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นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
(Policy to Prevent the Conflict of Interest) 

หลักการและเหตุผล 
กลุ่มบริษัท แม็คกรุ๊ป 1 (“บริษัทฯ”) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัยส์จุริต และมี

คุณธรรมตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์บนหลกักำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ ในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมหรือรำยกำรใด ๆ ของบริษัทฯ จะตอ้ง
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเสียหำย เพื่อสรำ้งควำมน่ำเชื่อถือ และ
ประโยชนส์งูสดุใหแ้กบ่รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

นอกจำกกำรจดักำรโครงสรำ้งกำรถือหุน้ที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี /รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report)  กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบริษัทฯ มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของนโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

 

วัตถุประสงคข์องนโยบายฉบับนี ้
1. เพื่อแสดงออกใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมั่น และก ำหนดแนวทำงกำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
2. เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ 
3. เพื่อใหม้ีกำรก ำกบั ติดตำม และสอบทำน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษิัทฯ มี

กำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบันี ้
 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่ก ำกบัดแูลใหน้ ำนโยบำยไปปฏิบติัอย่ำงเป็นรูปธรรม 
3. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่จัดท ำระเบียบปฏิบัติใหเ้หมำะสมกับบริบทของบริษัท 

โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและแนวปฏิบติัของบรษิัทฯ รวมทัง้ขอ้ก ำหนดและกฏหมำยดว้ย 
4. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำรมีหน้ำที่จดัใหม้ีโครงสรำ้งผูร้บัผิดชอบ เช่น หน่วยงำนหรือบุคคล

ผูร้บัผิดชอบ เพื่อดแูลและควบคมุกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงถกูตอ้งตำมประเบียบปฏิบติั 

 
1 กลุ่มบริษัทแม็คกรุ๊ป หมำยรวมถึง บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจควบคมุ และ

ตวัแทนทำงธุรกิจ 
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5. ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่ก ำกับดูแลใหม้ีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
และระเบียบปฏิบติั ตลอดจนหำแนวทำงพัฒนำปรบัปรุง เพื่อใหก้ำรน ำไปปฏิบัติมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 
รวมทั้งมั่นใจว่ำมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. เลขำนุกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที่ส  ำรวจรำยกำรที่มีส่วนไดเ้สียเป็นประจ ำทกุสิน้ปีงบประมำณ และน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบ 

 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. กรรมกำร และผูบ้ริหำร ของบริษัทฯ ตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

โดยรำยงำนตรงต่อเลขำนุกำรบริษัทฯ และเลขำนุกำรบริษัทฯ จะตอ้งน ำส่งขอ้มูลรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียนีใ้หก้ับประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่
ไดร้บัรำยงำน เพื่อใหท้รำบถึงควำมสมัพนัธแ์ละกำรท ำธุรกรรมกำรกบัริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลกัษณะ
ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์นัที่ก่อนที่จะมีกำรท ำรำยกำร เช่น  
1.1 กำรรว่มลงทนุหรือมีผลประโยชนร์ว่มกบัคู่คำ้ของบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
1.2 กำรด ำรงต ำแหน่งใด ๆ หรือเป็นกำรเป็นที่ปรกึษำของคู่คำ้ของบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
1.3 กำรท ำกำรคำ้ผลิตภณัฑห์รือบรกิำรกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยโดยตรงหรือท ำกำรผ่ำนผูอ่ื้น 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ส  ำรวจรำยกำรที่มีส่วนได้เสียเป็นประจ ำทุกสิน้
ปีงบประมำณ โดยกำรส ำรวจจะด ำเนินกำรทั้งกับกรรมกำร และผู้บริหำร และน ำเสนอให้ประธำน
กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  รบัทรำบอย่ำงนอ้ยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้  

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนจะไม่แสวงหำผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยอำศัยขอ้มูลอัน
เป็นควำมลบัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย เช่น แผนงำน รำยได ้มติที่ประชมุ กำรคำดคะเนทำงธุรกิจ กำร
ประมูลรำคำ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่ำจะท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำยหรือไม่ก็ตำม รวมถึง
จะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ โดยเครง่ครดั 

3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ พึงละเวน้กำรถือหุน้ในกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนั และเป็น
กำรแข่งขนัทำงกบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยในจ ำนวนที่มีนยัส ำคญั หำกกำรกระท ำดงักลำ่วจะ
ท ำใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ไม่สำมำรถกระท ำกำร หรือละเวน้กระท ำที่สมควร
ตำมหนำ้ที่ หรือมีผลกระทบต่องำนในหนำ้ที่  

ในกรณีที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนไดหุ้น้นัน้มำก่อนกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน 
หรือก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเขำ้ไปท ำธุรกิจ หรือไดม้ำโดยทำงมรดก กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบรษิทัฯ ตอ้งรำยงำนไปยงัเลขำนกุำรบรษิัทฯ เป็นลำยลกัษณอ์กัษรดว้ย 
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4. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ตอ้งไม่เขำ้ร่วมประชุม และไม่มีส่วนแสดงควำมคิดเห็น 
และอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
เพื่อใหก้ำรตดัสินใจ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
ในกรณีที่พบเห็นกำรฝ่ำฝืนแนวทำงกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวที่

เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ผูพ้บเห็น
สำมำรถแจ้งเรื่องรอ้งเรียน เบำะแส หรือหลักฐำนต่ำงๆ แก่ผู ้เก่ียวข้อง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรสอบสวน
ขอ้เท็จจริงต่อไป และจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองผู้แจง้เรื่องรอ้งเรียนตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรบั
เรื่องรอ้งเรียน  
 
ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน ข้อร้องเรียน 
1. เมื่อไดร้บักำรแจง้แบำะแสขอ้รอ้งเรียน ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยใหผู้ต้รวจสอบภำยในท ำ

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวน  เพื่อพิจำรณำตรวจสอบขอ้เท็จจริง สอบสวน และท ำหน้ำที่ในกำร
กลั่นกรองขอ้มลู  อีกทัง้ ยงัมีหนำ้ที่แจง้ผลกำรตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรียนทรำบเป็นระยะ 

2. ภำยหลงัจำกกำรตรวจสอบและสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้ พบว่ำขอ้มูล  หรือหลกัฐำนดังกล่ำว มีเหตุผล
อันควรเชื่อไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำนั้นไดก้ระท ำกำรไม่เป็นกำรฝ่ำฝืนแนวทำงกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชนจ์ริง ทำงบริษัทฯ  ยังคงใหส้ิทธิผูถู้กกล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำควำมผิดนัน้สำมำรถพิสจูนต์นเอง  
โดยกำรหำขอ้มูลหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมเพื่อที่จะน ำมำพิสจูนใ์หเ้ห็นว่ำ ตนเองนัน้ไม่มีส่วนในกำรฝ่ำฝืน
แนวทำงกำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่ไดถ้กูกลำ่วหำ 
 

การลงโทษตามนโยบายฉบับนี ้
บริษัทฯ จะลงโทษทำงวินัยแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษ ทฯ ที่ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยฉบบันี ้รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด แต่ไม่ด ำเนินกำรจดักำรใหถู้กตอ้ง ซึ่ง
มีบทลงโทษทำงวินัย ถึงขั้นให้ออกจำกงำน และ/หรือพ้นจำกต ำแหน่ง นอกจำกนี ้ อำจจะได้รับโทษตำม
กฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย  

 

การเผยแพร่นโยบายและการอบรม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ใหค้วำมรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจกับบุคคลที่ต้องท ำกำร

ปฏิบติัหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งรวมถึงผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอ่ืนใดที่อำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึง
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กำรฝึกอบรมพนกังำน ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรป้องกนัควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์นี ้
บรษิัทฯ จึงจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
1. พนกังำน 

1.1. พนักงำนใหม่ : บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรอบรมนโยบำยฉบับนีร้วมอยู่ในกำรปฐมนิเทศ พนักงำน
ใหม่ทกุคนของบรษิัทฯ 

1.2. พนกังำน : บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำน เมื่อมี
กำรประเมินผลกำรด ำเนินทุกครัง้ อีกทัง้ยงัมีกำรเผยแพร่ผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่น ติดประกำศนโยบำย
ฉบบันี ้ในสถำนที่เด่นชัดที่ทุกคนในบริษัทฯ สำมำรถอ่ำนได ้เผยแพร่ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์
(E-mail) ใหแ้ก่พนักงำนทุกท่ำนไดท้รำบทุกครัง้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงบริษัทฯ 
ก ำหนดใหน้โยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เป็นหนึ่งในหวัขอ้กำรอบรมพนกังำน 

2. สำธำรณะชน  
2.1. บริษัทฯ จะสื่อสำรนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ใหแ้ก่สำธำรณะชนทรำบ 

โดยกำรเผยแพร่นโยบำยบนเว็บไซตข์องบริษัท และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report)   

2.2 กำรไม่รบัรูถ้ึงนโยบำยฉบับนี ้และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่
ปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบันีไ้ด ้

 
นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป 
 
 

-ลงนามโดย- 
( นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร ) 

ประธำนกรรมกำร 
บรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 


