร่ทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ใหแ้ก่พนกังำนทกุท่ำนไดท้รำบทกุครัง้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง เผยแพร่
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ผ่ำนทำงวำรสำรของบริษัท เป็นตน้ รวมถึงบริษัทฯ ก ำหนดใหเ้รื่องกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นเป็น
หนึ่งในหวัขอ้กำรอบรมพนกังำนขำยดว้ย 

2. ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้/ใหบ้รกิำร และผูร้บัเหมำ 

บริษัทฯ จะสื่อสำรนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้/
ใหบ้รกิำร และผูร้บัเหมำทรำบ ตัง้แต่เริ่มตน้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจและภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม 
โดยกำรท ำจดหมำยแจง้ใหท้รำบ ทัง้นี ้บริษัทสนับสนุนให ้ตวัแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
สินคำ้/ใหบ้รกิำร และผูร้บัเหมำยดึมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบับริษัท 

 

3. สำธำรณะชน  

บริษัทฯ จะสื่อสำรนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ สำธำรณะชนทรำบ โดยกำรเผยแพรน่โยบำย บน
เว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี /รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One-
Report) 

กำรไม่รบัรูถ้ึงนโยบำยฉบบันี ้และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่
ปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบันีไ้ด ้

 
นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป 

 
 

-ลงนามโดย- 

( นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร ) 

ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 


