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1. คานิยาม
จริยธรรมธุรกิจ

หมำยถึง แนวทำงปฏิบตั ิท่ีดีในกำรดำเนินธุรกิ จ ประกอบด้วยควำมยุติธรรม และ
ควำมถูกต้อง ในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อรักษำชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของ
บริษัท
กลุ่ ม บ ริ ษั ทแม็ ค หมำยถึง บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น
กรุ๊ป (“บริษัท”)
ที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุม และตัวแทนทำงธุรกิจ
กรรมการ
หมำยถึง กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย
ผู้บริหาร
หมำยถึง ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริห ำร/ ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ / ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส/
ผูอ้ ำนวยกำร/ ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร/ ผูจ้ ดั กำร
พนักงาน
หมำยถึง พนัก งำนตั้ง แต่ ระดับ ผู้ช่ ว ยผู้จัด กำรหรือ เที ย บเท่ ำ ลงมำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น
พนักงำนประจำ พนักงำนชั่วครำว หรือพนักงำนตำมสัญญำจ้ำงพิเศษ
บุคลากร
หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ทุกคน
ทรัพย์สิน
หมำยถึง ทรัพย์สินทัง้ ที่เป็ นสังหำและอสังหำริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสำร
สิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำ รวมทัง้ สิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
หมำยถึง ข้อมูลที่บริษัท เป็ นเจ้ำของหรือเป็ นผูค้ วบคุม ซึ่งมีคณ
ุ ค่ำทำงเศรษฐกิจทัง้
ปั จจุบนั และอนำคต
ผู้มีส่วนได้เสีย
หมำยถึง บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงำน คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี ้ ตลอดจน
ชุมชนและสังคม
ความขัดแย้งทาง หมำยถึง กำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อำจมีควำมต้องกำรส่วนตัว หรือของบุคคลที่
ผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำโดยทำงสำยเลือด หรือทำงอื่นใด เข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจ หรืออำจขัดขวำง หรือเป็ นอุปสรรคต่อประโยชน์สงู สุด
ความโปร่งใส
หมำยถึง กำรเปิ ดเผยที่ ม ำ วิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำน และเหตุผ ลของกำรตั ด สิ น ใจให้
สำธำรณะรับทรำบได้ภำยใต้กรอบของระเบียบและกฎหมำย
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ หมำยถึง กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้ถกู ต้องตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท
สุจริต
ค ว า ม ส า นึ ก ใ น หมำยถึง ทรำบในหน้ำที่และปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
หน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ หมำยถึง กำรยอมรับผลจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ทงั้ ในเชิงบวกและลบ
ต่ อ ผ ล ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติหน้าที่
1
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2. จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2.1 แนวทางในการดาเนินธุรกิจ
วิสยั ทัศน์ : บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็ นองค์กรธุรกิจชัน้ นำของเอเชีย ด้ำนเครื่องแต่งกำยและสินค้ำที่ตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของผูบ้ ริโภค ด้วยกำรบริหำรจัดกำรแบรนด์หลำกหลำย ให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชีวิต
ที่แตกต่ำง และมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผูม้ ี ส่วนได้เสีย และลูกค้ำของเรำด้วย
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภำพ ในรำคำที่เป็ นธรรม ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยที่ครอบคลุม และกำรบริกำร
ที่มีคณ
ุ ภำพ
ค่ำนิยมองค์กร :
M : Motivation แรงจูงใจในกำรทำงำนเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดีท่สี ดุ ให้แก่ลกู ค้ำ
C : Commitment ควำมยึดมั่น ในค ำสัญ ญำต่อ ลูกค้ำและคู่ค้ำ บนหลัก กำรดำเนิ น ธุ รกิจ ด้วยควำมสุจ ริต
W : Willingness ควำมตัง้ ใจในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีท่สี ดุ ทัง้ สินค้ำและบริกำร
A : Appreciation กำรชื่นชมยินดี เคำรพในกำรทำงำนของผูอ้ ่นื ให้เกียรติและมีนำ้ ใจต่อกัน
Y : Yes-minded ควำมคิดบวก พร้อมแก้ไขปัญหำในทุกสถำนกำรณ์ และเชื่อว่ำทุกปัญหำมีทำงออก
2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ควำมเคำรพกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ดังนัน้ บุคคลำกรของบริษัทจึงต้องยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมำย เคำรพ
สิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล และสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่ำงกัน
2.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือดูแลกันและกัน และมี
ส่วนร่วมพัฒ นำเพื่อชุม ชนเข้มแข็งอยู่ได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนตำม
นโยบำยของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของภำครัฐ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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2.4 การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษั ท ให้ค วำมส ำคัญ กับ กำรรัก ษำระบบนิ เวศและกำรใช้ท รัพ ยำกรธรรมชำตอย่ ำงคุ้ม ค่ ำ ดัง นั้น
บุคลำกรของบริษัทต้องบริห ำร จัดกำร ลด และบำบัดของเสียสำรเคมี อนั ตรำยตำมควำมเหมำะสม และเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และบุคลำกรของบริษัทต้องปฎิบตั ิตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ สนับสนุนและเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2.5 การไม่เลือกปฎิบัติ แรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน ควำมเป็ นธรรม เคำรพต่อกฎหมำยและหลัก
สิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงำนหรือลูกจ้ำง เพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย
จิตใจ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ กำรตัง้ ครรภ์ สถำนภำพสมรส ควำมเห็นต่ำงทำงกำรเมือง
ควำมทุพพลภำพ หรือกำรเป็ นสมำชิกสมำคมต่ำง ๆ หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงไม่ใช้แรงงำนเด็ก ไม่บังคับให้มีกำร
ใช้แรงงำน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ บริษัท มีนโยบำยให้พนักงำนของ
บริษัทปฏิบตั ิต่อกันด้วยควำมเสมอภำค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน
2.6 การคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นและใส่ใจในกำรดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนของควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนโดยรอบที่ดี มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บริษัทมีกระบวนกำรที่เป็ นมิตรต่อพนักงำนและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ ชุมชนและ
สังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ลดกำรใช้อย่ำงสิน้ เปลือง
2.7 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจอย่ำง เคร่งครัด
ดังนั้น กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินกำร หรือยอมรับกำรคอร์รปั ชั่น ในทุก
รูปแบบทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน ผูอ้ ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อประโยชน์
ทำงธุรกิจ ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็ นผูร้ บั ผู้ให้ หรือผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิน โดย
ครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นเช่นนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำร
เพื่อให้ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย ทัง้ นี ้ หำกมี
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กำรฝ่ ำฝื นกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรสนับสนุ นช่วยเหลือ หรือให้ค วำมร่วมมือกับกำรคอร์รปั ชั่นจะต้องได้รบั
กำรลงโทษทำงวินยั ที่บริษัทกำหนดไว้ และอำจจะได้รบั โทษทำงกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงิน โดยมีแนวทำงให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชั่น โดยมุ่งเน้นให้พนักงำน
ของบริษัทป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็ นเครื่องมือของกระบวนกำรฟอกเงิน หรือกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
โดยกำหนดแนวทำงและกระบวนกำรตรวจสอบ สอดส่องดูแลและให้เบำะแสแก่เจ้ำหน้ำที่ หำกมีกำรกระทำที่
ไม่เป็ นไปตำมกฏหมำย มีกำรบันทึกรำยกำรและข้อเท็จจริงทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สินต่ำง ๆ ให้ถูกต้อง เป็ นไป
ตำมที่กฏหมำยภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
2.8 การให้หรือรับเงินสนับสนุน ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล
หรือสาธารณะประโยชน์
บุคลำกรของบริษัทต้องไม่ทำกำรเสนอ ให้ หรือสัญญำว่ำจะให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่นื ใด
ไม่ว่ำจะเป็ นเงินหรือสิ่งของมีค่ำอย่ำงอื่น แก่ลกู ค้ำ หรือคู่คำ้ ของบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำร
เจรจำ กำรต่อรอง หรือกำรหำข้อสรุป หรือกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ เว้นแต่จะเป็ นกำรให้ของขวัญและของกำนัล
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ดี ี ซึ่งเป็ นไปอย่ำงเปิ ดเผยและมีกำรลงบันทึกข้อมูลไว้กบั บริษัท โดยของขวัญ
หรือของกำนัลนัน้ ต้องมีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท บริษัทจะต้องไม่ทำกำรเสนอ ให้ หรือสัญญำว่ำจะให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ลกู ค้ำ หรือคู่คำ้ ของบริษัทไม่ว่ำด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตำม บุคลำกรของบริษัทต้องไม่
ยอมรับ หรือตกลงที่จะยอมรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่นื ใด ไม่ว่ำจะเป็ นเงินหรือสิ่งของมีค่ำอย่ำง
อื่น จำกลูกค้ำ หรือคู่คำ้ ของบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรเจรจำ กำรต่อรอง หรือกำรหำข้อสรุป
หรือกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ เว้นแต่จะเป็ นกำรให้ของขวัญและของกำนัลตำมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ดี ี ซึ่ง
เป็ นไปอย่ำงเปิ ดเผยและมีกำรลงบันทึกข้อมูลไว้กบั บริษัท โดยของขวัญหรือของกำนัลนัน้ ต้องมีมลู ค่ำไม่เกิน
3,000 บำท
บุคลำกรของบริษัทต้องไม่ทำกำรเสนอ หรือจัดเลีย้ งรับรอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรเจรจำ
กำรต่อรอง หรือกำรหำข้อสรุป หรือกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ เว้นแต่จะเป็ นกำรให้ของขวัญและของกำนัลตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ดี ี
2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลำกรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงกำรมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือกำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน อัน
ส่งผลกระทบกับบริษัท และต้องรำยงำนให้บริษัททรำบทันที หำกพบว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่คำ้ ของบริษัท
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2.10 การปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท
บุคลำกรของบริษัท ต้องใช้ขอ้ มูลทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริษัท
ตำมที่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท และตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนัน้ รวมทั้งมีหน้ำที่ดแู ล
รักษำทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภำพดี ครบถ้วน ไม่สูญหำย และพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และต้องไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปั ญ ญำของบริษัท และบุคคลภำยนอก และต้องแจ้งให้บริษัท ทรำบทันที หำกมี ข้อพิพำท ข้อ
โต้แย้ง คดีควำมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท
2.11 การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลที่เป็ นควำมลับเป็ นข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลสำธำรณะ เป็ นข้อมูลที่ หำกเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน หรือตก
อยู่ในมือของคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ำยแรงต่อบริษัท รวมทัง้ ข้อมูลทุกประเภทที่ ค่คู ำ้ และลูกค้ำได้
มอบให้แก่บริษัทด้วยควำมเชื่อใจ บริษัทย่อมมีหน้ำที่ปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับโดยให้รบั รูเ้ ฉพำะผูท้ ่ี
จำเป็ น จึงเป็ นหน้ำที่ของผูท้ ่ดี แู ลหรือครอบครองข้อมูลในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยโดยเคร่งครัด
บริษัทจัดให้มี ระบบและมำตรกำรควบคุม และจัดเก็บข้อมูล และ/หรือข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ท่ีมีควำม
ปลอดภัยและเหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำตและบุคลำกรของบริษัท จะต้องรักษำ
ข้อมูลกำรค้ำของบริษัท ที่ได้รบั ทรำบ หรือครอบครองไว้จำกกำรทำงำน และ/หรือกำรได้รบั มอบหมำยไว้เป็ น
ควำมลับ โดยบุคลำกรของบริษั ท ต้องไม่ ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือเอำข้อมูลกำรค้ำของบริษั ท ไป โดยไม่ ได้รับ
อนุญ ำตเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท ก่อน บุคลำกรของบริษัท ต้องดำเนินกำรคืนข้อมูลกำรค้ำของบริษัท
และ/หรือดำเนินกำรที่ จำเป็ นทัง้ ปวง อำทิ ทำลำยเอกสำร ลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษำข้อมูลกำรค้ำของ
บริษัทไว้เป็ นควำมลับตำมที่บริษัทแจ้งให้ทรำบ
2.12 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบำยและระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสำรสนเทศ เพื่อ ป้องกันและ
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมทัง้ มีนโยบำยและระบบป้องกันกำรรั่วไหลหรือกำรใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใด ๆ ในทำงมิชอบ บุคลำกรของบริษัทต้อง
เก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยชอบด้วย
กฎหมำยเท่ำนัน้ และต้องดำเนินกำร ควบคุ ม และจัดให้มีกำร เก็ บ รวบรวม ใช้ และประมวลผล ข้อมูลส่วน
บุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่ำง
เคร่งครัด และต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และ
ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรใช้ กำรประมวลผล และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
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2.13 การต่อต้านการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน ภำยใต้กรอบ
กติกำของกำรแข่งขันสำกล ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ต่อต้ำนกำรผูกขำดทำง
กำรค้ำหรือกำรใช้อำนำจโดยมิชอบของผูม้ ีอำนำจเหนือตลำด กำรให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืน และ
กำรบิดเบือนกลไกกำรแข่งขัน ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรูค้ วำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และไม่
ทำลำยคู่แข่งด้วยวิธีกำรอันไม่สจุ ริต
2.14 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บุคลำกรของบริษัท รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ ไม่ ว่ำจะเป็ น
ข้อมูลลับหรือไม่ก็ตำม ซึ่งได้รบั เนื่องจำกกำรทำงำนและหรือได้รบั มอบหมำยจำกบริ ษัทโดยไม่เหมำะสม หรือ
โดยผิ ดวัตถุประสงค์ หรือเพื่ อแสวงหำผลประโยชน์โดยมิ ชอบ หรือเพื่อสร้ำงข้อได้เปรี ยบที่ไม่ เป็ นธรรมโดย
เด็ดขำด
2.15 การปฏิบัติด้านการจัดซือ้ จัดหา
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรจัดซือ้ จัดหำ ซึ่งเป็ นกระบวนกำรสำคัญที่สนับสนุนกำรดำเนิน กิจกำรและ
ธุรกิจของบริษัท ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ตำมระเบียบวิธีจดั ซือ้
จัดหำ และกระบวนกำรสรรหำจำกหน่วยงำนที่รบั ผิดขอบอย่ำงเคร่งครัดและเป็ นธรรมแก่ผเู้ กี่ยวข้อง โดยมีกำร
ตรวจสอบอย่ ำ งรัด กุ ม และรอบคอบ ทั้ง นี ้ในกำรตัด สิ น ใจต้อ งค ำนึ ง ถึ ง ควำมสมเหตุส มผลทำงด้ำ นรำคำ
คุณภำพและกำรบริกำรที่ได้รบั บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคบนพืน้ ฐำน
ของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม โปร่งใส และเท่ำเทียม เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็ นพันธมิตรที่สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ
ระหว่ำงกันในระยะยำว โดยยึดมั่นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนกับคู่คำ้ ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่
อุป ทำน เพื่ อให้คู่ค้ำของบริษั ท มี กำรดำเนิ น งำนอย่ำงมี จ ริย ธรรม มี ค วำมรับ ผิด ชอบต่ อสัง คม เคำรพสิ ท ธิ
มนุษยชน มีกำรดูแลอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงยั่งยืน
2.16 ให้ความร่วมมือในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เป็ นสิ่งจำเป็ นใน
กำรเป็ นบริษัทจดทะเบียน บริษัทต้องกำหนดนโยบำยกำกับดูแลให้มีระบบ กำรควบคุมภำยในที่ดี มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในระดับที่เหมำะสม และมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ บริษัทมุ่งมั่นเป็ นบริษัทที่มีกำร
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ตรวจสอบภำยในที่ ดี เ ยี่ ย ม มี ค ณะกรรมกำรตรวจสอบคอยสอดส่ อ งดู แ ล มี ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในที่ มี
ประสิทธิภำพ มีฝ่ำยบริหำรและพนักงำนที่ให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
2.17 การใช้สิทธิทางการเมือง
บริษัทมีนโยบำยดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ให้กำรสนับสนุน หรือช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ทรัพยำกร หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง
หรือกลุ่มทำงกำรเมืองใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำว และไม่อนุญำตให้ฝ่ ำยกำรเมืองเข้ำมำใช้
ทรัพยำกร และสถำนที่ของบริษัทในกิจกรรมทำงกำรเมือง
ทั้งนี ้ บริษัทสนับสนุนให้บุคลำกรมีสิทธิเข้ำร่วมกิจกรรมกำรทำงกำรเมืองได้ นอกเวลำทำงำน โดยใช้
ทรัพยำกรของบุคลำกรเอง ภำยใต้บทบัญ ญั ติตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย และกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง แต่ตอ้ ง
หลี ก เลี่ ย งกิ จ กรรมใด ๆ ที่ อ ำจก่ อ ให้เกิ ด ควำมเข้ำ ใจว่ ำ บริษั ท มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง หรื อ ให้ก ำรสนับ สนุ น แก่
นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุม่ พลังทำงกำรเมืองใด ๆ
ห้ำมบุคลำกรของบริษัท ใช้อำนำจ ทรัพ ยำกร เงินทุน และชื่อบริษัทไปใช้ในกำรเรี่ยไร หรือใช้ประกอบ
กิจกรรมทำงกำรเมือง
2.18 การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษั ท มี ม ำตรกำรคุ้ม ครองพนั ก งำนที่ ใ ห้ข้อ มู ล แก่ ท ำงกำร กรณี มี ก ำรท ำผิ ด กฎหมำย หรื อ ผิ ด
พระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จะได้รบั ควำมคุม้ ครอง บริษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเปลี่ยนตำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน สั่งพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน
เลิกจ้ำง (มำตรำ 89/2) อันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทำผิ ดกฎหมำยหรือกำรผิด
จรรยำบรรณ
บริษัทเคำรพต่อกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด มีนโยบำยให้บุคลำกรของบริษั ท ปฏิบตั ิ
ต่อกันด้วยควำมเสมอภำค ยุติธรรม ให้เกียรติกนั และกัน และเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่มี
กำรเลือกปฏิบตั ิ ทัง้ กำรแบ่งแยกสีผิว เชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ สังคม สิทธิทำงกำรเมืองในทุก ๆ ขัน้ ตอนตำม
แนวปฏิบตั ิพืน้ ฐำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับ สนุนกิจกำรที่ละเมิดหลัก สิทธิมนุษยชน บริษัทเคำรพ
ในควำมเป็ นส่วนตัวของ พนักงำน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติกำรรักษำพยำบำล ครอบครัว ไป
เปิ ด เผยให้กับ บุ ค คลภำยนอก หรือ ผู้ท่ี ไม่ เกี่ ย วข้อ ง เว้น แต่ เป็ น ข้อ มูล ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภำยนอกที่
เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย
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บริษัทกำหนดนโยบำยและมีกำรบริหำรจัด กำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ไม่นอ้ ยกว่ำที่กฎหมำย
กำหนด มุ่งเน้นให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลำกรในอุตสำหกรรมที่ ใกล้เคียงกัน โดย
จะต้องแข่งขันได้ เป็ นธรรม มีควำมยืดหยุ่นเพียงพอ และบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษทั ตระหนักว่ำ พนักงำนเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภำพแก่บริษัท จึงให้ควำมสำคัญ
ในกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดยยึดหลักไม่เลือกปฏิบตั ิ เท่ำเทียมและเสมอภำคทัง้ ในเรื่องกำรจ้ำง
งำน ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และกำรพัฒนำศักยภำพควบคู่กบั กำรพัฒนำคุณ ธรรม เพื่อให้พนักงำน
เป็ นผูม้ คี วำมสำมำรถและเป็ นคนดีของสังคมด้วย บริษัทจึงได้กำหนดหลักกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนดังนี ้
1.
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำน และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
2.

ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน

และศักดิ์ศรีของ

ควำมเป็ นมนุษย์ ตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
3.

จัดเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่เป็ นธรรมสำหรับพนักงำนและให้พนักงำนได้รบั ค่ำตอบแทนที่

เหมำะสมตำมศักยภำพ
4.

ดูแลรักษำสภำพแวดล้อม และจัดระบบกำรทำงำนให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน รวมถึงมีสขุ อนำมัยที่ดี
5.

ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภำพ โดยเปิ ดโอกำสให้

พนักงำนมีกำรเรียนรูอ้ ย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6.

แต่งตัง้ โยกย้ำย ให้รำงวัลหรือลงโทษพนักงำน ด้วยควำมสุจริตใจ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของ

ควำมรูค้ วำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำน
7.

ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและสถำนภำพของบริษัท ให้พนักงำนทรำบอย่ำง

สม่ำเสมอ
8.

รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำมรูท้ ำงวิชำชีพของพนักงำน

9.

หลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน

ของพนักงำน หรือคุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน
10.

สร้ำงจิตสำนึกที่ดีให้พนักงำนรูจ้ กั กำรเป็ นผูใ้ ห้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม

11.

จัดให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รบั ควำมเป็ นธรรม หรือแจ้งเบำะแส

เกี่ยวกับเรือ่ งที่อำจเป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย และมีกระบวนกำรแก้ไข รวมถึงมำตรกำรคุม้ ครอง
พนักงำนผูร้ อ้ ง ที่เป็ นระบบและยุติธรรม
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12.

ส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมของพนักงำนในกำรเสนอแนะและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และ/หรือ

ข้อตกลงต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ำย และสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่วมกัน
ภำยใต้วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีควำมสำมัคคีภำยในองค์กร
13.

ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทัง้ ภำยในและภำยนอกซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและ

สังคมเพื่อสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมและควำมผูกพันต่อองค์กร ตำมควำมเหมำะสมและดุลพินิจของ
ผูบ้ งั คับบัญชำ
2.19 กำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ
บริษัทมีนโยบำยให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้ำ ตลอดจนเป็ นที่ไว้วำงใจ
ของลูกค้ำ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่นำไปสู่ ควำมสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบตั ิต่อลูกค้ำด้วยควำมจริงใจและสุภำพ
อ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้ำที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพและได้มำตรฐำน ตรงตำมข้อตกลงกับ
ลูกค้ำในรำคำที่เป็ นธรรม ไม่คำ้ กำไรเกินควร
2. ให้ข้อ มูล ข่ ำ วสำรและค ำแนะน ำที่ ถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ และทั น เหตุก ำรณ์ ต่ อ ลู ก ค้ำ เพื่ อให้ท รำบ
เกี่ยวกับสินค้ำ กำรบริกำร
3. ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้ำทรำบ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
4. ปฏิบตั ิกบั ลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ และเป็ นที่วำงใจของลูกค้ำ
5. มีระบบกำรจัดกำรเก็บข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงปลอดภัย มีมำตรกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ ไม่ส่ง
ต่อข้อมูลโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมจำกลูกค้ำ และไม่นำข้อมูลของลูกค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง และ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. รับประกันสินค้ำ ภำยใต้เงื่อนไขระยะเวลำที่เหมำะสม และปฏิบัติตำมพระรำชบัญ ญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
7. ให้มีระบบ/กระบวนกำร ที่ ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ำ
และบริกำร รวมทั้งควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบ และกำรดำเนินกำรอย่ำงถึงที่สุด
เพื่อให้ลกู ค้ำได้รบั กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
8. ริเริ่มสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้ำ
9. มุ่งเน้นกำรพัฒนำเพื่อผลิตสินค้ำ กำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ และกำรขนส่งสินค้ำที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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10. สร้ำงช่องทำงในกำรให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์และกำรพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ให้ลูก ค้ำทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง
2.20 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบำยที่จะให้ก ำรปฏิบัติต่อคู่คำ้ รวมถึงเจ้ำหนี ้ อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษั ทและตั้งอยู่บนพืน้ ฐำนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีทำให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมพันธสัญญำ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รำยงำนที่ถูกต้อง โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. บริษัทเปิ ดโอกำสในกำรทำธุรกิจให้กับคู่คำ้ และกำรพิจำรณำคัดเลือกคู่คำ้ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำม
เสมอภำคและเป็ นธรรม
2. ใช้สินค้ำและบริกำรที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครื่องหมำยกำรค้ำถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้ำ
หรือกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
3. ไม่นำทรัพย์สินทำงปั ญ ญำของบริษัท ฯ ไปทำซำ้ ดัดแปลง หรือกระทำกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู่อ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญำต
4. บริษัทถือว่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งรวมถึงสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ
ควำมลับทำงกำรค้ำ องค์ควำมรู ้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็ นทรัพย์สินที่มีค่ำของบริษัท พนักงำนมีหน้ำที่
ต้องปกป้องและดูแลรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริษัท ให้พน้ จำกกำรนำไปใช้ หรือ เผยแพร่
โดยไม่ได้รบั อนุญำต
5. ไม่พึงให้หรือรับ เงินหรือผลประโยชน์ หรือสิ่งของจำกผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัท หำกกำรให้
หรือรับนัน้ อำจทำให้เข้ำใจได้ว่ำ ผูร้ บั มีใจเอนเอียงหรือมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจเป็ นพิเศษกับผูใ้ ห้
ซึ่ง อำจท ำให้เกิด ควำมเสี ย หำยแก่ บ ริษั ท หรือ ปฏิ บัติ ต ำมระเบี ย บกำรให้ห รือ รับ เงิ น สนับ สนุ น
ของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง และ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือสำธำรณประโยชน์
6. กำรให้สิ่ ง ของ หรือ ประโยชน์อ่ื น ใด ห้ำ มมิ ใ ห้ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนเสนอผลประโยชน์ หรื อ
สิ่งจูงใจในรูปใด ๆ ทัง้ สิน้ ต่อบุคคลภำยนอกอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทำงมิชอบ และก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้ง หรือปฏิบัติตำมระเบียบกำรให้หรื อรับเงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ ง
รับรอง และ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือสำธำรณประโยชน์
7. กรณี ท่ี มีข้อมูลว่ำมี กำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ สุจริตเกิดขึน้ ต้อง
เปิ ดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว หำมำตรกำรป้องกัน
และให้โอกำสเท่ำเทียมกันในกำรคัดเลือกโดยพิจำรณำคุณสมบัติเป็ นสำคัญ
8. ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่คำ้ และ/หรือ เจ้ำหนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
10

MCG-OCS-2565-025
9. กรณี ท่ี ไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขข้อ ใดได้ ต้อ งรีบ แจ้ง ล่ วงหน้ำ เพื่ อ ร่ว มกัน พิ จ ำรณำแนว
ทำงแก้ไข
10. ให้โอกำสคู่คำ้ ที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตำมกฎหมำย ปฏิบตั ิตำมระบบมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2.21 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน ภำยใต้กรอบ
กติกำของกำรแข่งขันสำกล ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ต่อต้ำนกำรผูกขำดทำง
กำรค้ำหรือกำรใช้อำนำจโดยมิชอบของผูม้ ีอำนำจเหนือตลำด กำรให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ื น และกำร
บิดเบือนกลไกกำรแข่งขัน ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู ค้ วำมลั บทำงกำรค้ำของคู่แข่ง ด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่
ทำลำยคู่แข่งด้วยวิธีกำรอันไม่สจุ ริต ดังต่อไปนีป้ ระพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ส่งเสริม
กำรค้ำเสรี และไม่ใช้วิธีท่มุ ตลำด
1. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่ เหมำะสม เช่น
กำรให้สินบน หรือว่ำจ้ำงพนักงำนของบริษัทคู่แข่งเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่เป็ นควำมลับของบริษัท
คู่แข่ง
2. ไม่ทำลำยชื่อเสียงของบริษัทคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
3. ไม่สนับสนุนให้มีกำรปฏิบตั ิรว่ มกันเพื่อกระทำกำรหรือสมยอมในกำรเสนอรำคำที่ไม่เป็ นธรรมต่อคู่คำ้
4. ไม่ละเมิดและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปั ญญำอย่ำงเคร่งครัด
2.22 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมและการทบทวนจริยธรรมขององค์กร
บริษัทกำหนดให้เป็ นหน้ำ ที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนที่จะต้อง
รับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ ปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ใน คู่ มื อจริยธรรมธุรกิจ นีอ้ ย่ำงเคร่งครัด มิ ใช่ กำร
ปฏิบตั ิตำม ควำมสมัครใจ และไม่สำมำรถอ้ำงอิงว่ำไม่ทรำบแนวปฏิบตั ิท่กี ำหนดขึน้
ผูบ้ ริหำรทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่องสำคัญที่ จะดำเนินกำรให้พนักงำน
ภำยใต้สำยบังคับบัญ ชำของตน เข้ำใจ และปฏิบัติต ำม คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรทำงำน
อย่ำงจริงจัง
บริษัทไม่ พึงปรำรถนำที่จ ะให้กำรกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมำย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หำกกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนผูใ้ ดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รบั โทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด และอำจจะ
ได้รบั โทษทำงกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
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คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เป็ นประจำทุกปี
3. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
3.1 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
3.1.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
บริษัทเปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทำงกำรร้องเรียน กำรแสดงควำมเห็น และ
แจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดกฎหมำย กำรทุจริตคอร์รปั ชั่น ประพฤติมิชอบ หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจทำให้เกิดควำม
เสี ย หำยต่ อ องค์ก ร โดยปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยกำรรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น จำกนั้น บริษั ท จะด ำเนิ น กำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงต่อไป และจะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับ
ข้อร้องเรียน ดังนี ้
ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถร้องเรียนต่อผูร้ บั เรื่องร้องเรียนตำมที่กำหนดโดยช่องทำง ดังต่อไปนี ้
1. ร้องเรียนโดยตรงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2. ทำงไปรษณีย:์ จ่ำหน้ำซองถึง
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
3) ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
4) เลขำนุกำรบริษัท
5) ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
3. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :
1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
: auditcommittee@mcgroupnet.com
2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
: James.a@mcgroupnet.com
3) ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
: Somporn.u@mcgroupnet.com
4) เลขำนุกำรบริษัท
: corpsecretary@mcgroupnet.com
5) ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง
หำกร้องเรียนผ่ำนช่องผู้รบั เรื่องร้องเรียนอื่นที่ มิใช่ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอให้
คัดลอกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ สำเนำถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย
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3.1.2 กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
บริษัทเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ เพื่อเป็ น
แนวทำงสูก่ ำรพัฒนำและสร้ำงควำมยั่งยืนให้กบั องค์กร ดังนี ้
1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกำรฝ่ ำฝื นหรือกำรไม่ ปฏิบตั ิตำมจริยธรรม
ธุรกิจ
2. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงต่อกรรมกำรอิสระ ปฏิ บตั ิหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ
พิจำรณำกำรร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็ นประเด็น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู ้ กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็ นต้น
3. มำตรกำรดำเนินกำร ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมกำรอิส ระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและ
กำหนดมำตรกำรดำเนินกำรเพื่อระงับกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
4. กำรรำยงำนผล ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมี หน้ำที่แจ้งผลให้ผูร้ อ้ งเรียนทรำบ หำกผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผย
ตนเอง ในกรณีท่เี ป็ นเรื่องสำคัญ ให้รำยงำนผลต่อประธำน กรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ
3.1.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. ผูร้ อ้ งเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภัย
2. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นควำมลับและคำนึงถึงควำมปลอดภัย โดยได้
กำหนดมำตรกำรคุ้ม ครองพนักงำนที่รอ้ งเรียน และ/หรือ ผูท้ ่ีให้ข้อมูล ตลอดจนผูใ้ ห้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกกำรปฏิ บตั ิท่ีไม่เป็ นธรรม เข่น
กำรเปลี่ยนตำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน สั่งพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน
เลิกจ้ำงอันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งข้อร้องเรียน
4. วินัย
บริษัทถือว่ำจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้ในฉบับนี ้ เป็ นวินยั อย่ำงหนึ่ง ซึ่งกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุก
คนต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ ปฏิ บัติ ตำม ถื อเป็ นกำรทำผิดวินัยตำมระเบี ยบว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบัติตำมและส่งเสริมให้ผูอ้ ่ืนปฏิบตั ิตำมจริยธรรม
ธุรกิจ โดยกำรกระทำต่อไปนีถ้ ือเป็ นควำมผิดทำงวินยั
1. กำรไม่ปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจ
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2.
3.
4.
5.

แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผอู้ ่นื ไม่ปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจ
ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีท่ตี นทรำบ
ไม่ให้ควำมร่วมมือ ขัดขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง
กำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียน จำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจ

-ลงนามโดย( นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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