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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจฉบับนี ้ เพื่อให้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัท มีควำมเขำ้ใจ และยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในกำรท ำงำนตำมหนำ้ที่ของตนอย่ำง
เคร่งครดั ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรกัษำแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยและหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่อำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บัธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยกนัเสริมสรำ้งควำมเชื่อมั่น
ต่อองคก์ร ใหก้ับนักลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดเ้ห็นถึงกำรยึดมั่นในคุณภำพที่ดี วัฒนธรรมที่ดี ภำพพจนท์ี่ดี 
และมำตรฐำนที่ดี  ซึ่งจะน ำบรษิัท ไปสูก่ำรเป็นองคก์รแห่งควำมเป็นเลิศต่อไป 
 

-ลงนามโดย- 

นำยเจมสร์ชิำรด์ อมตวิวฒัน ์
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
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1. ค านิยาม 

จริยธรรมธุรกิจ หมำยถึง แนวทำงปฏิบติัที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบดว้ยควำมยุติธรรม และ
ควำมถูกตอ้ง ในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อรกัษำชื่อเสียงและเกียรติคณุของ
บรษิัท 

ก ลุ่มบริษั ทแม็ ค
กรุ๊ป (“บริษัท”) 

หมำยถึง บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืน
ที่บรษิัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ และตวัแทนทำงธุรกิจ 

กรรมการ หมำยถึง กรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรชดุย่อย 
ผู้บริหาร หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ / ผู ้อ  ำนวยกำรอำวุโส/ 

ผูอ้  ำนวยกำร/ ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร/ ผูจ้ดักำร  
พนักงาน หมำยถึง 

 
พนักงำนตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรหรือเทียบเท่ำลงมำ ไม่ว่ำจะเป็น
พนกังำนประจ ำ พนกังำนชั่วครำว หรือพนกังำนตำมสญัญำจำ้งพิเศษ 

บุคลากร หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัทกุคน 
ทรัพยส์ิน หมำยถึง ทรพัยส์ินทัง้ท่ีเป็นสงัหำและอสงัหำริมทรพัย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสำร

สิทธิ์ สิทธิบตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ รวมทัง้สิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ ของบรษิัท 
ข้อมูลบริษัท หมำยถึง ขอ้มลูที่บริษัท เป็นเจำ้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ ซึ่งมีคณุค่ำทำงเศรษฐกิจทัง้

ปัจจบุนัและอนำคต 
ผูม้ีส่วนได้เสีย หมำยถึง บคุคล และ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงำน คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ ลูกคำ้ เจำ้หนี ้ตลอดจน
ชมุชนและสงัคม  

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อำจมีควำมตอ้งกำรส่วนตัว หรือของบุคคลที่
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่ำโดยทำงสำยเลือด หรือทำงอ่ืนใด เขำ้มำมีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจ หรืออำจขดัขวำง หรือเป็นอปุสรรคต่อประโยชนส์งูสดุ 

ความโปร่งใส หมำยถึง กำรเปิดเผยที่มำ วิธีกำรด ำเนินงำน และเหตุผลของกำรตัดสินใจให้
สำธำรณะรบัทรำบไดภ้ำยใตก้รอบของระเบียบและกฎหมำย  

ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์
สุจริต 

หมำยถึง กำรปฏิบติัหนำ้ที่ใหถ้กูตอ้งตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท 

ค ว าม ส า นึ ก ใน
หน้าที ่

หมำยถึง ทรำบในหนำ้ที่และปฏิบติัหนำ้ที่ของตนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

ความรับผิดชอบ
ต่ อ ผ ล ข อ งก า ร
ปฏิบัติหน้าที ่

หมำยถึง กำรยอมรบัผลจำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่ทัง้ในเชิงบวกและลบ 
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2. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

2.1  แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์:  บรษิัทมุ่งหวงัที่จะเป็นองคก์รธุรกิจชัน้น ำของเอเชีย ดำ้นเครื่องแต่งกำยและสินคำ้ที่ตอบสนองไลฟ์
สไตลข์องผูบ้ริโภค  ดว้ยกำรบริหำรจดักำรแบรนดห์ลำกหลำย ใหเ้หมำะสมกบัรูปแบบกำรใชช้ีวิต
ที่แตกต่ำง และมุ่งมั่นที่จะสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผูม้ีส่วนได้เสีย และลูกคำ้ของเรำด้วย
ผลิตภณัฑค์ณุภำพ ในรำคำที่เป็นธรรม ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ครอบคลมุ และกำรบรกิำร
ที่มีคณุภำพ 

   
ค่ำนิยมองคก์ร :  
M : Motivation  แรงจงูใจในกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งสรรคผ์ลงำนที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคำ้ 
C : Commitment ควำมยึดมั่นในค ำสัญญำต่อลูกค้ำและคู่ค้ำ บนหลักกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริต

  
W : Willingness  ควำมตัง้ใจในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อสง่มอบสิ่งที่ดีที่สดุทัง้สินคำ้และบรกิำร 
A : Appreciation กำรชื่นชมยินดี เคำรพในกำรท ำงำนของผูอ่ื้น ใหเ้กียรติและมีน ำ้ใจต่อกนั 
Y : Yes-minded ควำมคิดบวก พรอ้มแกไ้ขปัญหำในทุกสถำนกำรณ ์และเชื่อว่ำทกุปัญหำมีทำงออก 

 
2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยใหค้วำมเคำรพกฎหมำย ขอ้บงัคับของบริษัท ระเบียบที่เก่ียวขอ้งและกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี ดงันัน้ บุคคลำกรของบริษัทจึงตอ้งยึดมั่นท ำในสิ่งที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย เคำรพ
สทิธิเสรีภำพสว่นบคุคล และสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีระหว่ำงกนั 

 
2.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 บรษิัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกนักบัชุมชนและสงัคมอย่ำงมีควำมสขุ ช่วยเหลือดแูลกนัและกนั และมี
ส่วนร่วมพัฒนำเพื่อชุมชนเขม้แข็งอยู่ไดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนตำม
นโยบำยของบริษัทและสอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรพฒันำของภำครฐั เพื่อพฒันำคณุภำพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชมุชนอย่ำงยั่งยืน 
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2.4 การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำระบบนิเวศและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตอย่ำงคุ้มค่ำ ดังนั้น 

บุคลำกรของบริษัทตอ้งบริหำร จัดกำร ลด และบ ำบดัของเสียสำรเคมีอนัตรำยตำมควำมเหมำะสม และเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และบุคลำกรของบริษัทตอ้งปฎิบติัตำมกฎหมำยสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้สนบัสนุนและเขำ้ร่วม
กิจกรรมดำ้นสิ่งแวดลอ้มของบรษิัท 

 
2.5 การไม่เลือกปฎิบัติ แรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทค ำนึงถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์ควำมเท่ำเทียมกนั ควำมเป็นธรรม เคำรพต่อกฎหมำยและหลกั
สิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครดั โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อพนักงำนหรือลูกจำ้ง เพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย 
จิตใจ เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุกำรศกึษำ กำรตัง้ครรภ ์สถำนภำพสมรส ควำมเห็นต่ำงทำงกำรเมือง 
ควำมทพุพลภำพ หรือกำรเป็นสมำชิกสมำคมต่ำง ๆ หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงไม่ใชแ้รงงำนเด็ก ไม่บังคบัใหม้ีกำร
ใชแ้รงงำน และปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั ดงันัน้ บริษัทมีนโยบำยใหพ้นกังำนของ
บริษัทปฏิบติัต่อกันดว้ยควำมเสมอภำค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั 

 
2.6 การค านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นและใส่ใจในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั สิ่งแวดลอ้ม และ
ชมุชนโดยรอบที่ดี มุ่งสง่เสรมิและปลกูฝังจิตส ำนึกดำ้นคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อใหบ้ริษัทมีกระบวนกำรที่เป็นมิตรต่อพนกังำนและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อประโยชนข์องทุกคน รวมทัง้ชุมชนและ
สงัคมโดยรวม บรษิัทสนบัสนนุใหม้ีกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงเหมำะสม ลดกำรใชอ้ย่ำงสิน้เปลือง 

 
2.7  การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 

บรษิัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต เป็นธรรม ยดึมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
ผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจอย่ำง เคร่งครดั 
ดังนั้น กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษัทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ด ำเนินกำร หรือยอมรบักำรคอรร์ปัชั่น ในทุก
รูปแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อประโยชนต่์อตนเอง ครอบครวั เพื่อน ผูอ่ื้นที่เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อประโยชน์
ทำงธุรกิจ ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผูร้บั ผู้ให ้หรือผูเ้สนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดย
ครอบคลมุถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นเช่นนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร
เพื่อให ้สอดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคับ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ทัง้นี ้หำกมี
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กำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือกับกำรคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บั
กำรลงโทษทำงวินยัที่บรษิัทก ำหนดไว ้และอำจจะไดร้บัโทษทำงกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกฏหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรฟอกเงิน โดยมีแนวทำงใหส้อดคลอ้งกับ
พระรำชบญัญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมุ่งเน้นใหพ้นักงำน
ของบริษัทป้องกันตนเองไม่ใหต้กเป็นเครื่องมือของกระบวนกำรฟอกเงิน หรือกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ 
โดยก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรตรวจสอบ สอดส่องดูแลและใหเ้บำะแสแก่เจำ้หนำ้ที่ หำกมีกำรกระท ำที่
ไม่เป็นไปตำมกฏหมำย มีกำรบนัทึกรำยกำรและขอ้เท็จจริงทำงกำรเงิน หรือทรัพยส์ินต่ำง ๆ ใหถู้กตอ้ง เป็นไป
ตำมที่กฏหมำยภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

  
2.8 การให้หรือรับเงินสนับสนุน ของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง และการบริจาคเพ่ือการกุศล 

หรือสาธารณะประโยชน ์ 

บคุลำกรของบรษิัทตอ้งไม่ท ำกำรเสนอ ให ้หรือสญัญำว่ำจะใหข้องขวญั ของก ำนลั หรือประโยชนอ่ื์นใด 
ไม่ว่ำจะเป็นเงินหรือสิ่งของมีค่ำอย่ำงอื่น แก่ลกูคำ้ หรือคู่คำ้ของบรษิัท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนใ์นกำร
เจรจำ กำรต่อรอง หรือกำรหำขอ้สรุป หรือกำรปฏิบติัตำมสญัญำ เวน้แต่จะเป็นกำรใหข้องขวญัและของก ำนลั
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ซึ่งเป็นไปอย่ำงเปิดเผยและมีกำรลงบนัทกึขอ้มลูไวก้บับริษัท โดยของขวญั
หรือของก ำนลันัน้ตอ้งมีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท บริษัทจะตอ้งไม่ท ำกำรเสนอ ให ้ หรือสญัญำว่ำจะใหค้วำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ลกูคำ้ หรือคู่คำ้ของบรษิัทไม่ว่ำดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตำม บคุลำกรของบรษิัทตอ้งไม่
ยอมรบั หรือตกลงที่จะยอมรบัของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชนอ่ื์นใด ไม่ว่ำจะเป็นเงินหรือสิ่งของมีค่ำอย่ำง
อ่ืน จำกลกูคำ้ หรือคู่คำ้ของบรษิัท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนใ์นกำรเจรจำ กำรต่อรอง หรือกำรหำขอ้สรุป 
หรือกำรปฏิบติัตำมสญัญำ เวน้แต่จะเป็นกำรใหข้องขวญัและของก ำนลัตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ซึ่ง
เป็นไปอย่ำงเปิดเผยและมีกำรลงบนัทึกขอ้มลูไวก้บับรษิัท โดยของขวญัหรือของก ำนลันัน้ตอ้งมีมลูค่ำไม่เกิน 
3,000 บำท  

บคุลำกรของบรษิัทตอ้งไม่ท ำกำรเสนอ หรือจดัเลีย้งรบัรอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชนใ์นกำรเจรจำ 
กำรต่อรอง หรือกำรหำขอ้สรุป หรือกำรปฏิบติัตำมสญัญำ เวน้แต่จะเป็นกำรใหข้องขวญัและของก ำนัลตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี  
  
2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บคุลำกรของบรษิัทตอ้งหลีกเลี่ยงกำรมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือกำรมีผลประโยชนท์บัซอ้น อนั
ส่งผลกระทบกับบริษัท และตอ้งรำยงำนใหบ้ริษัททรำบทันที หำกพบว่ำมีส่วนเก่ียวขอ้งกับควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์หรือผลประโยชนท์บัซอ้น หรือมีควำมสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัคู่คำ้ของบรษิัท 
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2.10 การปกป้องทรัพยส์ินทางปัญญาของบริษัท 

บุคลำกรของบริษัทตอ้งใชข้อ้มูลทำงกำรคำ้ เครื่องหมำยกำรคำ้ และทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัท
ตำมที่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกบริษัท และตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ รวมทั้งมีหนำ้ที่ดแูล
รกัษำทรพัยส์ินของบริษัท ใหอ้ยู่ในสภำพดี ครบถว้น ไม่สูญหำย และพรอ้มใชง้ำนอยู่เสมอ และตอ้งไม่ละเมิด
ทรพัย์สินทำงปัญญำของบริษัท และบุคคลภำยนอก และตอ้งแจง้ให้บริษัททรำบทันที หำกมีข้อพิพำท ข้อ
โตแ้ยง้ คดีควำมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทำงปัญญำของบรษัิท 

 
2.11 การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล 

ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัเป็นขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มูลสำธำรณะ เป็นขอ้มูลที่หำกเปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือตก
อยู่ในมือของคู่แข่งแลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบรำ้ยแรงต่อบริษัท รวมทัง้ขอ้มลูทุกประเภทที่ คู่คำ้และลกูคำ้ได้
มอบใหแ้ก่บรษิัทดว้ยควำมเชื่อใจ บรษัิทย่อมมีหนำ้ที่ปกปิดขอ้มลูดงักลำ่วไวเ้ป็นควำมลบัโดยใหร้บัรูเ้ฉพำะผูท้ี่
จ  ำเป็น จึงเป็นหนำ้ที่ของผูท้ี่ดแูลหรือครอบครองขอ้มลูในกำรดแูลรกัษำควำมปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

บริษัทจัดให้มีระบบและมำตรกำรควบคุมและจัดเก็บขอ้มูล และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีควำม
ปลอดภยัและเหมำะสม เพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญำตและบุคลำกรของบรษิัท จะตอ้งรกัษำ
ขอ้มูลกำรคำ้ของบริษัทที่ไดร้บัทรำบ หรือครอบครองไวจ้ำกกำรท ำงำน และ/หรือกำรไดร้บัมอบหมำยไวเ้ป็น
ควำมลับ โดยบุคลำกรของบริษัทต้องไม่ใช้ เปิดเผย และ/หรือเอำข้อมูลกำรค้ำของบริษัทไป โดยไม่ได้รับ
อนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกบริษัทก่อน บุคลำกรของบริษัทตอ้งด ำเนินกำรคืนขอ้มูลกำรคำ้ของบริษัท 
และ/หรือด ำเนินกำรที่จ  ำเป็นทัง้ปวง อำทิ ท ำลำยเอกสำร ลบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อรกัษำขอ้มูลกำรคำ้ของ
บรษิัทไวเ้ป็นควำมลบัตำมที่บรษิัทแจง้ใหท้รำบ 

 
2.12 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

บริษัทมีนโยบำยและระบบรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ เพื่อป้องกนัและ
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรคกุคำมทำงไซเบอร ์รวมทัง้มีนโยบำยและระบบป้องกนักำรรั่วไหลหรือกำรใชข้อ้มลูส่วน
บคุคลโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรือขอ้มลูใด ๆ ในทำงมิชอบ บุคลำกรของบริษัทตอ้ง
เก็บ รวบรวม ใช ้และประมวลผล ขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยชอบดว้ย
กฎหมำยเท่ำนัน้ และตอ้งด ำเนินกำร ควบคุม และจัดใหม้ีกำร เก็บ รวบรวม ใช ้และประมวลผล ขอ้มูลส่วน
บุคคล ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนดอย่ำง
เคร่งครดั และตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบปฏิบติัเก่ียวกับกำรขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ
ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบักำรใช ้กำรประมวลผล และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัทอย่ำงเครง่ครดั 
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2.13 การต่อต้านการแข่งขันทีไ่ม่เป็นธรรม 
บรษิัทมีนโยบำยที่จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั ภำยใตก้รอบ

กติกำของกำรแข่งขนัสำกล ภำยใตก้ฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ต่อตำ้นกำรผกูขำดทำง
กำรคำ้หรือกำรใชอ้  ำนำจโดยมิชอบของผูม้ีอ  ำนำจเหนือตลำด  กำรใหห้รือรบัสินบนหรือผลประโยชนอ่ื์น และ
กำรบิดเบือนกลไกกำรแข่งขนั ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล และไม่
ท ำลำยคู่แข่งดว้ยวิธีกำรอนัไม่สจุรติ 

 
2.14 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์

บุคลำกรของบริษัท รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภำยในที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มลูลบัหรือไม่ก็ตำม ซึ่งไดร้บัเนื่องจำกกำรท ำงำนและหรือไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทโดยไม่เหมำะสม หรือ
โดยผิดวัตถุประสงค ์หรือเพื่อแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเพื่อสรำ้งขอ้ไดเ้ปรียบที่ไม่เป็นธรรมโดย
เด็ดขำด 

 
2.15 การปฏิบัติด้านการจัดซือ้จัดหา 

บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรจัดซือ้ จดัหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคญัที่สนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกำรและ
ธุรกิจของบริษัท ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ใหด้  ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบวิธีจดัซือ้ 
จดัหำ และกระบวนกำรสรรหำจำกหน่วยงำนที่รบัผิดขอบอย่ำงเครง่ครดัและเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีกำร
ตรวจสอบอย่ำงรดักุมและรอบคอบ ทั้งนี ้ในกำรตัดสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลทำงด้ำนรำคำ 
คณุภำพและกำรบริกำรที่ไดร้บั บรษิัทยงัใหค้วำมส ำคญักบัคู่คำ้ โดยปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำน
ของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่ำเทียม เพื่อกำ้วไปสู่กำรเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจ
ระหว่ำงกันในระยะยำว โดยยึดมั่นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนกับคู่คำ้ ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำน เพื่อให้คู่ค้ำของบริษัทมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรบัผิดชอบต่อสังคม เคำรพสิทธิ
มนุษยชน มีกำรดูแลอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน รวมถึงกำรใหค้วำมส ำคัญต่อกำรบริหำร
จดักำรสิ่งแวดลอ้มต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงยั่งยืน 

 
2.16 ให้ความร่วมมือในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ ถูกตอ้ง และเชื่อถือได้ เป็นสิ่งจ ำเป็นใน
กำรเป็นบรษิัทจดทะเบียน บริษัทตอ้งก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลใหม้ีระบบ กำรควบคมุภำยในที่ดี มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในระดับที่เหมำะสม และมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทมุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีกำร
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ตรวจสอบภำยในที่ ดีเยี่ยม  มีคณะกรรมกำรตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ มีฝ่ำยบรหิำรและพนกังำนที่ใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

 
2.17 การใช้สิทธิทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ใหก้ำรสนับสนุน หรือช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ทรพัยำกร หรือทรพัยส์ินใด ๆ ของบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มแก่นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง 
หรือกลุ่มทำงกำรเมืองใด  ๆ เพื่อประโยชนแ์ก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำว และไม่อนุญำตใหฝ่้ำยกำรเมืองเขำ้มำใช้
ทรพัยำกร และสถำนที่ของบรษัิทในกิจกรรมทำงกำรเมือง  

ทั้งนี ้บริษัทสนับสนุนให้บุคลำกรมีสิทธิเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรทำงกำรเมืองได ้นอกเวลำท ำงำน โดยใช้
ทรพัยำกรของบุคลำกรเอง ภำยใตบ้ทบัญญัติตำมรฐัธรรมนูญ กฎหมำย และกฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง แต่ตอ้ง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริษัท มีส่วนเก่ียวข้อง หรือ ให้กำรสนับสนุนแก่
นกักำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุม่พลงัทำงกำรเมืองใด ๆ 

หำ้มบุคลำกรของบริษัทใชอ้  ำนำจ ทรพัยำกร เงินทุน และชื่อบริษัทไปใชใ้นกำรเรี่ยไร หรือใชป้ระกอบ
กิจกรรมทำงกำรเมือง  
 
2.18 การปฏิบัติต่อพนักงาน  

บริษัทมีมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่ ให้ข้อมูลแก่ทำงกำร กรณีมีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิด
พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์จะไดร้บัควำมคุม้ครอง บริษัทไม่สำมำรถปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน 
เลิกจำ้ง (มำตรำ 89/2) อันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกับกำรท ำผิ ดกฎหมำยหรือกำรผิด
จรรยำบรรณ 

บริษัทเคำรพต่อกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชนอย่ำงเคร่งครดั มีนโยบำยใหบุ้คลำกรของบรษิัท ปฏิบติั
ต่อกนัดว้ยควำมเสมอภำค ยุติธรรม ใหเ้กียรติกนัและกนั และเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่มี
กำรเลือกปฏิบติั  ทัง้กำรแบ่งแยกสีผิว  เชือ้ชำติ  ศำสนำ  เพศ  สงัคม สิทธิทำงกำรเมืองในทุก ๆ ขัน้ตอนตำม
แนวปฏิบติัพืน้ฐำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน  และไม่สนบัสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน บริษัทเคำรพ
ในควำมเป็นส่วนตวัของ พนกังำน ไม่น ำขอ้มลูส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวติักำรรกัษำพยำบำล ครอบครวั ไป
เปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอก หรือ ผู้ที่ ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่
เก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย 
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บริษัทก ำหนดนโยบำยและมีกำรบริหำรจดักำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ไม่นอ้ยกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด มุ่งเน้นใหม้ีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลำกรในอุตสำหกรรมที่ ใกลเ้คียงกัน โดย
จะตอ้งแข่งขนัได ้เป็นธรรม มีควำมยืดหยุ่นเพียงพอ และบรหิำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษทัตระหนกัว่ำ พนกังำนเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสรำ้งผลิตภณัฑค์ณุภำพแก่บรษิัท จึงใหค้วำมส ำคญั
ในกำรปฏิบติัต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม โดยยึดหลกัไม่เลือกปฏิบติั เท่ำเทียมและเสมอภำคทัง้ในเรื่องกำรจำ้ง
งำน ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคณุธรรม เพื่อใหพ้นกังำน
เป็นผูม้คีวำมสำมำรถและเป็นคนดีของสงัคมดว้ย บรษิัทจึงไดก้ ำหนดหลกักำรปฏิบติัต่อพนกังำนดงันี ้

1. ปฏบิติัตำมกฎหมำยแรงงำน และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงเครง่ครดั 

2. ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสภุำพใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของ

ควำมเป็นมนษุย ์ตำมหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล 

3. จดัเงื่อนไขกำรจำ้งงำนที่เป็นธรรมส ำหรบัพนกังำนและใหพ้นกังำนไดร้บัค่ำตอบแทนที่

เหมำะสมตำมศกัยภำพ 

4. ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้ม และจดัระบบกำรท ำงำนใหพ้นกังำนมีควำมปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์ิน รวมถึงมีสขุอนำมยัที่ดี 

5. ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสให้

พนกังำนมีกำรเรียนรูอ้ย่ำงทั่วถึงและสม ่ำเสมอ 

6. แต่งตัง้ โยกยำ้ย ใหร้ำงวลัหรือลงโทษพนกังำน ดว้ยควำมสจุรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของ

ควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน 

7. ใหข้อ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบรษิัท ใหพ้นกังำนทรำบอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

8. รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวิชำชีพของพนกังำน 

9. หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหนำ้ที่กำรงำน

ของพนกังำน หรือคกุคำมและสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนกังำน 

10. สรำ้งจิตส ำนึกที่ดีใหพ้นกังำนรูจ้กักำรเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 

11. จดัใหม้ีช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถรอ้งเรียน ในกรณีไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม หรือแจง้เบำะแส

เก่ียวกบัเรือ่งที่อำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย และมีกระบวนกำรแกไ้ข รวมถึงมำตรกำรคุม้ครอง

พนกังำนผูร้อ้ง ที่เป็นระบบและยติุธรรม 
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12. สง่เสรมิกำรมีสว่นรว่มของพนกังำนในกำรเสนอแนะและแนวทำงในกำรปฏิบติังำน และ/หรือ

ขอ้ตกลงต่ำง ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ำย และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนรว่มกนั

ภำยใตว้ฒันธรรมองคก์รที่ดีร่วมกนั ตลอดจนมีควำมสำมคัคีภำยในองคก์ร 

13. สง่เสรมิใหพ้นกังำนเขำ้รว่มกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอกซึ่งเป็นประโยชนต่์อองคก์รและ

สงัคมเพื่อสรำ้งกำรมีสว่นรว่มและควำมผกูพนัต่อองคก์ร ตำมควำมเหมำะสมและดลุพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชำ 

2.19 กำรปฏิบติัต่อลกูคำ้ 

บรษิัทมีนโยบำยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งคณุค่ำและเติบโตไปพรอ้มกบัลกูคำ้ ตลอดจนเป็นที่ไวว้ำงใจ
ของลกูคำ้ ซึ่งเป็นปัจจยัที่น ำไปสู่ ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบติัต่อลูกคำ้ดว้ยควำมจริงใจและสภุำพ
อ่อนนอ้ม และมีเจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปนี ้

1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินคำ้ที่ผ่ำนกำรรบัรองคณุภำพและไดม้ำตรฐำน ตรงตำมขอ้ตกลงกับ
ลกูคำ้ในรำคำที่เป็นธรรม ไม่คำ้ก ำไรเกินควร 

2. ให้ข้อมูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุกำรณ์ ต่อลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบ
เก่ียวกบัสินคำ้ กำรบรกิำร 

3. ปฏิบติัตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มีต่อลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเงื่อนไขขอ้ใดได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

4. ปฏิบติักบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ และเป็นที่วำงใจของลกูคำ้ 
5. มีระบบกำรจดักำรเก็บขอ้มูลของลูกคำ้อย่ำงปลอดภัย มีมำตรกำรรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่ส่ง

ต่อขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำกลูกค้ำ และไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเอง และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

6. รบัประกันสินคำ้ ภำยใตเ้งื่อนไขระยะเวลำที่เหมำะสม และปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

7. ใหม้ีระบบ/กระบวนกำร ที่ใหลู้กคำ้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภยัของสินคำ้ 
และบริกำร รวมทั้งควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบ และกำรด ำเนินกำรอย่ำงถึงที่สุด
เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็ 

8. รเิริ่มสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของลกูคำ้ 
9. มุ่งเนน้กำรพฒันำเพื่อผลิตสนิคำ้ กำรใชบ้รรจภุณัฑ ์และกำรขนสง่สินคำ้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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10. สรำ้งช่องทำงในกำรให้ขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกคำ้ทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
2.20  การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบำยที่จะใหก้ำรปฏิบัติต่อคู่คำ้ รวมถึงเจำ้หนี ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง
ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพืน้ฐำนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตำมพันธสญัญำ ใหข้อ้มลูที่เป็นจริง รำยงำนที่ถูกต้อง โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทเปิดโอกำสในกำรท ำธุรกิจใหก้ับคู่คำ้และกำรพิจำรณำคัดเลือกคู่คำ้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำม
เสมอภำคและเป็นธรรม 

2. ใชส้ินคำ้และบริกำรที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมำยกำรคำ้ถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคำ้
หรือกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ 

3. ไม่น ำทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัท ฯ ไปท ำซ ำ้  ดัดแปลง  หรือกระท ำกำรใด ๆ  เพื่อประโยชน์
สว่นตวั หรือเพื่อประโยชนข์องผู่อ่ืนโดยไม่ไดร้บัอนญุำต 

4. บริษัทถือว่ำทรพัยส์ินทำงปัญญำ  ซึ่งรวมถึงสิทธิบตัร  อนสุิทธิบตัร  ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมำยทำงกำรคำ้  
ควำมลบัทำงกำรคำ้  องคค์วำมรู ้หรือขอ้มลูอื่นใด เป็นทรพัยส์ินที่มีค่ำของบริษัท  พนกังำนมีหนำ้ที่
ตอ้งปกป้องและดูแลรกัษำทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัท  ใหพ้น้จำกกำรน ำไปใช ้ หรือ เผยแพร่
โดยไม่ไดร้บัอนญุำต 

5. ไม่พึงใหห้รือรบั เงินหรือผลประโยชน ์หรือสิ่งของจำกผูท้ี่เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกับบริษัท หำกกำรให้
หรือรบันัน้อำจท ำใหเ้ขำ้ใจไดว้่ำ ผูร้บัมีใจเอนเอียงหรือมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจเป็นพิเศษกับผูใ้ห ้
ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท หรือปฏิบัติตำมระเบียบกำรให้หรือรบัเงินสนับสนุน 
ของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง และ กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล หรือสำธำรณประโยชน ์

6. กำรให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด  ห้ำมมิให้ผู ้บริหำร และพนักงำนเสนอผลประโยชน์ หรือ    
สิ่งจูงใจในรูปใด ๆ ทัง้สิน้ ต่อบุคคลภำยนอกอ่ืนใด เพื่อจูงใจใหป้ฏิบติัในทำงมิชอบ และก่อใหเ้กิด
ควำมขัดแยง้ หรือปฏิบัติตำมระเบียบกำรใหห้รือรบัเงินสนับสนุน ของขวัญ ของก ำนัล กำรเลีย้ง
รบัรอง และ กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล หรือสำธำรณประโยชน ์

7. กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือกำรรบั หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้  ตอ้ง
เปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้และร่วมกันแกไ้ขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หำมำตรกำรป้องกัน
และใหโ้อกำสเท่ำเทียมกนัในกำรคดัเลือกโดยพิจำรณำคณุสมบติัเป็นส ำคญั 

8. ปฏิบติัตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกนัไวก้บัคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หนีอ้ย่ำงเครง่ครดั 
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9. กรณีที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำแนว
ทำงแกไ้ข 

10. ใหโ้อกำสคู่คำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจถูกตอ้งตำมกฎหมำย ปฏิบติัตำมระบบมำตรฐำนสิ่งแวดลอ้ม ควำม
ปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
2.21  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิัทมีนโยบำยที่จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั ภำยใตก้รอบ
กติกำของกำรแข่งขนัสำกล ภำยใตก้ฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ต่อตำ้นกำรผกูขำดทำง
กำรคำ้หรือกำรใชอ้  ำนำจโดยมิชอบของผูม้ีอ  ำนำจเหนือตลำด  กำรให/้รบัสินบนหรือผลประโยชนอ่ื์น และกำร
บิดเบือนกลไกกำรแข่งขัน ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรูค้วำมลับทำงกำรคำ้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล และไม่
ท ำลำยคู่แข่งดว้ยวิธีกำรอันไม่สจุริต ดงัต่อไปนีป้ระพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ส่งเสริม
กำรคำ้เสรี และไม่ใชว้ิธีทุ่มตลำด 

1. ไม่แสวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่ เหมำะสม เช่น 
กำรใหส้ินบน หรือว่ำจำ้งพนักงำนของบริษัทคู่แข่งเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของบริษัท
คู่แข่ง 

2. ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของบรษิัทคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย 
3. ไม่สนบัสนนุใหม้ีกำรปฏิบติัรว่มกนัเพื่อกระท ำกำรหรือสมยอมในกำรเสนอรำคำที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่คำ้ 
4. ไม่ละเมิดและปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรพัยส์ินทำงปัญญำอย่ำงเครง่ครดั 

 
2.22 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมและการทบทวนจริยธรรมขององคก์ร 

บริษัทก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนที่จะตอ้ง
รบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่ำงเคร่งครดั มิใช่กำร
ปฏิบติัตำม   ควำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอำ้งอิงว่ำไม่ทรำบแนวปฏิบติัที่ก ำหนดขึน้ 

ผูบ้ริหำรทุกระดับในองคก์รจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส ำคัญที่จะด ำเนินกำรให้พนักงำน
ภำยใตส้ำยบังคับบัญชำของตน เขำ้ใจ และปฏิบัติตำม คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 
อย่ำงจรงิจงั 

บริษัทไม่พึงปรำรถนำที่จะให้กำรกระท ำใด ๆ ที่ผิดกฎหมำย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หำกกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนผูใ้ดกระท ำผิดจริยธรรมที่ก ำหนดไว ้จะไดร้บัโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครดั และอำจจะ
ไดร้บัโทษทำงกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 
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คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนคู่มือ “จรยิธรรมธุรกิจ” เป็นประจ ำทกุปี 

3. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

3.1 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
3.1.1 ชอ่งทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ   

บริษัทเปิดโอกำสใหพ้นกังำนและผู้มีส่วนไดเ้สีย มีช่องทำงกำรรอ้งเรียน กำรแสดงควำมเห็น และ
แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย กำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ประพฤติมิชอบ หรือเหตกุำรณ์ที่อำจท ำใหเ้กิดควำม
เสียหำยต่อองค์กร โดยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน จำกนั้นบริษัทจะด ำเนินกำรสอบสวน
ขอ้เท็จจริงต่อไป และจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรบั
ขอ้รอ้งเรียน ดงันี ้

ผูร้อ้งเรียนสำมำรถรอ้งเรียนต่อผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนตำมที่ก ำหนดโดยช่องทำง ดงัต่อไปนี ้
1. รอ้งเรียนโดยตรงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
2. ทำงไปรษณีย:์ จ่ำหนำ้ซองถึง  

1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3) ผูช้ว่ยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
4) เลขำนกุำรบรษิัท 
5) ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง 
บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

3. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) : 
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  : auditcommittee@mcgroupnet.com 
2) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร   : James.a@mcgroupnet.com 
3) ผูช้ว่ยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน : Somporn.u@mcgroupnet.com 
4) เลขำนกุำรบรษิัท    : corpsecretary@mcgroupnet.com 
5) ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง   

หำกรอ้งเรียนผ่ำนช่องผู้รบัเรื่องรอ้งเรียนอ่ืนที่มิใช่ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอให้
คดัลอกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์ส ำเนำถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 
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3.1.2  กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
บริษัทเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมีช่องทำงกำรรอ้งเรียนและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ เพื่อเป็น

แนวทำงสูก่ำรพฒันำและสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ดงันี ้
1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรม

ธุรกิจ 
2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรำยงำนขอ้เท็จจริงต่อกรรมกำรอิสระ ปฏิบติัหน้ำที่สอบสวนขอ้เท็จจริง เพื่อ

พิจำรณำกำรรอ้งเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เก่ียวขอ้งออกเป็นประเด็น ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร 
ดำ้นกำรพฒันำควำมรู ้กำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เป็นตน้ 

3. มำตรกำรด ำเนินกำร ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนน ำเสนอกรรมกำรอิสระเพื่อสอบสวนขอ้เท็จจริงและ
ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย 

4. กำรรำยงำนผล ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหน้ำที่แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทรำบ หำกผูร้อ้งเรียนเปิดเผย
ตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคญั ใหร้ำยงำนผลต่อประธำน กรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำร
บรษิัททรำบ 

 
3.1.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

บรษิัทก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนตำมหลกัเกณฑด์งันี ้
1. ผูร้อ้งเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได ้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั 
2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเก็บข้อมูลที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นควำมลบัและค ำนึงถึงควำมปลอดภัย โดยได้

ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่รอ้งเรียน และ/หรือ ผูท้ี่ให้ข้อมูล ตลอดจนผูใ้ห้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูล โดยจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรม เข่น 
กำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน 
เลิกจำ้งอนัเนื่องมำจำกสำเหตแุห่งกำรแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

 

4. วินัย 

บรษิัทถือว่ำจริยธรรมธุรกิจที่ก ำหนดไวใ้นฉบบันี ้เป็นวินยัอย่ำงหนึ่ง ซึ่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
คนต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครดั กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ถือเป็นกำรท ำผิดวินัยตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
บรหิำรงำนบคุคล 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ตอ้งปฏิบัติตำมและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตำมจริยธรรม
ธุรกิจ โดยกำรกระท ำต่อไปนีถื้อเป็นควำมผิดทำงวินยั 

1. กำรไม่ปฏิบติัตำมจรยิธรรมธุรกิจ 
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2. แนะน ำ สง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตำมจรยิธรรมธุรกิจ 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมจรยิธรรมธุรกิจ ในกรณีที่ตนทรำบ 
4. ไม่ใหค้วำมรว่มมือ ขดัขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 
5. กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียน จำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบติัตำมจรยิธรรมธุรกิจ 

 
 

-ลงนามโดย- 

( นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร ) 
ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 


