
 

ข้อกาํหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัติในการปฏิบตัิงาน 

(CODE OF CONDUCT) 

บริษัท เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

------------------------------------------ 

 เพื่อให้การปฏิบตัิงานของพนกังานทุกท่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในแนวทางประพฤติปฏิบตัิที่       
ดีงาม เหมาะสมตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นมืออาชีพ รวมถึงรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมทางบริษัท เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) จึงได้จดัท าข้อก าหนดคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่พนกังานควรพึงปฏิบตัิ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุทา่น ทกุฝ่าย และให้พนกังานถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

 ทัง้นี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป โดยบริษัทสงวนสิทธ์ิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขยกเลิกหลักเกณฑ์ 
ข้อก าหนดไว้ในระเบียบนีไ้ด้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2562 
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                    (คณุวิชา พลูวรลกัษณ์) 

    กรรมการผู้จดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)        

 

ข้อกาํหนดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัตใินการปฏิบัตงิาน 

(CODE OF CONDUCT) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 
  หมวดที่ 1   จรรยาบรรณผู้บริหาร 
 หมวดที่ 2  ข้อพงึปฏิบัตส่ิวนบุคคลและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํงาน  

(Personal Conduct and Our Work Environment) 
 
1)  การละเมิดสิทธิสว่นบคุคล (Harassment) 
2)  การลว่งเกินทางเพศ (Sexual Harassment) 
3)  การไมเ่ลือกปฏิบตัิและการให้โอกาสเท่าเทียมกนั 

4)  ผลประโยชน์สว่นตวั (Personal Interests) 

5)  ความเป็นสว่นตวัของพนกังาน (Employee Privacy) 
6)  ความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน (Workplace Safety) 
7)  การรักษาสภาวะแวดล้อม (Environmental Protection) 

 หมวดที่ 3  การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท (Protecting Our Company Assets) 

1) ทรัพย์สนิ (Property) 
2) เงินทนุ (Funds) 
3) บนัทกึ (Records) 
4) เวลา (Time) 
5) ทรัพย์สนิทางปัญญา (Intellectual Property) 
6) ข้อมลูจ าเพาะ (Proprietary Information) 
7) ข้อมลูภายใน/การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(Inside Information/Insider Trading) 
8) ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (Communications and Computer Systems) 
9) การท าธุรกิจระหวา่งบริษัทในเครือ (Affiliate Transaction) 
10) การจารกรรมและวินาศกรรมข้อมลู (Espionage and Sabotage) 
11) ช่ือเสียง (Reputation) 

 



บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)        

 หมวดที่ 4   ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations) 

1) ด้านความรู้ ความสามารถ (Knowledge/ Skill) 
2) ด้านคณุภาพและประสทิธิผล (Quality and Productivity) 
3) ด้านทศันคติและพฤติกรรม (Attitude and Manner) 
4) ด้านการสื่อสาร (Communication) 

 หมวดที่ 5   ข้อตกลงท่ีเป็นธรรมกับบุคคลอ่ืน (Fair Dealings with Others) 

1) ความเป็นสว่นตวัของลกูค้า/ความเป็นสว่นตวัในการติดตอ่สื่อสาร 
2) ผู้จดัหาสินค้า/บริการและตวัแทนอื่น ๆ (Suppliers and other Representatives) 
3) เจ้าหนี ้(Creditors) 
4) ผู้ลงทนุ (Investors) 
5) การเลีย้งรับรอง ของก านลั และสินน า้ใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities) 

- การเลีย้งรับรอง (Entertainment) 
- ของก านลั (Gifts) 
- สินน า้ใจ (Gratuities) 

6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม (Fair Competition) 
7) ข้อมลูการแข่งขนัทางการค้า (Competitive Information) 

  หมวดที่ 6   การทาํงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ (Working with the Government)  

 หมวดที่ 7  การต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption)  

1) การสนบัสนนุทางการเมือง  
2) การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุ (Charitable Donation and Sponsorships)  
3) คา่ของขวญั คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)  
4) การจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)  
5) มาตรการคุ้มครองผู้ ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 

 หมวดที่ 8  การป้องกันการฟอกเงนิ (Anti-Money Laundering) 

 หมวดที่ 9  การลงโทษ  

 หมวดที่ 10   การให้คาํปรึกษาและรับข้อร้องเรียน 
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หมวดที่ 1. จรรยาบรรณผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างมัน่คงและยั่งยืน บนพืน้ฐาน
ของความซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และสอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาล บริษัทจงึได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้บริหาร โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

จรรยาบรรณตอ่ผู้ ถือหุ้น 

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
(2) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท 
(3) ปฏิบตัิหน้าท่ี ในการบริหารจดัการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่บริษัท 
(4) รายงานข้อมลู สารสนเทศ และสถานภาพของบริษัท อย่างครบถ้วน ไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง ให้ผู้ ถือหุ้น 
 ทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั 
(5) ไมด่ าเนินการโดยประการใดๆ อนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
(6) ไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจเพ่ือหา
ประโยชน์ สว่นตนและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
(7) ไมเ่ปิดเผยข้อมลูใดๆ ซึง่เป็นความลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก   
(8) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึแนวโน้มในอนาคตขององค์กร  ทัง้ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตผุล

สนบัสนนุอย่างเพียงพอ 

จรรยาบรรณตอ่พนกังาน 
(1) ปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในการวา่จ้าง แตง่ตัง้ พิจารณา โยกย้ายใดๆ จะกระท า 

ด้วยความสจุริต โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นส าคญั 
(2) ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
(3) ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความสภุาพ และไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังาน โดยไม่ได้รับ

อนญุาต ตอ่บคุคลภายนอก 
(4) ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราท่ีเป็นธรรม รวมทัง้ให้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แก่

พนกังาน อาทิเช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่รักษาพยาบาล คา่ทนัตกรรม เป็นต้น 
(5) ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาศกัยภาพท่ีเก่ียวข้องกับสายงานของพนกังาน โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานอย่างทัว่ถงึ สม ่าเสมอ และเท่าเทียมกนั 
(6) ให้ความส าคัญต่อการดูแลสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 
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(7) จดัให้มีช่องทางเพ่ือให้พนกังานมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียนเม่ือไมไ่ด้

รับความเป็นธรรม หรือสามารถแจ้งเร่ืองท่ีส่อไปในทางท่ีอาจขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั
ของบริษัท หรือรายงานถึงข้อกังวลใจเก่ียวกับพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการกระท าท่ีไม่
เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม
ทางการเงินหรือฉ้อโกง หรือสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระท าผิดกฎหมายหรือการกระท า
ผิดตอ่นโยบายบริษัท โดยทกุข้อร้องเรียนสามารถย่ืนตอ่บคุคล/หน่วยงานท่ีบริษัทก าหนดไว้ และ
จะถกูเก็บรักษาเป็นความลบั   

จรรยาบรรณตอ่ลกูค้า 
(1) ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
(2) พึงส่งมอบผลิตภัณฑ์/การบริการ ท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ  หรือสูงกว่าความ

คาดหมายของลกูค้าภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
(3) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการ ให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนท่ีถูกต้อง 

โดยไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

(4) จัดให้มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น าข้อมูล หรือความลับของลูกค้าไปใช้
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 

(5) จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลกูค้าตอ่สินค้าและบริการ  

จรรยาบรรณตอ่คูค้่า 
(1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
(2) ไมเ่รียกร้อง หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในทางไมส่จุริตทางการค้า 
(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีมีเหตุให้ไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คูค้่าทราบโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั  
 
จรรยาบรรณตอ่คูแ่ข่งทางการค้า 

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขนัท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
(2) ไมล่ะเมิดความลบั หรือแสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าโดยวิธีท่ีไมส่จุริต หรือ

ขดัตอ่กฎหมาย 
(3) ไมพ่งึกระท าการโดยท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
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จรรยาบรรณตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
(1) รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถ่ินท่ี

องค์กรตัง้อยู่ 
(2) สนบัสนนุและสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ เพ่ือลดผลกระทบตอ่ความเสียหายแก่สงัคม

และ สิ่งแวดล้อม  
(3) ปลกูฝังจิตส านกึและสร้างความตระหนกัในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่

พนกังานของบริษัท 
(4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและ

ชมุชน  อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออย่างเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 2. ข้อพงึปฏิบัตส่ิวนบุคคลและสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทาํงาน 

(Personal Conduct and Our Work Environment) 

ภารกจิขัน้พืน้ฐาน 

พนกังานพงึตระหนกัว่า สภาพแวดล้อมในการท างานท่ียึดถือจรรยาบรรณ มีความปลอดภยัและมีความ
เคารพซึง่กนัและกนันัน้ เร่ิมจากพนกังานทกุคน พนกังานจงึต้องรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนและตอ่การด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์และมีคณุธรรม โดยพนกังานต้องปฏิบตัิตามนโยบาย คู่มือ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติ

ในการทาํงาน” ของบริษัทอย่างเคร่งครัด การไมป่ฏิบตัิตาม อาจมีผลทางวินยัได้ 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานต้องให้เกียรติ  ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า  ผู้ รับเหมาหรือคู่ค้า    
คูส่ญัญา พนกังานอื่นและสาธารณชนทัว่ไป 

2. พนกังานต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ใส่ร้ายบริษัทและพนกังานอื่น รวมทัง้ไม่แอบอ้างเป็นตวัแทนของ
บริษัทและพนกังานอื่นเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

3. พนกังานต้องไม่ดถููก เหยียดหยาม ข่มขู่ แบ่งแยก ล่วงเกินทางเพศ หรือ ท าอนาจารต่อพนกังานอื่นหรือ
ผู้อื่นท่ีติดตอ่ธุรกิจด้วย 

4. พนกังานต้องไม่ลกัลอบ ค้นหา ใช้ หรือเปิดเผยบนัทึก ข้อมลู เงินทุน ทรัพย์สิน หรือ ข้อมลูข่าวสารของ
บริษัทไมว่า่จะเป็นข้อมลูจ าเพาะหรือไมก่็ตาม เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา 

5. พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินหรือเงินทุนของผู้ ร่วมงานและลูกค้า  ค้นหา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล    
หรือรายละเอียดเก่ียวกบัพนกังานอื่นหรือบคุคลภายนอก เช่น คูค้่าและลกูค้าท่ีติดตอ่กบั บริษัทด้วยความ
ไว้วางใจ 

6. พนกังานต้องไมแ่ทรกแซง ดกัฟัง สอดสอ่ง หรือบนัทึกการสนทนา การส่งผ่านข้อมลู หรือ การติดต่อแบบ
ไร้เสียง หรือเปิดเผยข้อมลู หรือถ้อยค า การใช้โทรศพัท์หรืออปุกรณ์สื่อสาร ของลกูค้าหรือบริษัท เว้นแต่
ลกูค้าหรือบริษัทจะให้ความยินยอมหรือมีบทบญัญตัิของกฎหมายให้ท าเช่นนัน้ 

7. พนกังานต้องไมป่ระพฤติมิชอบหรือทจุริตหรือฉ้อฉลตอ่หน้าท่ี 
8. พนกังานต้องไมด่ื่มสรุาหรือเสพสิ่งเสพติดใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรืออยู่ในสภาพมนึเมาในเวลา ปฏิบตัิงาน 
9. พนกังานต้องไมข่าย ใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือผลิตสิ่งเสพติด หรือสารควบคมุใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
10. พนกังานต้องไมแ่จ้งเท็จหรือให้ข้อมลูเท็จ เก่ียวกบัสขุภาพเพ่ือเหตผุลในการขาดงาน 
11. พนกังานต้องไมค่รอบครอง พกพา ใช้อาวธุปืน หรืออาวธุใดๆเมื่ออยู่ในบริเวณของบริษัทหรือขณะปฏิบตัิ

ภารกิจให้แก่บริษัท 
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12. พนกังานต้องไมเ่ลน่การพนนัในบริเวณของบริษัท หรือขณะปฏิบตัิภารกิจให้แก่บริษัท 
13. พนกังานต้องไมใ่ช้ทรัพยากรของบริษัทและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบตัิภารกิจให้บริษัทไปกระท าธุรกิจอย่างอื่น 
14. พนกังานต้องไม่รับหรือท าให้ลกูค้า คู่ค้า หรือคู่สญัญา เข้าใจว่าต้องเสนอสินน า้ใจให้แก่พนกังาน หาก

ลูกค้าหรือคู่ค้าเป็นผู้ เสนอสินน า้ใจให้ พนักงานต้องปฏิเสธอย่างสุภาพว่าเป็นการขัดต่อนโยบายของ
บริษัท 

15. พนกังานต้องแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานให้เห็นชดัเจนตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณบริษัท และต้องแสดง
บตัรนีแ้ก่ลกูค้า เม่ือเป็นตวัแทนบริษัทไปปฏิบตัิหน้าท่ี ณ สถานท่ีของลกูค้า 

16. พนกังานต้องให้ความเคารพ เช่ือฟัง และให้เกียรติผู้บงัคบับญัชา 
17. พนกังานต้องไม่ท าตนเป็นพรรคเป็นพวกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  และต้องสร้างความสมัพนัธ์ฉันท์มิตรระหว่าง

พนกังานด้วยกนั 
18. พนกังานต้องปฏิบตัิงานด้วยความสจุริตใจ และส านกึวา่หน้าท่ีต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทัง้หมด 
19. พนกังานต้องพฒันาตนเองให้มีความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนอยู่เสมอ 

 
ข้อ 1. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Harassment) 

พนักงานมีหน้าท่ีในการรักษาสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  การ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นการท าลายและบัน่ทอนศกัยภาพในการท างาน  ลกัษณะท่ีแสดงว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
สว่นบคุคล เช่น การลว่งเกินทางเพศ ซึง่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ดงันัน้พนกังานต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตนและไมยิ่นยอมให้เกิดการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของผู้อื่นด้วย 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องให้เกียรติผู้อื่น และไมก่ระท าการใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการเยาะเย้ย ดถููกเหยียดหยาม ข่มขู่ 
กรรโชกหรือแสดงอาการยกตนข่มท่าน 

2. พนกังานต้องไมย่ยุง ใสร้่ายป้ายสี หรือล้อเลียน อนัเป็นการก่อให้เกิดการแตกความสามคัคี 
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ข้อ 2. การล่วงเกนิทางเพศ (Sexual Harassment) 

คาํจาํกัดความ 

การล่วงเกินทางเพศ หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีแสดงให้เห็นหรือท าให้เข้าใจว่า          
เป็นการหยิบย่ืนข้อเสนอการมีความสัมพันธ์ทางเพศ  ซึ่งการกระท าหรือพฤติกรรมนัน้จะมีผลต่อการ                 
ตดัสินใจด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจ้างงาน การประเมินผลงาน การขึน้เงินเดือนความก้าวหน้า  
การมอบหมายงาน การจดัเวลาท างาน สภาพการจ้างงาน หรือการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ การกดข่ีกีดกนั 
หรือตอ่ต้านทางเพศ การละเมิดและการข่มขู่ทางเพศตอ่บคุคลใดๆ ในสถานท่ีท างาน 

ตวัอย่างของการลว่งเกินทางเพศ ได้แก่ การเกีย้วพาราสีโดยท่ีอีกฝ่ายไมยิ่นดี การใช้ถ้อยค าหรือการแสดง
กริยาหรือท่าทางท่ีส่อไปในทางพฤติกรรมทางเพศ หรือการแสดงสิ่งของ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดท่ีเชิญชวนให้มี
ความสมัพนัธ์ทางเพศ เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

พนกังานต้องไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการลว่งเกินทางเพศ หากได้พบหรือทราบวา่มีการลว่งเกินทางเพศ
ต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาทนัที 

ข้อ 3. การไม่เลือกปฏบิัตแิละการให้โอกาสเท่าเทยีมกัน 
         (Non-Discrimination and Equal Opportunity) 

พนักงานพึงตระหนักอยู่เสมอว่าธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้ต้องยอมรับในคุณค่า  และส่งเสริม
ความสามารถซึ่งกันและกนัโดยเท่าเทียมกนั พนักงานต้องสรรค์สร้างและด ารงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ในท างาน 
พนกังานต้องปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนันีต้อ่คูค้่าทกุราย ตามนโยบายของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คาํจาํกัดความ 
“การเลือกปฏบิัต”ิ หมายถงึ การปฏิบตัิต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมโดยใช้วิจารณญาณหรือความสมัพนัธ์

สว่นตวัตดัสินโดยไมค่ านงึถงึความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
“การให้โอกาสเท่าเทยีมกัน“  หมายถงึ การให้โอกาสโดยไมแ่บ่งแยกในด้านอายุ สีผิว สญัชาติ เชือ้ชาติ 

ความพิการ ทพุพลภาพ เพศ ศาสนา ชาติก าเนิด สถานภาพการสมรส ทศันคติทางเพศ หรือสถานภาพทางสงัคม 
“ข้อกําหนดในการจ้างงาน“  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การอนุญาตให้ลางาน สิทธิประโยชน์ 

การจ้างงาน ผลตอบแทน โอกาสในการเลื่อนขัน้ การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การ
ปลดพนกังานและการรับกลบัเข้าท างานใหม่ การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ การ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการสิน้สดุสภาพการจ้างงาน เป็นต้น 
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“ข้อกําหนดในการจ้างงาน“  หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การอนุญาตให้ลางาน สิทธิประโยชน์ 
การจ้างงาน ผลตอบแทน โอกาสในการเลื่อนขัน้ การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การ
ปลดพนกังานและการรับกลบัเข้าท างานใหม่ การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ การ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการสิน้สดุสภาพการจ้างงาน เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานท่ีท าหน้าท่ีคัดเลือกผู้สมคัรงานต้องพิจารณาผู้สมัครงานตามความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน รวมทัง้ไม่กระท าใดๆ ท่ีมีผลกระทบ ต่อสถานภาพการจ้างงาน
ของเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ ท่ีจะรับเข้าเป็นพนกังาน 

2. ในการติดตอ่ทางธุรกิจพนกังานต้องไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่ลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและบริการ คูแ่ข่งเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐหรือบคุคลใดๆ อนัเป็นการขดัหรือมิชอบด้วยกฎหมาย 

3. พนกังานต้องสนบัสนนุให้ผู้ พิการ ผู้ทพุพลภาพ สตรี ผู้ ท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ทหารผ่านศกึหรือบุคคลอื่นๆ 
ให้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการสมคัรงานหรือติดตอ่ธุรกิจกบับริษัท 

ข้อ 4. ผลประโยชน์ส่วนตัว (Personal Interests) 

การด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัท ผลประโยชน์ทางการเงิน ความสมัพนัธ์ส่วนตวั และความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Outside Activities, Financial Interests, Personal Relationships, and Conflict of 
Interests) 

บริษัทสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมและกระท าในสิ่งท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตวัของพนกังาน
นอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบ แตข่ณะเดียวกนั พนกังานพึงตระหนกัอยู่เสมอว่าการกระท าเช่นนัน้ต้องไม่กระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบของตนหรือการตัดสินใจท่ีเท่ียงตรงปราศจากอคติ และเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เช่นนีอ้าจท าให้งานของบริษัท และตวัพนกังานเอง
ประสบปัญหาได้อนัจะน าไปสู่การบริการท่ีด้อยคณุภาพ สิ่งท่ีจะแสดงความโดดเด่นในด้านธุรกิจของบริษัทและ
พนกังาน คือ การให้ผลประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า ผู้ ถือหุ้นและบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีไม่
ถกูต้องเหมาะสม 

คาํจาํกัดความ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีท าให้ผลประโยชน์ส่วนตวัของ
พนกังานขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท ซึง่อาจบัน่ทอนประสิทธิภาพและท าให้เกิดอคติในการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้
ผลประโยชน์ส่วนตวัอาจรวมถึงการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัท  ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ
ความสมัพนัธ์สว่นตวั 
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 กิจกรรมสว่นตวัพนกังาน 

 กิจกรรมของครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีอาจกระทบถึงการตดัสินใจเพ่ือผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจของบริษัท 

 กิจกรรมของบคุคลใกล้ชิด หรือบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ส่วนตวัซึ่งอาจจะกระทบถึงการตดัสินใจ
เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

พนักงานต้องไม่ด าเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทไม่ว่าโดย 

ทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะไม่ใช้โอกาสในฐานะ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ
พวกพ้อง และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดการท าธุรกิจรายการใด ๆ ท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบในการตดัสินใจ รวมถึง การท าธุรกิจใด ๆ ทัง้ในนามส่วนตวัหรือในนามนิติบุคคลท่ีตนมีส่วน          
ได้สว่นเสีย  

ข้อ 4.1 การดาํเนินกจิกรรมหรือธุรกจิภายนอกบริษัท (Outside Activities)  

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบับริษัทพนกังาน
ต้องไมรั่บจ้าง ให้ค าปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือบริษัทหรือองค์กรท่ีเป็นคูแ่ข่งกบับริษัท 

2. พนกังานต้องไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น ทรัพย์สิน เวลา เงินทุน ข้อมลู บนัทึก ทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือข้อมลูจ าเพาะ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และช่ือบริษัท) เพ่ือการด าเนินกิจกรรมหรือ
ธุรกิจภายนอกบริษัท โดยไมไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจหน้าท่ี 

3. พนกังานต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ท่ีมีต าแหน่งสูงกว่า หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีก ากบัดแูลการปฏิบัติงาน 
“คณุธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน” ก่อนการใช้อ านาจหน้าท่ีในฐานะพนกังานของบริษัทฯ 
ในการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัท 

4. พนกังานต้องไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น ทรัพย์สิน เวลา เงินทุน ข้อมลู บนัทึก ทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือข้อมลูจ าเพาะ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และช่ือบริษัท) เพ่ือการด าเนินกิจกรรมหรือ
ธุรกิจภายนอกบริษัท โดยไมไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจหน้าท่ี 

5. พนกังานต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ท่ีมีต าแหน่งสูงกว่า หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีก ากบัดแูลการปฏิบัติงาน 
“คณุธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน” ก่อนการใช้อ านาจหน้าท่ีในฐานะพนกังานของบริษัทฯ 
ในการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัท 
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4.2 ผลประโยชน์ทางการเงนิ (Financial Interests) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. เมื่อกรรมการ และพนักงานในระดับผู้ บริหาร (โดยนิยามตามข้อก าหนดของส านักงาน    
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายท่ี 
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซือ้ขายหรือลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานให้ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท (Company Secretary Department) ทราบในทนัทีท่ีท ารายการดงักลา่ว  

2. พนกังานต้องไม่เสนอหรือยอมรับข้อเสนอการให้เงินกู้ส่วนบุคคล การค า้ประกนั ส่วนลดหรือสิทธิ
ประโยชน์ใดๆจากผู้จดัหาสินค้าและบริการ รวมทัง้คูแ่ข่งของบริษัท 

3. พนกังานต้องไม่บงัคบั หรือ กดดนัพนกังานอื่นๆ ให้สนบัสนุนทางการเงินแก่องค์กรทางการเมือง 
และไมใ่ช้ทรัพยากรของบริษัท เพ่ือกิจกรรมดงักลา่ว 
 

4.3 ความสัมพันธ์ส่วนตัว (Personal Relationships) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องหลีกเลี่ยงการบังคบับญัชาตามสายงานกบัสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั  ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. การรับพนกังานใหม่หรือการโอนย้ายพนักงาน ท่ีมีความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวเดียวกนั หรือ
เป็นเครือญาติอย่างใกล้ชิดกบัพนกังาน เช่น คูส่มรส บตุร พ่ีน้อง เป็นต้น เข้ามาท างาน ภายใต้การ
บงัคบับญัชา ตามสายงานของตนเอง ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตาม นโยบายของบริษัท  

3. พนักงานต้องแยกแยะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด  กับภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย ในการประเมินผลการท างาน การปรับเลื่อนต าแหน่ง การตดัสินใจเร่ือง
คา่ตอบแทน และแนวทางการจ้างงาน 

4. พนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด  ท ากิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดขึน้ พนักงานต้อง
เปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท โดยรายงานผู้บงัคบับญัชาให้ทราบ 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

พนกังานระดบับริหารต้องแจ้งรายละเอียดในแบบสอบถามเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตามท่ีบริษัท ก าหนดหรือเมื่อมีเหตท่ีุอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
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5. ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน (Employee Privacy) 

พนกังานพงึเคารพความเป็นส่วนตวัซึง่กนัและกนั ทัง้ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพ่ือนพนกังาน เพราะ
การกระท าดงักล่าวก่อให้เกิดการแตกความสามคัคีและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต้อง
เข้าใจว่า โดยปกติแล้วบริษัทจะไม่ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล  การใช้คอมพิวเตอร์ และจะไม่ตรวจค้น
สถานท่ีปฏิบตัิงานของพนกังาน แตบ่ริษัทอาจด าเนินการดงักลา่วเม่ือใดก็ได้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานจะค้นหาหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานอื่นเพ่ือใช้ในกิจการของบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนญุาตเท่านัน้ 

2. พนกังานจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานอื่นเพียงเท่าท่ีได้รับอนุญาต และจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจตามนโยบายของบริษัทหรือตามกฎหมาย 

3. พนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอื่นเท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านัน้ 

หมายเหตุ 

ในบางครัง้บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจค้นสถานท่ีปฏิบตัิงานของพนกังาน  เพ่ือความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอื่นและบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจค้นทรัพย์สินของบริษัทได้ทุกเมื่อ เช่น 
สถานท่ีท างาน โต๊ะ ตู้ เก็บของ ยานพาหนะ อีเมล์วอยซ์เมล์แฟ้มข้อมลูในคอมพิวเตอร์ แผ่นบนัทกึข้อมลู และบนัทกึ
การใช้โทรศพัท์ของบริษัท รวมทัง้ทรัพย์สินเพ่ือการติดตอ่สื่อสารของบริษัทท่ีอยู่ภายนอกสถานท่ีท างาน เป็นต้น 

โดยปกติแล้วบริษัทจะไมค่ านงึถงึการปฏิบตัิตวันอกเวลาปฏิบตัิงานของพนกังาน เว้นแต่จะเป็นผลเสียต่อ
การปฏิบตัิงาน และกระทบตอ่ช่ือเสียงหรือผลประโยชน์ของบริษัท 

6. ความปลอดภัยในสถานที่ทาํงาน (Workplace Safety) 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมนึเมา สิ่งเสพตดิ อาวุธ วัตถุระเบดิ และการใช้ความรุนแรงในที่
ทาํงาน (Alcohol and Drug Use, Workplace Violence, Weapons) 

สขุภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลกูค้า คู่ค้า คู่สญัญา ผู้ รับเหมา และผู้ เข้ามาติดต่อย่อมมี
ความส าคญัเหนือสิ่งอื่นใด พนักงานควรค านึงถึงผลกระทบของการปฏิบตัิงานประจ าวนัต่อการด าเนินงานของ
บริษัท และไมน่ าตวัเองและผู้อื่นเข้าไปเก่ียวข้องในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงภยัโดยไมส่มควร นอกจากนี ้ 
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พนกังานควรได้รับความรู้สกึวา่ตนมีความปลอดภยัในขณะอยู่ในท่ีท างานหรือขณะปฏิบตัิงาน  ดงันัน้พนกังานทุก
คนควรให้ความส าคญัตอ่ความปลอดภยัในสถานท่ีท างานด้วย 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท ในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากนัน้แล้ว พนกังานต้องไม่ใช้หรือไม่มอบหมายให้ผู้อื่นใช้อปุกรณ์
โดยท่ีตนเอง และผู้อื่นไมไ่ด้รับการฝึกอบรมวิธีใช้มาก่อน 

2. พนกังานต้องใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลตามระเบียบของบริษัท 
3. ในกรณีท่ีมีวตัถุหรือสารอนัตรายไว้ในครอบครอง พนกังานต้องจดัการ เก็บรักษา และใช้วตัถุหรือสาร

อนัตรายตามท่ีระบไุว้ในระเบียบของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องมีความเข้าใจในอนัตราย
ของวตัถหุรือสารท่ีใช้ 

4. พนกังานต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาและหน่วยงานท่ีดแูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในบริษัท 
เก่ียวกบัสภาวะความไม่ปลอดภยัหรือเป็นอนัตรายท่ีเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้  รวมถึงกรณีท่ีได้รายงาน
แล้วแต่ยงัไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี ้ พนกังานจะต้องรายงานอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ทนัทีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิงอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวกบัการบาดเจ็บทางร่างกาย 

5. เมื่อเจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพและความปลอดภัยของทางราชการติดต่อขอตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
สถานท่ี และกระบวนการปฏิบัติงาน  พนักงานต้องแจ้งหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายของบริษัทฯ 
ด าเนินการประสานงานและนัดหมาย เมื่อมีการตรวจสอบ ต้องให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีของทาง
ราชการ 

 

6.1 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สิ่งเสพตดิ (Alcohol and Drug Use) 

การปฏิบัติงานของพนกังานจะสมัฤทธ์ิผลได้ย่อมมาจากสมองท่ีแจ่มใสและปฏิกิริยาท่ีฉับไว การตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด หรือการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม อาจบัน่ทอนความสามารถใน
การปฏิบตัิงานได้ พฤติกรรมเช่นนีน้อกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษัทแล้วยงัอาจมีความผิด
ทางอาญาด้วย 

 

 

 



บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)        หนำ้ 12 จำก 39 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานต้องไม่ปฏิบตัิงานขณะอยู่ใต้อิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  สิ่งเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 
หรือสารควบคมุใดๆ 

2. พนกังานต้องไมด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในเวลางานเพราะอาจเป็นอนัตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทหรือพนกังานของบริษัท 

3. พนกังานต้องไมค่รอบครอง ขาย ใช้ ผลิต หรือแจกจ่ายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายหรือสารควบคมุใดๆ 
4. พนักงานต้องไม่ปฏิบตัิงานขณะอยู่ใต้อิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  สิ่งเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 

หรือสารควบคมุใดๆ 
5. พนกังานต้องไมด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในเวลางานเพราะอาจเป็นอนัตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ

อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทหรือพนกังานของบริษัท 
6. พนกังานต้องไมค่รอบครอง ขาย ใช้ ผลิต หรือแจกจ่ายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายหรือสารควบคมุใดๆ 
7. ในขณะปฏิบัติงาน พนกังานต้องไม่ขบัข่ีหรือเดินทางด้วยยานพาหนะของบริษัทหรือของพนักงาน

เอง เมื่อตกอยู่ใต้อิทธิพลของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดท่ีผิดกฎหมายหรือสาร ควบคุม 
นอกจากนัน้ พนกังานต้องไม่เก็บเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดผิดกฎหมาย หรือสารควบคมุไว้
ในยานพาหนะของบริษัท 

8. ในขณะปฏิบัติงาน พนักงานต้องแจ้งผู้บังคบับัญชาทราบ หากตนใช้ยาหรือสารท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายอนัอาจก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ตนเองหรือผู้อื่น 

6.2 การใช้ความรุนแรงในสถานที่ทาํงาน (Workplace Violence) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องไมท่ าร้าย ปองร้าย หรือ ข่มขู่พนกังานอื่นหรือผู้อื่น 
2. พนกังานต้องรายงานผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานรักษาความปลอดภยั และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ

พบพฤติกรรมรุนแรงหรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหรือชีวิตของผู้อื่น เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดความรุนแรงในสถานท่ีท างาน 

6.3 อาวุธ (Weapons) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

พนกังานต้องไมพ่กพาอาวธุเข้าไปในสถานท่ีท างาน ในยานพาหนะของบริษัท หรือขณะปฏิบตัิหน้าท่ีให้
บริษัทเว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทและผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
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7. การรักษาสภาวะแวดล้อม (Environmental Protection) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องปฏิบตัิงานโดยค านงึถงึการรักษาสภาวะแวดล้อม 
2. พนกังานต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการรักษาสภาวะแวดล้อม เม่ือใช้อปุกรณ์หรือเมื่อปฏิบตัิงาน 
3. พนกังานต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือนโยบายบริษัทในการจดัการวตัถหุรือของเสียมีพิษ 
4. พนกังานต้องปฏิบตัิตามระบบการควบคมุมลภาวะ 
5. พนกังานต้องเข้ามีส่วนร่วมในโครงการของบริษัทเก่ียวกับการป้องกนัและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม  เช่น 

โครงการน าสิ่งของกลบัมาใช้ใหม ่
6. พนกังานต้องค านึงถึงผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อมในการจดัซือ้ของบริษัท  เช่น สารท่ีอาจเป็นพิษ 

คา่ใช้จ่ายและวิธีการจดัการ การจดัเก็บและการท าลาย รวมทัง้โอกาสในการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
7. พนกังานต้องรายงานตอ่หน่วยงานด้านสภาวะแวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภยัของบริษัท หากเกิด

สภาพความไม่ปลอดภยั หรือเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดล้อม สขุภาพ หรือ สวสัดิภาพของพนกังานและ
ผู้อื่น เช่น การหกเปือ้น การร่ัวไหล และสภาวะฉกุเฉินอื่นๆ 

8. เมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องติดต่อขอข้อมูล  หรือขอตรวจสอบด้านสภาวะแวดล้อม
พนกังานต้องแจ้งหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพและความปลอดภยัของบริษัทเพ่ือ
ด าเนินการประสานงานและนดัหมาย พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

หมวดที่ 3. การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 

(Protecting Our Company Assets) 

1. ทรัพย์สิน (Property) 

บริษัทย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้ นในการจัดการเก่ียวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยวิธีท่ี
เหมาะสม เช่น การจดัหา การครอบครอง และการจ าหน่ายจ่ายโอน เพราะมีผลต่อการประเมินความส าเร็จทาง
การเงินของบริษัท ดงันัน้พนกังานต้องใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ทัง้ต้อง
บ ารุงรักษาอย่างถกูวิธีด้วย 

ตวัอย่างของทรัพย์สิน ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สินค้าคงคลงั อะไหล ่
เงินทุน ระบบและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ บนัทึกหรือรายงาน ทรัพย์สินและ
ข้อมลูจ าเพาะ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมลูลบัเฉพาะ ข้อมลูทางการค้า ระบบอีเมล์หรือวอยซ์เมล์ เป็นต้น 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. เมื่อพบเห็นหรือทราบว่าทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหาย  พนักงานต้องรายงานให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

2. พนกังานต้องไม่น าเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ได้
รับอนญุาต ไมว่า่ทรัพย์สินนัน้จะมีมลูคา่หรืออยู่ในสภาพใด 

3. พนกังานต้องไมเ่จตนาท าให้เสยีหาย ก่อวินาศกรรม หรือท าลายทรัพย์สินของบริษัท 
4. พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทจากการโจรกรรม การใช้อย่างผิดวิธีและผิดประเภท การถูก

ท าลายหรือก่อวินาศกรรม นอกจากนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องด้วย 
5. พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกซึ่งไม่เก่ียวกับธุรกิจ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาเท่านัน้ 

2.  เงนิทุน (Funds) 

การบริหารจัดการเงินทุนของบริษัท ต้องบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้ฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะท าให้งานบรรลเุป้าหมายและยงัเป็นการป้องกนัการใช้เงินทนุในทางท่ีผิดประเภทและการทจุริตด้วย ดงันัน้
พนกังานควรจดัการดแูลเงินทุนของบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงัเสมือนเป็นของตนเอง และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสดุ 

คาํจาํกัดความ 

เงนิทุนของบริษัท หมายถงึ เงินสด เช็ค ตราสารทางการเงินตา่งๆ เอกสารหรือบนัทึกใดๆ ท่ีมีมลูค่าทาง
การเงิน รวมทัง้สิ่งท่ีมีคา่เทียบเท่าเอกสารหรือบนัทกึใดๆท่ีมีมลูคา่ทางการเงิน 

ตัวอย่างของเงินทุน ได้แก่ เงินสด เช็ค บตัรเครดิต บญัชีลกูหนี ้บญัชีเจ้าหนี ้ใบสัง่จ่าย ใบเสร็จรับเงิน 
ธนาณตัิ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ แบบฟอร์มการรับผลประโยชน์ สิทธิการใช้เงินคืน บญัชีรายการสินค้าท่ีส่งคืน
คา่ใช้จ่าย ตราสารทางการเงิน เป็นต้น  
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ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องปกป้องเงินทนุและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของเงินทนุ 
2. พนกังานต้องร่วมมือกนัใช้เงินทนุของบริษัท หรือการทดรองจ่ายของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 
3. พนักงานต้องจัดท าบันทึกรายการเงินทุนและรายการท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้องและสุจริต พนักงานผู้มี

อ านาจอนุมัติต้องตรวจสอบว่าบันทึกดงักล่าวท่ีจัดเตรียมนัน้ถูกต้องสุจริต  และถูกต้องตรงตามเวลา      
ทัง้การใช้เงินทนุนัน้ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและถกูต้องตามระเบียบ 

4. พนกังานต้องไมใ่ช้เงินทนุในธุรกิจของบริษัทโดยท่ีตนไมไ่ด้รับอนมุตัิให้ด าเนินการ 
5. พนกังานต้องไมใ่ช้เงินทนุของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

 
3. บันทกึ (Records) 

ข้อมลูที่พนกังานบนัทกึท าให้ทราบถงึผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และท าให้เกิดความได้เปรียบในการ
ประกอบธุรกิจ ข้อมลูท่ีสมบูรณ์ ถูกต้องและเท่ียงตรงช่วยให้การปฏิบตัิงานมีความคล่องตวั ประหยดัค่าใช้จ่าย 
และสามารถก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ข้อมลูเหลา่นีย้งัแสดงให้ผู้ ถือหุ้นเห็นถึงความทุ่มเทของ
พนักงานในการปฏิบตัิงาน ด้วยความรอบคอบ และมีคุณธรรมย่ิงกว่านัน้ กฎหมายหลายฉบับยังได้ก าหนด
บทลงโทษอย่างรุนแรงส าหรับการท่ีพนักงานใช้ข้อมูลผิดวตัถุประสงค์ การบนัทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง และการไม่
บันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็นบางอย่างลงในบันทึกของบริษัทฯ ดงันัน้การบันทึกข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง พนักงานจะได้รับ
บทลงโทษตามระเบียบวินยัของบริษัท 

คาํจาํกัดความ 

บันทกึของบริษัท หมายถงึ ข้อมลูหรือความรู้ท่ีบริษัทได้มาจากการซือ้ การผลิต การหามา รายงาน หรือ
วิธีการอื่นๆ รวมถึงข้อมลูหรือความรู้ท่ีพนกังานพฒันาขึน้มาในช่วงเวลาท างานหรือในระหว่างการปฏิบตัิงานให้
บริษัท 

ตัวอย่างของบันทกึ ได้แก่ รายงาน บนัทกึเวลาท างาน ใบเบิกจ่ายเงิน แบบฟอร์มสิทธิประโยชน์ ใบแจ้ง
หนี ้ใบเสร็จรับเงิน บนัทึกการจ่ายเงินค่าจ้าง ประวตัิการท างาน ประวตัิลกูค้า ข้อมลูจ าเพาะหรือข้อมลูลบั ข้อมลู
ลบัด้านความปลอดภยัแห่งชาติ บนัทึกการวดัผลและผลการปฏิบตัิงาน และข้อมลูส าคญัอื่นๆ ไม่ว่าจะบนัทึกอยู่
ในคอมพิวเตอร์หรือเป็นเอกสาร เป็นต้น 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องจดัเตรียมบนัทกึของบริษัทด้วยความถกูต้องและเท่ียงตรง 
2. พนกังานต้องไม่จงใจท ารายงานหรือบนัทึกท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาด  รวมทัง้ต้องไม่จงใจปิดบงัหรือเสนอ

ข้อมูลท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัทเมื่อพบรายงานท่ีมีข้อมลูไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด พนักงานต้อง
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 

3. พนกังานต้องไมเ่ปลี่ยนแปลงบนัทกึของบริษัทหากไมไ่ด้รับอนมุตัิอย่างเป็นทางการ 
4. พนกังานต้องจดัท าหรือจดัเตรียมบนัทกึของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 
5. พนกังานต้องเก็บรักษาบนัทึกของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบายของบริษัท และตามความ

จ าเป็นทางธุรกิจ 
6. พนกังานต้องคุ้มครองและป้องกนัข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูจ าเพาะท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน  ลกูค้า คู่ค้า 

คูส่ญัญา และผู้ ร่วมทุนไว้เป็นความลบั เมื่อมีการใช้ข้อมูลเหล่านัน้ เว้นแต่จะเปิดเผยให้แก่บุคคลท่ีได้รับ
อนญุาตให้ใช้ข้อมลูได้และเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 

7. เม่ือพนกังานพบข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารและด้านบญัชี ต้องรายงานผู้บงัคบับญัชาให้ทราบโดยทนัที 
แล้วด าเนินการแก้ไขตามท่ีผู้บงัคบับญัชาสัง่การ โดยการให้เครดิต การชดใช้เงินคืน หรือวิธีการอื่นซึง่เห็น
พ้องต้องกนั 

4. เวลา (Time) 

การบันทึกเวลาท างานอย่างถูกต้องและการใช้เวลาท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคญัต่อลูกค้า
และผู้ ถือหุ้น การท าเช่นนัน้จะท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างการท างานระดบัปานกลางกบัการท างานอย่างดี
เย่ียม ซึ่งจะท าให้เราได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ หากพนกังานใช้เวลาอย่างคุ้มค่าท่ีสุดและไม่ยอมให้ผล
ประโยชน์ภายนอกมาแทรกแซงเวลาท างาน ก็ย่อมจะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งในสภาพการแข่งขันท่ี
รุนแรงย่ิงขึน้ 

คาํจาํกัดความ 

เวลาทาํงาน หมายถึง ช่วงเวลาท่ีใช้ในการท างาน การเดินทางเพ่ือธุรกิจ การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
หรือการเป็นผู้แทนบริษัท 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องใช้เวลาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไว้ 
2. พนกังานต้องบนัทกึเวลาท างานอย่างถกูต้องและเท่ียงตรง 
3. พนกังานต้องปฏิบตัิตามนโยบายของหน่วยงานเก่ียวกบัก าหนดเวลาการท างาน 
4. พนกังานต้องไม่กระท าการหรือชกัจูงเพ่ือนพนักงาน ให้ใช้เวลางานไปท ากิจกรรมอื่นท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 

ความคิด แนวคิด และข้อมลูอื่นๆ ท่ีพนกังานคิดค้นขึน้ได้ ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าต่อบริษัท สิ่งเหล่านีเ้ป็น
หวัใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ และกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ หากพนกังานไม่ปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาเหลา่นีบ้ริษัทอาจสญูเสียเอกสิทธ์ิและความได้เปรียบทางธุรกิจ 

ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เทคโนโลยีทัง้ท่ีจดหรือไม่ได้จดสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 
ความลบัทางการค้า ข้อมลูท่ีมีลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องปกป้องทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท โดยจะไมเ่ปิดเผยก่อนได้รับอนญุาต  
2. พนกังานต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ใช้ผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย และเมื่อใช้ ต้องแน่ใจว่าได้

ประทบัตราหรือแสดงเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายบริการ หรือสญัลกัษณ์ลิขสิทธ์ิ เช่น การใช้ ®, 

TM, © (1999),  เป็นต้น 
3. พนกังานต้องแจ้งให้บริษัททราบถงึการค้นพบ การประดิษฐ์ (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ทาง

เทคโนโลยี) รวมไปถงึข้อมลูจ าเพาะ ท่ีได้พฒันาขึน้ในช่วงเวลาปฏิบตัิงานในบริษัท หรือใช้ทรัพยากรของ
บริษัท 

4. พนกังานต้องช่วยบริษัทเพ่ือให้ได้มาซึง่สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือ ปกป้องเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัท 
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6. ข้อมูลจาํเพาะ (Proprietary Information) 

ข้อมูลจ าเพาะมีบทบาทส าคัญต่อกลยุทธ์ทางการค้าเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ดงันัน้
พนกังานพงึตระหนกัวา่ข้อมลูสว่นมากท่ีได้รับการพฒันาโดยบริษัทหรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท ล้วนเป็น
ความลบัท่ีห้ามเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมลูเหล่านีอ้ย่างระมดัระวงัเป็น
สิ่งส าคญัตอ่ความได้เปรียบคูแ่ข่งและท าให้มัน่ใจได้วา่บริษัทจะเป็นผู้น าในตลาดการแข่งขนั 

คาํจาํกัดความ  

ข้อมูลจาํเพาะ หมายถงึ ข้อมลูที่บริษัท เป็นเจ้าของหรือควบคมุ ซึง่ประกอบด้วย 

 มีคณุคา่ทางเศรษฐกิจตอ่บริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

 หากเปิดเผย อาจเป็นประโยชน์ตอ่คูแ่ข่ง 

 เป็นท่ีรู้กนัในวงจ ากดั และต้องไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณชน 

ตัวอย่างของข้อมูลจาํเพาะ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรม วิธีการ เทคนิค การค้นพบ การพฒันาและการ
สร้างสรรค์ การวิจยั ข้อมลูของลกูค้าและพนกังาน แผนการก่อสร้าง กลยุทธ์ ข้อมลูผลิตภณัฑ์และบริการใหม่และ
เทคโนโลยีชนิดอ่ืน แผนธุรกิจและการตลาด ข้อมลูการขายและการตลาด 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องจดัการ จดัเก็บ และแยกรายละเอียดข้อมลูจ าเพาะตามข้อก าหนดของบริษัท 
2. เมื่อพนกังานจะจ าหน่าย จ่ายแจกข้อมลูจ าเพาะให้แก่บคุคลอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากผู้บงัคบับญัชาและหน่วยงานทางกฎหมาย รวมทัง้ต้องปฏิบตัิตามสญัญาท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูด้วย 
3. ในการเจรจาตกลงเก่ียวกบัข้อมลูจ าเพาะ พนกังานต้องระมดัระวงัไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดกัฟัง หรือ

บนัทึกเสียง โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่ควรสนทนาในท่ีสาธารณะ ผ่านเคร่ืองมือสื่อสารทุกประเภท หรือกบั
สมาชิกในครอบครัวซึง่อาจน าไปสูก่ารเปิดเผยตอ่ผู้อื่น 

4. เม่ือพ้นสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทพนกังานต้องไมเ่ปิดเผยและน าข้อมลูจ าเพาะไปด้วย 
5. พนกังานจะรับข้อมลูจ าเพาะและ/หรือข้อมลูลบัซึง่เป็นของบคุคลอื่น จากบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้เปิดเผย

ข้อมลูได้ ตอ่เมื่อพนกังานได้รับอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชาและฝ่ายกฎหมายเท่านัน้และหากได้รับข้อมลู
เหลา่นีจ้ากคูแ่ข่งพนกังานต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายทนัที 

6. พนกังานจะรับและ/หรือใช้ข้อมลูจ าเพาะของคูแ่ข่งเฉพาะข้อมลูท่ีเปิดเผยทัว่ไป ข้อมลูท่ีถูกกฎหมาย หรือ
ข้อมลูที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทคูแ่ข่งเท่านัน้ 

7. พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการบริษัท ผู้มีอ านาจก่อนท าสญัญาท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูล  หรือ
สญัญาเปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลใดๆ 
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7. ข้อมูลภายใน/การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ (Inside Information/Insider Trading) 

ข้อมลูภายในมีบทบาทส าคญัในธุรกิจเพราะบริษัทฯ สามารถใช้ข้อมลูนีใ้นการประเมินโอกาสทางธุรกิจ
และผลก าไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม การใช้หรือเผยแพร่ข้อมลูภายในอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท และอาจท าลายความได้เปรียบในการเจรจาธุรกิจ อนัอาจท าให้เสียโอกาสท่ีดีในการ
ปรับปรุงการบริการลกูค้า นอกจากนัน้ กฎของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยยงัระบวุา่ การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการสง่
ตอ่ข้อมลูภายในไปสูบ่คุคลอื่นเพ่ือการนัน้ เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

คาํจาํกัดความ  

ข้อมูลภายใน คือ ข้อมลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณซึง่อาจมีผลต่อการตดัสินใจซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของ  
ผู้ลงทนุ หรือวิธีการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการค้าหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (เช่น การใช้สิทธิในการแปลงตราสารหุ้น) 

ตัวอย่างข้อมูลภายใน ได้แก่ ข้อมลูท่ียังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ประกาศเก่ียวกับเงินปันผล 
แผนการออกหรือซือ้คืนหลกัทรัพย์ รายงานผลประกอบการของบริษัท การเจรจาเพ่ือควบรวมกิจการ การเจรจา
ร่วมทุน และการเจรจาเก่ียวกบัข้อสญัญา รวมทัง้ธุรกรรมและสญัญากบับริษัทฯ อื่นท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูภายในท่ีเก่ียวกบับริษัท หรือของบริษัทอื่นตอ่ผู้ ท่ีไม่มีสิทธิรับรู้ตามข้อบงัคบั
หรือข้อตกลงทางธุรกิจ 

2. ในการเจรจาตกลงเก่ียวกบัข้อมลูภายใน พนกังานต้องระมดัระวงัไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดกัฟัง หรือ
บนัทึกเสียง โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่ควรเจรจาในท่ีสาธารณะ (เช่น ในแท็กซี่ ห้องประชุม งานแสดงสินค้า 
ลิฟต์ ร้านอาหาร ห้องน า้ สนามกอล์ฟ) แม้แตก่ารเจรจาผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก็ถือวา่ไมป่ลอดภยัเช่นกนั 

3. พนกังานต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูภายในท่ียงัไมไ่ด้ประกาศอย่างเป็นทางการตอ่สาธารณะ 
4. พนกังานต้องไมน่ าข้อมลูภายในของบริษัท หรือของบริษัทอื่นมาใช้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมทัง้ไม่ส่ง

ข้อมลูให้ผู้อื่นเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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8. ระบบการส่ือสารและระบบคอมพวิเตอร์ (Communications and Computer Systems) 

เทคโนโลยีเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจบริษัท ลูกค้าของบริษัทไม่เพียงแต่จะมีสิทธิคาดหวงัว่าจะได้รับ
เฉพาะบริการท่ีมีคณุภาพเท่านัน้ แตย่งัคาดหวงัวา่จะได้รับการปกป้องข้อมลูของลกูค้าอีกด้วย นอกจากระบบการ
สื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัมีบทบาท
ส าคญัตอ่การสื่อสารของโลกและความมัน่คงของชาติ ดงันัน้ความส าเร็จของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพใน
การคุ้มกนัและการใช้งานของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมด้วย 

ตวัอย่างของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร เช่น โทรศพัท์ 
เคร่ืองรับฝากข้อความ โทรสารและเพจเจอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ชมุสาย ข้อมลูท่ี
เข้าสูร่ะบบ เช่น รหสัประจ าตวัและรหสัผ่าน อปุกรณ์ตรวจสอบสิทธิการใช้ระบบ บตัรผ่านเข้าอาคาร และรหสัผ่าน
เข้าอาคาร 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องรักษาความลบัและความสมบูรณ์ของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์  รหสัส่วนตวั 
รหสัผ่าน รหสัเข้าสูร่ะบบ เทคโนโลยีและข้อมลูของบริษัท ทัง้ต้องไมน่ าเทคโนโลยีเหลา่นีไ้ปใช้โดยไม่ได้รับ
อนญุาต 

2. พนกังานต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบ และต้องไม่ก่อให้ เกิดความ
แตกแยก การท าให้ผู้อื่นเสียหาย การท าลายขวญั หรือสง่เสริมให้เกิดความไมเ่ป็นมิตรในสถานท่ีท างาน 

3. พนกังานต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อนโยบาย
บริษัทฯ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการท่ีคล้ายคลงึกันในทางท่ีจะท าให้บริษัทเกิดความเสียหาย อบัอาย 
ขาดความเช่ือถือ หรือเสียช่ือเสียง 

4. พนกังานควรใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การใช้เป็นการส่วนตวัในบางคราว (เช่น การใช้โทรศพัท์ การรับข้อความทาง
เคร่ืองฝากข้อความ อีเมล์ เคร่ืองโทรสาร การใช้อินเตอร์เนตในกิจส่วนตวั) ก็สามารถท าได้ หากได้รับ
อนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา และนอกจากนัน้ 

• ต้องไมก่ระทบตอ่งานท่ีรับผิดชอบ และธุรกิจของบริษัท 

• ต้องไมเ่ก่ียวกบัธุรกิจกิจกรรมพิเศษหรือเก่ียวข้องกบัองค์กรอื่นๆ (รวมไปถงึ การเชิญชวนหรือ
สง่เสริมการซือ้ขายสินค้า และเร่ืองการเมืองหรือศาสนา) 

• ต้องไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายตอ่บริษัทฯ โดยไมส่มควร 

• ต้องไมข่ดัตอ่มาตรฐานการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนี ้หรือนโยบายระเบียบของบริษัท 
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5. พนกังานต้องบนัทกึเฉพาะข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นจริง ลงในระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัท 

6. พนกังานต้องค้นหา ใช้ เปลี่ยน ท าส าเนา ลบ หรือท าลาย ข้อมลูจ าเพาะ เม่ือได้รับอนญุาตเท่านัน้ 
7. พนักงานต้องรักษาความลบัของข้อมูลท่ีเก็บบันทึก หรือท่ีใช้สื่อสารผ่านระบบการสื่อสาร และระบบ

คอมพิวเตอร์ และจะใช้ข้อมูลเหล่านี  ้ (เช่นข้อมลูโทรศพัท์จากลกูค้า ประวตัิพนักงาน) ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้บงัคบับัญชาเป็นการเฉพาะและตามความจ าเป็นทางธุรกิจภายในขอบเขตของกฎหมาย
เท่านัน้ 

8. พนักงานต้องปกป้องความลับข้อมูลของบริษัทฯ (โดยเทคโนโลยีการเข้ารหัส) ท่ีส่งผ่านเครือข่าย
สาธารณะ (เช่น อินเตอร์เน็ต) เพ่ือหลีกเลี่ยงการร่ัวไหลของข้อมลูลบัของบริษัท 

9. พนกังานต้องตรวจสอบซอฟต์แวร์ แผ่นดิสก์ และแฟ้มข้อมลูใหมท่ี่ได้รับผ่านทางโครงข่ายสาธารณะ (เช่น 
อินเตอร์เน็ต) โดยการใช้โปรแกรมป้องกนัไวรัสตรวจสอบก่อนการติดตัง้หรือการใช้งาน 

10. พนกังานต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการอนุญาตแล้ว และพนกังานสามารถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์
สาธารณะหรือโปรแกรมทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Shareware) เมื่อได้รับอนุมตัิจากหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เท่านัน้ 

11. เมื่อหยุดใช้คอมพิวเตอร์ชัว่คราว หรือไม่อยู่ในระหว่างปฏิบตัิงาน เพ่ือความปลอดภยัพนกังานต้องออก
จากระบบหรือใช้รหสัป้องกนัผู้อื่นใช้งาน 

12. พนกังานจะติดตามและปฏิบตัิตามนโยบาย รวมทัง้ข้อก าหนดของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
เครือข่ายระบบสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์อย่างสม ่าเสมอ 

13. พนกังานต้องไม่เอือ้อ านวยหรือละเลยแก่บุคคลใด ๆ ท่ีจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดย มิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ หรือเป็นการกระท าผิด      

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
14. พนกังานต้องไมใ่ช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในทางสว่นตวั โดยใช้โปรแกรมสื่อประเภท โซ

เชียล มีเดีย (การสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสงัคม) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ หรือการสง่อีเมล โพสต์ข้อความท่ี
ไมเ่หมาะสม และเข้าข่ายความผิดอาญา 

ข้อสังเกต 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการก ากับดูแลการใช้เทคโนโลยี เช่น เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ อีเมล์หรือ
วอยซ์เมล์ เพ่ือตรวจสอบให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง การเข้าหรือการใช้ระบบโดยได้รับอนุญาต และเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง 
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9. การทาํธุรกจิระหว่างบริษัทในเครือ (Affiliate Transaction) 

ในขณะท่ีบริษัทฯ และพนกังานได้รับประโยชน์จากการรวมตวักนัของบริษัทในเครือ บริษัทฯ มีมาตรฐานท่ี
ท าให้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง และบริษัทมัน่ใจได้ว่ามีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในตลาดการค้า ดงันัน้การจดัสรรค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัธุรกรรมระหวา่งบริษัทในเครือต้องเป็นไปอย่างถกูต้องและโปร่งใส 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานต้องสร้างความมั่นใจว่าการท าธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างบริษัทในเครือจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั และสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ หรือผลตอบแทนด้านการเงิน 

2. การท าธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างบริษัทในเครือ จะต้องมีการก าหนดราคาท่ีเป็นหลกัฐาน
ชดัเจน 

3. การด าเนินการทางธุรกิจระหว่างบริษัทในเครือ พนักงานต้องบันทึกหลักฐานการเรียกเก็บค่าเวลา
ปฏิบตัิงานและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง อย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง ซึง่เป็นไปตามกฎหมาย 

10. การจารกรรมและวินาศกรรมข้อมูล (Espionage and Sabotage) 

ทรัพย์สินของบริษัทอาจถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และอาจถูกหรือท าลายโดยคู่แข่งหรือบุคคลอื่นท่ี
พยายามท าลายธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องมีการป้องกนัการจารกรรมและ
การก่อวินาศกรรมเป็นอย่างดี เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจวา่ได้รับบริการท่ีตอ่เน่ืองและปลอดจากการแทรกแซง รวมทัง้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในอนาคต 

ตวัอย่างข้อมลูที่อาจถกูจารกรรมและวินาศกรรม ได้แก่ รหสัผ่านคอมพิวเตอร์ มาตรการด้านความมัน่คง
ปลอดภัย ต าแหน่งท่ีติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ รายละเอียดแผนผงัวงจร กระบวนการกู้ ระบบบริการ และการ
ปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งข้อมลูในกรณีฉุกเฉิน ข้อมลูลบัและข้อมลูความมั่นคงแห่งชาติ ข้อมลูทางเทคนิคและ
การวิจยัตลาด ข้อมลูการพฒันาผลิตภณัฑ์ แผนธุรกิจ แผนและกลยทุธ์ทางการตลาด เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานจะใช้และให้ผู้อื่นใช้ข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตและเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทเท่านัน้ 

2. พนักงานต้องเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวกับข้อมลูลบัเข้าไปในบริเวณท่ีเก็บข้อมูลพนักงาน
ต้องเก็บข้อมลูเหลา่นัน้ไว้ในท่ีท่ีปลอดภยัและท่ีท่ีมีการป้องกนัอย่างแน่นหนาภายหลงั เสร็จสิน้การใช้งานแล้ว 

3. พนักงานต้องรายงานให้กับผู้บังคบับญัชารับทราบทันที เมื่อมีบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตพยายามเข้าถึง
ข้อมลูลบัหรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของบริษัท 
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11. ชื่อเสียง (Reputation) 

ความมีช่ือเสียงของบริษัท ในด้านการให้บริการลูกค้าคณุภาพของบริการและการปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่าง
เป็นธรรม ท าให้บริษัทมีพนกังานท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมงาน มีลกูค้าท่ีภกัดีต่อบริษัทฯ และเป็น
ท่ียอมรับของหน่วยงานของรัฐท่ีก ากับดแูล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นและเจ้าหนี  ้ ซึง่ทัง้หมดนีม้ีส่วนช่วยให้บริษัท ประสบ
ความส าเร็จในการท าธุรกิจ อย่างไรก็ดี ช่ือเสียงท่ีพยายามสร้างขึน้มาด้วยความยากล าบากอาจสญูสิน้ไปอย่าง
ง่ายดาย เพียงเพราะการกระท าท่ีไม่เหมาะสมบางประการ การท าธุรกิจกบับุคคลอื่นทุกครัง้เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะ
สร้างช่ือเสียงอนัดีงามให้บริษัท นอกจากนีก้ารใช้ตราสญัลกัษณ์ของบริษัท อย่างต่อเน่ืองยงัเป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วย
เชิดชูตราสญัลกัษณ์และช่ือเสียงบริษัทในตลาดการค้าท่ีมีการแข่งขนั  สิ่งเหล่านี ้หากด าเนินการอย่างไม่ต่อเน่ือง
และครบถ้วน อาจท าให้ช่ือย่ีห้อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทเสื่อมความนิยมและไม่อยู่ในความทรงจ าของ
สาธารณชน ดงันัน้ความส าเร็จในอนาคตของบริษัท จึงขึน้อยู่กับการท่ีพนกังานทุกคนช่วยกนัรักษาช่ือเสียงของ
บริษัทอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องใช้ช่ือย่ีห้อและตราสญัลกัษณ์ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อก าหนด  และต้องป้องกนัมิให้น า
ทรัพย์สินอนัมีค่านีไ้ปใช้อย่างไม่เหมาะสมและหรือโดยมิได้รับอนุญาต  และต้องรายงานต่อหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบของบริษัททนัที เม่ือพบวา่มีการใช้อย่างผิดวิธีและผิดวตัถปุระสงค์ 

2. การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสู่ภายนอก พนกังานต้องปฏิบตัิตามนโยบายสถานะและกิจกรรมภายในของ
บริษัท 

3. การออกเอกสารรับรอง หรือท ากิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ โดยใช้ช่ือหรือในนามบริษัท พนกังานต้อง
ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบเร่ืองภาพลกัษณ์ของบริษัทเท่านัน้ 

4. พนกังานต้องแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนวา่สิ่งท่ีตนพดูหรือเขียนในเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ถือ
วา่เป็นความเห็นหรือท าในนามของบริษัท 

5. พนกังานต้องแตง่กายหรือแตง่เคร่ืองแบบตามท่ีบริษัทก าหนดและไม่แต่งเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกายท่ี
แสดงให้เห็นวา่เป็นพนกังานบริษัท เข้าไปในสถานเริงรมย์ตา่งๆ หรือสถานอบายมขุ ยกเว้นการเข้าไปเพ่ือ
ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี 

6. พนกังานต้องไม่กระท าการใดๆให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือมีลกัษณะท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเพ่ือน
ร่วมงาน หรือตนเอง ทัง้นีไ้มว่า่จะโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ก็ตาม 
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หมวดที่ 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

(Customer Relations) 

ลูกค้า คือ ผู้ ท่ีใช้บริการต่างๆของบริษัทและให้ผลตอบแทนในรูปของค่าบริการเหล่านัน้ การสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ย่อมหมายถึงการผูกพนัให้ลกูค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท อย่าง
ต่อเน่ืองพนกังานพึงปฏิบตัิต่อลกูค้าทุกรายเย่ียง “ผูมี้พระคณุ” การกระท าใดๆ ของพนกังานอาจจะส่งผลกระทบ
ตอ่ความไมพ่อใจของลกูค้า ท าให้ลกูค้าเหลา่นัน้เลิก หรือ ลด การใช้สินค้าและบริการของบริษัทและอาจเปลี่ยนไป
สนบัสนนุธุรกิจของคูแ่ข่ง หรือเผยแพร่ความไมพ่อใจเหลา่นัน้สูส่าธารณชนอนัเป็นเหตใุห้ “ภาพลกัษณ์” ของบริษัท
เสียหายได้ พนกังานทุกคนจึงจ าเป็นต้องสร้างและรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลูกค้าทุกราย ด้วยการปฏิบตัิตาม
คณุธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการท างานของบริษัทฯ 

1. ด้านความรู้ ความสามารถ (Knowledge/ Skill) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องรู้และเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทเป็นอย่างดี 
2. พนักงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด  ก่อนจะเสนอสินค้าหรือ

บริการตอ่ลกูค้า เพ่ือสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างถกูต้อง 
3. พนกังานต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วนแก่ลกูค้า 
4. พนกังานต้องมีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่หาข้อมลูความรู้อยู่เสมอ และสะสมประสบการณ์ในการท างาน

ให้ดีมากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือเพ่ิมความพอใจให้ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ 

2. ด้านคุณภาพและประสิทธิผล (Quality and Productivity) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องน าเสนอสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตามท่ีบริษัทก าหนด 
2. พนกังานต้องปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความสภุาพ ให้เกียรติลกูค้า และต้องใช้วาจาท่ีสภุาพกบัลกูค้า ตาม

ข้อก าหนดของบริษัท 
3. พนกังานต้องให้บริการลกูค้าอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม ต้องไมเ่อารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลกูค้า 
4. พนกังานต้องตรงตอ่เวลา รักษาเวลาท่ีนดักบัลกูค้าเสมอ 
5. พนกังานต้องพยายามให้บริการท่ีเหนือความคาดหวงัของลกูค้า 
6. พนกังานต้องให้บริการท่ีน่าเช่ือถือ และเช่ือใจได้ ต้องยึดมัน่และปฏิบตัิตามค าสญัญาท่ีให้ไว้แก่ลกูค้าเสมอ 

หากไมส่ามารถด าเนินการได้ พนกังานจะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
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7. พนกังานต้องมีบคุลิกภาพท่ีดี แตง่กายตามท่ีบริษัทก าหนดหรือเหมาะสมกบัหน้าท่ี กาลเทศะสะอาดและ
สภุาพเรียบร้อย รวมถงึต้องจดัสถานท่ีท่ีปฏิบตัิงานให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 
3. ด้านทศันคตแิละพฤตกิรรม (Attitude and Manner) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องมีทศันคติท่ีดีตอ่งานบริการลกูค้า ให้ความส าคญัตอ่งานบริการและปฏิบตัิอย่างเต็มท่ี ซึง่จะ
เป็นผลให้งานบริการมีคณุคา่และมีประสิทธิภาพอนัจะน าไปสูค่วามเป็นเลิศ 

2. เมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือข้อร้องเรียน พนักงานต้องแสดงความสนใจ พร้อมรับฟังปัญหาลูกค้าด้วย
ความรู้สกึเอาใจเขามาใส่ใจเราและเต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้นเพ่ือท าให้ลกูค้า
เกิดความประทบัใจ 

3. พนกังานต้องไมแ่สดงกริยาอนัไมเ่หมาะสมตอ่ลกูค้า ไมท่ะเลาะ หรือโต้เถียงลกูค้า หรือแสดงอารมณ์ เช่น 
อาการเบ่ือหน่าย หรือดดุนั แสดงความร าคาญ ไมส่นใจให้บริการ หรือแสดงความก้าวร้าว เป็นต้น 

4. พนกังานต้องเคารพการตดัสินใจ และข้อคิดเห็นของลกูค้า 
5. พนกังานต้องไม่เสนอหรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากลกูค้า นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบของ

บริษัทฯ 
6. พนกังานต้องไมล่ะเมิดสิทธิสว่นบคุคลของลกูค้า 
7. พนกังานต้องไมล่ะเมิดทรัพย์สนิของลกูค้า เช่น ลกัขโมย ท าให้ช ารุด หรือ เสียหาย 
8. พนกังานต้องไมต่ิดตอ่กบัลกูค้า นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 

4. ด้านการส่ือสาร (Communication) 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องแสดงตนวา่เป็นพนกังานของบริษัททกุครัง้ท่ีพบปะหรือสนทนากบัลกูค้า เช่น บตัรประจ าตวั
พนกังาน นามบตัร เคร่ืองแบบ หรือแจ้งด้วยวาจา 

2. พนกังานต้องน าข้อมลูหรือข้อเสนอแนะจากลกูค้า เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา รวมทัง้สามารถเสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับปรุงการท างาน เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
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หมวดที่ 5. ข้อตกลงที่เป็นธรรมกับบุคคลอ่ืน 

(Fair Dealings with Others) 

1. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า/ความเป็นส่วนตัวในการตดิต่อส่ือสาร 

(Customer Privacy/Privacy of Communications) 

เน่ืองจากบริษัทฯ ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตส่วนตวัไปจนถึงชีวิตการท างานของลกูค้า  การท่ีลกูค้าได้
มอบความไว้วางใจด้วยการให้ข้อมลูลกูค้า บนัทึก ตลอดจนข้อมลูการติดต่อสื่อสารให้แก่บริษัท บริษัทจึงต้องถือ
เป็นความรับผิดชอบท่ีต้องรักษาความเป็นส่วนตวัของลกูค้าตามท่ีลกูค้าคาดหวงัอย่างเคร่งครัด  การหาลกูค้าราย
ใหมแ่ละการรักษาลกูค้าเดิมให้คงอยู่ จงึขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพในการรักษาข้อมลูและการติดต่อสื่อสารของลกูค้า
อย่างเหมาะสม ดงันัน้บริษัทจึงต้องพฒันามาตรฐานจ าเพาะในการดแูล ปกป้องข้อมลูและการติดต่อสื่อสารของ
ลกูค้าให้สมกบัท่ีลกูค้าไว้วางใจ 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานต้องรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้า  โดยไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวหรือละเมิดการ
ติดตอ่สื่อสารหรือการสง่ผ่านข้อมลูใดๆ เว้นแตจ่ะเป็นไปตามค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

2. พนกังานต้องใช้ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้าของบริษัทท่ีได้รับมา เพ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านัน้ 
เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นส่วนตัว พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้า ค าสั่งซือ้ 
กระบวนการท างาน หรือบริการของลกูค้า เพ่ือประโยชน์ด้านการตลาดหรือด้านการขายของบริษัท 

3. พนกังานจะเข้าไปดขู้อมลูของลกูค้าและข้อมลูของบุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือพนกังานอื่นของบริษัท 
ได้เม่ือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาตามท่ีบริษัทก าหนดเท่านัน้ 

2. ผู้จัดหาสินค้า/บริการและตัวแทนอ่ืน ๆ (Suppliers and other Representatives) 

ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ท่ีปรึกษา ผู้แทนจ าหน่าย และตวัแทนอื่นๆ ล้วนมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ
โดยรวมของบริษัท ด้วยเหตุนีจ้ึงถือว่าเป็นคู่ค้าท่ีมีคุณค่า เพ่ือให้บริษัทซือ้สินค้าได้ในราคาท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสม รวมทัง้ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ บริษัทจะต้องท าให้คู่ค้าอยากท าธุรกิจกับบริษัท โดยการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี มีความซื่อตรง และเช่ือถือได้ การท่ีจะรักษาผู้จดัหาสินค้า/บริการ ท่ีดีเอาไว้ พนกังานจงึควรปฏิบตัิ
ตอ่ผู้จดัหาสินค้า/บริการในท านองเดียวกนักบัท่ีบริษัทต้องการให้ ผู้จดัหาสินค้า/บริการปฏิบตัิตอ่บริษัท 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องทบทวนและปฏิบตัิตามนโยบายการจดัหาสินค้าและบริการของบริษัทตลอดทัง้หาแนวทางท่ี
เหมาะสม ก่อนการเลือกผู้จดัหาสินค้า/บริการ ท่ีปรึกษา ผู้แทนจ าหน่าย และตวัแทนอื่นๆ 

2. พนกังานต้องจัดให้มีสญัญาหรือข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีข้อก าหนดรายละเอียด เก่ียวกับ
ลกัษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคูส่ญัญาและจดัสง่ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนลงนาม 

3. ก่อนด าเนินธุรกิจร่วมกนั พนกังานต้องแจ้งให้ผู้จดัหาสินค้า/บริการ ท่ีปรึกษา ผู้แทนจ าหน่าย และตวัแทน
อื่นๆ ทราบเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัวฒันธรรม และ จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้กฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีพ้นกังานควรสอบถามข้อมลูสินค้า
และบริการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานจดัหาของบริษัทด้วย 
 

3. เจ้าหนี ้(Creditors) 

การสนับสนุนและไว้วางใจจากเจ้าหนีเ้ป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงท่ีท าให้บริษัทสามารถสร้างพืน้ฐานทาง
การเงินท่ีมัน่คง บริษัทมีนโยบายและพนัธกิจในการท่ีจะต้องปฏิบตัิต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  ให้
ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นจริงและทนัตอ่เหตกุารณ์ ตลอดจนปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาอย่างเคร่งครัด 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องยึดมัน่ในความซื่อสตัย์ต่อการปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีบริษัทให้ไว้ต่อเจ้าหนีทุ้กประเภทโดยอยู่
ภายใต้เง่ือนไข รวมทัง้หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีก าหนด 

2. พนกังานต้องด าเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จ่ายช าระหนีต้รง
ตามเวลา 

3. หากมีอปุสรรคใดท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ พนกังานต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยทนัที
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

4. พนกังานต้องดแูลคณุภาพของหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

 

4. ผู้ลงทุน (Investors) 

ผู้ลงทนุเป็นบคุคลอีกกลุม่หนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด ารงอยู่ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้การระดม
ทุนเพ่ือการขยายกิจการประสบผลส าเร็จ การลงทุนอย่างต่อเน่ืองของผู้ลงทุนเป็น สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ไว้วางใจของผู้ลงทนุท่ีมีตอ่บริษัท 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทกัษะการบริหารจดัการอย่างสดุความสามารถ ด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุนทัง้รายใหญ่และรายย่อย  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
โดยรวม มีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างความ เติบโตให้แก่ธุรกิจ เพ่ือ
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว มุง่สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ลงทนุ 

2. พนกังานต้องด าเนินการให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่การเงินตาม  ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ตอ่ ผู้ลงทนุอย่างเท่าเทียมกนั 

3. พนกังานต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือบคุคลท่ีสาม โดยใช้ข้อมลูใด ๆ ขององค์กร ซึง่ยงัไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณะ 
 

5. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair Competition) 

บริษัทมีพนัธกิจในการแข่งขนัทางการค้าโดยด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการเสนอสินค้า
และบริการท่ีมีคณุภาพ พยายามรักษาความไว้วางใจของลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและบริการ รวมทัง้คู่แข่งทางการค้า 
โดยด าเนินธุรกิจด้วยความชอบธรรมและยึดจรรยาบรรณ  การท าธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เป็นหน้าท่ีของพนกังานท่ีจะต้องรู้ มาตรฐานของบริษัท กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้กฎหมายท่ีจะประกาศใช้ตอ่ไปในอนาคตซึง่มี ผลกระทบตอ่การท างานของตน 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของบริษัทด้วยการเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการของ
คู่แข่งอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง โดยต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทัง้ต้องไม่ใส่ร้ายคู่แข่ง
ตลอดจนสินค้าและบริการของคูแ่ข่ง 

2. พนกังานต้องไม่ร่วมท าการจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ทัง้คู่แข่งในปัจจุบนั
และผู้ ท่ีอาจจะเป็นคูแ่ข่งในอนาคต 

3. พนกังานต้องไมร่่วมในการท าสญัญาหรือข้อตกลง ซึง่สญัญาหรือข้อตกลงนัน้อาจเป็นการลดหรือขจดั
การแข่งขนัทางการค้าอย่างไม่สมเหตสุมผล 

4. พนกังานต้องให้ข้อมลูท่ีถูกต้องและเป็นจริง เก่ียวกบัคณุภาพ สมรรถนะ คณุลกัษณะ และความพร้อมท่ี
จะขายสินค้าและให้บริการ ในการแถลงข่าว การโฆษณา และการเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 
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6. ข้อมูลการแข่งขันทางการค้า (Competitive Information) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตลาดการค้า รวมทัง้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการของ คู่แข่งเป็น
สิ่งจ าเป็นและเหมาะสม บริษัทประสงค์ท่ีจะแข่งขนัอย่างเป็นธรรมและหลีกเลี่ยงการท า ข้อตกลงและบนัทึกความ
เข้าใจท่ีส่อไปในทางท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้ ในการรวบรวมข้อมลูการแข่งขนัทางการค้า บริษัทจึงต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ จรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฏิบตัิซึง่เป็นท่ี ยอมรับในกลุม่ธุรกิจ 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องรวบรวมข้อมลูการแข่งขนัทางการค้าจากแหลง่ตอ่ไปนี ้คือ 

• แหลง่ข่าวท่ีเปิดเผย (เช่น บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์แล้ว โฆษณา ข้อมลูสาธารณะ หนงัสือพิมพ์ 
วารสาร และสื่อสาธารณะอื่น ๆ) 

• การจดักิจกรรมทางการค้าและอตุสาหกรรม (เช่น งานแสดงสินค้า การประชุม และการจัด
กิจกรรมทางการค้าอื่นๆ 

• งานวิจยัของคู่แข่ง (ในกรณีท่ีมีการรวบรวมข้อมลูจากผลการวิจัยของคู่แข่ง  ซึ่งเปิดเผยให้แก่
ลกูค้า เม่ือพนกังานต้องน าผลการวิจยัดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ จะต้องไม่แอบอ้างว่าเป็นผลงาน
ของตนเอง) 

• ผลการส ารวจข้อมลูทางการค้าโดยคณะท่ีปรึกษา ซึง่เป็นท่ียอมรับ 

• ข้อมลูที่จดัท าขึน้ส าหรับลกูค้าและสาธารณชนทัว่ไป 

• ข้อตกลงท่ีท ากบัลกูค้าเป็นการเฉพาะ 
 

2. พนกังานต้องไมแ่สวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ข่ง หรือข้อมลูจ าเพาะของคูแ่ข่ง โดยวิธีการอนั มิชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิด ข้อตกลงท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคูแ่ข่งไมว่า่

จะได้จากลกูค้าหรือบคุคลอ่ืน 
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หมวดที่ 6. การทาํงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

(Working with the Government) 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ (Government Relations)  

การติดต่องานกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะอยู่ในฐานะลกูค้าหรือผู้ รับผิดชอบตามกฎหมาย 
ล้วนมีผลส าคญัต่อความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจบริษัท พนกังานจึงควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
หรือ กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการใช้อิทธิพล เพ่ือมุ่งหวงัประโยชน์ท่ีมิควรได้จากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี และ
พนักงานของรัฐ การละเลยข้อพึงปฏิบัติข้างต้นอาจท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ บริษัทและพนักงานถูกลงโทษตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดงันัน้ พนักงานจึงควรศึกษาข้อกฎหมาย ข้อบังคบั และมาตรฐานการปฏิบตัิของ
หน่วยงานของรัฐ และควรสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความซื่อตรง ความเคารพซึง่กนัและกนั 
ความไว้วางใจกนัและมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัท  

 
ข้อพงึปฏิบัติ  

1. พนกังานต้องศกึษาและท าความเข้าใจในกฎระเบียบท่ีใช้เป็นหลกัในการปฏิบตัิงานของทางราชการ ทัง้ท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. พนกังานต้องปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการของบริษัทเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ซึง่ก าหนดไว้
ในหมวดท่ี 6  

 
หมวดที่ 7.  การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

(Anti-Corruption) 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส 
ซื่อสตัย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัด  การคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระท าและยอมรับไม่ได้ ดงันัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน ต้องไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม    ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จกั โดยห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทกุชนิด  

 

 



บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)       หนำ้ 31 จำก 39 

คาํจาํกัดความ  

การคอร์รัปชั่น หมายถงึ  การใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์  การติดสินบนไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สญัญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามัน่ว่าจะให้ รวมถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือผู้มี
หน้าท่ีไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือจงูใจให้บคุคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี อนัเป็นการ
ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ  หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่
เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้      
กระท าได้  

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. ไมค่อร์รัปชนัและต้องระมดัระวงัในกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความเสี่ยงสงู เช่น การขายและการตลาด 
การจดัซือ้ งานโครงการลงทุนการท าสญัญา การให้และรับของก านลั การเลีย้งรับรอง การให้เงินบริจาค
หรือเงินสนบัสนนุ เป็นต้น  

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ  

3. ด าเนินการเร่ืองการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนบัสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และ
ถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพ่ือการติดสินบน 

4. พงึระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบันิติบคุคล หรือองค์กรใด ๆ ท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั 

1. การสนับสนุนทางการเมือง (Political Support)  

บริษัทวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ านาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ทาง
การเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองท่ีดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการ
ลงคะแนนเสียง เลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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คาํจาํกัดความ 

การสนบัสนนุทางการเมือง หมายถงึ การให้การสนบัสนนุนกัการเมืองหรือพรรคการเมือง ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน 
หรือมิใช่ตวัเงิน การสนบัสนุนท่ีมิใช่ตวัเงิน รวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอปุกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดย
ไมค่ิดคา่บริการ หรือการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้มาซึง่
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า 

ข้อพงึปฏบิัต ิ 

1. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในฐานะส่วนตัว ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างช่ือบริษัทและต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี เงินทุน เวลา วสัด ุอุปกรณ์ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของบริษัทไปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ทางการเมือง หรือในการเอือ้
ประโยชน์และสนบัสนนุผู้สมคัรหรือองค์กรทางการเมืองเป็นการสว่นตวั 

2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ เก่ียวกับประเด็นสาธารณะ ท่ีท าให้ผู้ อื่นเข้าใจว่าบริษัทเก่ียวข้อง ฝักใฝ่
หรือสนันสนุนการด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้ มีอ านาจทาง
การเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมือง เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายตามระเบียบของบริษัท   

3. ไม่แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนักงานหรือใช้สญัลักษณ์ใดท่ีท าให้ผู้ อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานเข้าร่วม
ประชมุทางการเมือง หรือร่วมชมุนมุในท่ีสาธารณสถานใด ๆ อนัมีลกัษณะทางการเมือง 

4. พงึหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจ
ท าให้เกิดความขดัแย้งในการท างาน 

5. ทุกคนต้องไม่บังคับเพ่ือนพนักงานให้สนับสนุนในการรณรงค์ทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง 
พรรคการเมือง หรือคณะกรรมการพรรคการเมือง  

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุน (Charitable Donation and Sponsorships)  

การบริจาคเพ่ือการกุศล ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การ
ให้ความรู้หรือการสละเวลาและการให้เงินสนบัสนนุ เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีให้กบับริษัทฯ จะต้องไม่ส่งผลท่ีไม่สมควรต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของบริษัท การให้เงินสนบัสนุน เป็นวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพ่ือการกุศล โดยอาจกระท าได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ 

1. การให้หรือรับบริจาคต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม หรือเพ่ือเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) โดยมีขัน้ตอนและการควบคุมการเบิกจ่ายท่ีรัดกุมชดัเจน มีการสอบทานว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือการ
กศุลและมีขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีเหมาะสม โดยมัน่ใจวา่ไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่  

2. การบริจาคนัน้ต้องเป็นไปเพ่ือการกุศล ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้แก่บุคคลใด 
หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น การติดตราสญัลกัษณ์ 
(Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังาน หรือในสื่อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

3. หากทุกคนประสงค์จะบริจาคเพ่ือการกุศลหรือให้เงินสนบัสนุนในนามบริษัทฯ  ต้องจดัท าบนัทึก ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือบุคคลผู้ รับการบริจาคหรือสนับสนุน  วตัถุประสงค์ในการบริจาคหรือการให้สนับสนุน 
พร้อมเอกสาร เพ่ือเสนอขออนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน  

4. การบริจาคหรือให้เงินสนบัสนุนต้องสง่มอบให้แก่องค์กรท่ีถกูต้องตามกฎหมาย ไมใ่ช่ให้แก่บุคคลธรรมดา 
และจะต้องไมส่ง่ผลท่ีไมส่มควรตอ่การตดัสินใจทางธุรกิจ  

5. การบริจาคหรือสนบัสนุน ต้องได้รับอนุมตัิจากหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
และเป็นไปตามอ านาจอนมุตัิท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ก่อนเสมอ  

3. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)  

บริษัทมุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของบริษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตทางการค้าระหว่างกนัในบาง
โอกาส เป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั  โดยการรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึง่
รวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้งรับรองกบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่
สนบัสนุนการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสม ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจใน
การปฏิบตัิหน้าท่ีและสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรม หรืออาจท าให้บริษัทเสียผลประโยชน์ รวมทัง้มี
ความเสี่ยงตอ่การคอร์รัปชัน่ 
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ข้อพงึปฏบิัต ิ 

1) การเลีย้งรับรอง ของกาํนัล และสินนํา้ใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities) 

การแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าในบางโอกาส เช่น การให้ของก านลั การเลีย้งอาหาร การเลีย้งรับรอง ถือ
เป็นเร่ืองปกติท่ีแสดงออกถงึไมตรีจิตและสร้างความไว้วางใจในการท าธุรกิจร่วมกนั อย่างไรก็ตาม พนกังานจะต้อง
ไมย่อมให้การกระท าเหลา่นี ้มีผลกระทบตอ่เจตนารมณ์และการตดัสินใจ ในกรณีท่ีพนกังานได้ใช้วิจารณญาณท่ีดี
และปฏิบตัิด้วยความเป็นกลางแล้ว การเลีย้งรับรองและให้ของขวญัควรเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่ มเฟือย และมี
มลูคา่สงู แตท่ัง้นีห้้ามมิให้พนกังานเรียกร้องหรือรับสินน า้ใจ 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานต้องไม่เรียกร้องการเลีย้งรับรอง ของก านลั หรือสินน า้ใจ เพ่ือตนเองหรือเพ่ือผู้อื่นจากบุคคลท่ี
ร่วมท าธุรกิจด้วย 

2. เมื่อพนกังานต้องเก่ียวข้องกับกระบวนการคดัสรรผู้ ร่วมท าธุรกิจ  ห้ามพนกังานรับการเลีย้งรับรอง ของ
ก านลั หรือสินน า้ใจ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเพ่ือคดัสรรผู้ ร่วมท าธุรกิจหรือซือ้สินค้า  สิ่งเหล่านี ้
รวมถึงกรณีท่ีพนกังานผู้มีหน้าท่ีก ากบัดแูล หรือมีอิทธิพลต่อ หรือมีอ านาจในการ ตดัสินใจในการตกลง
ท าสญัญากบัผู้จดัหาสินค้า/บริการ การแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าท่ีมี มลูค่าตามสมควรจะเหมาะสม
ตอ่เมื่อไมม่ีเจตนาจะสร้างอิทธิพลในการตดัสินใจในการจดัหา ซือ้ หรือขายสินค้า 

3. พนกังานควรทราบนโยบายเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของคู่ค้า และต้องไม่ย่ืน ข้อเสนอท่ี
ขดัตอ่นโยบายของคูค้่า 

4. พนกังานต้องแจ้งนโยบายการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของบริษัทและมาตรฐานการปฏิบตัิ ให้ผู้จดัหา
สินค้า/บริการ ทราบ 

5. เม่ือพนกังานติดตอ่ธุรกิจกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานต้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรฐานเก่ียวกบัการ
แลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของทัง้สองฝ่าย โดยยดึถือมาตรฐานท่ีมีความเข้มงวดมากกวา่เป็นเกณฑ์ 

6. พนกังานต้องท าบนัทกึและแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีพนกังาน สมาชิกในครอบครัว
หรือผู้อาศยั ได้รับของขวญัหรือไมตรีจิตจากคูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งของบริษัท 
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2) การเลีย้งรับรอง (Entertainment) 

ตวัอย่างของการเลีย้งรับรองท่ีอนโุลมให้รับได้ แตต้่องมีความพอดีและเป็นครัง้คราว เช่น 

 การเลีย้งอาหาร 

 งานการกศุล 

 งานกีฬา 

 การสงัสรรค์วนัหยดุหรืองานเลีย้งฉลอง 

 งานบนัเทิงในรูปแบบตา่งๆ เช่น การชมละคร ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต หรือเทศกาลตา่งๆ เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคบับัญชาก่อนท่ีจะเชิญ  หรือยอมรับเชิญไปร่วมงาน 
ต้อนรับ 

2. พนกังานต้องเสนอและ/หรือรับ 
3. การเลีย้งรับรองซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจเป็น ครัง้คราวและพอประมาณ ซึ่งการ

ปฏิบตัิเช่นนัน้จะไมม่ีผลตอ่การตดัสินใจและการกระท าท่ีไมเ่หมาะสมของพนกังานหรือคูค้่า 
4. การเลีย้งรับรองท่ีพนกังานเสนอหรือรับ ควรเป็นไปในลกัษณะต่างตอบแทนและพอประมาณ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงข้อผกูมดัท่ีอาจเกิดขึน้ 

3) ของกาํนัล (Gifts) 

ตวัอย่างของก านลัที่ยอมรับได้ เช่น 

 สิ่งท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

 สิ่งท่ีจดัท าขึน้เพ่ือสง่เสริมการขาย ซึง่ประทบัตราบริษัท (เช่น ปากกา หมวก เสือ้ยืด) 

 สิ่งท่ีท าขึน้เพ่ือแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน หรือแจกลกูค้าอื่นของคูค้่า) เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

1. พนกังานจะให้หรือรับของก านลัเฉพาะท่ีมีผลเพ่ือสง่เสริมช่ือเสียงของบริษัทฯ และคูค้่า และต้องไม่
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจทางธุรกิจ/ผลประโยชน์และต้องไมเ่ป็นการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่หมาะสม 

2. เมื่อต้องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศหรือต่างวฒันธรรม ซึง่ถือว่าการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้า
ด้วยของก านัลท่ีมีมูลค่าสูงเป็นมารยาททางธุรกิจท่ีดีและเหมาะสม  การมอบและรับของก านัล 
ดงักลา่ว พนกังานต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเพ่ือลงบนัทกึเป็นทรัพย์สินของบริษัท 
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4) สินนํา้ใจ (Gratuities) 

ตวัอย่างของสินน า้ใจท่ีห้ามรับ เช่น 

 เงินสดหรือสิ่งของท่ีแลกเป็นเงินสดได้ 

 การให้กู้ ยืมเงิน 

 การให้สิทธิพิเศษ 

 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะตวั 

 การให้ผลประโยชน์ 

 การให้บริการ 

 การจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือท่ีถือวา่เป็นการติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ เป็นต้น 

ข้อพงึปฏบิัต ิ

พนักงานต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือเสนอให้สินน า้ใจหรือการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
พนกังานต้องระลกึเสมอว่าการรับสินน า้ใจดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นการรับเงินหรือรับความช่วยเหลือพิเศษ
อาจถือเป็นการรับสินบนซึง่ขดัตอ่นโยบายของบริษัท กฎหมายไทย และกฎหมายของประเทศอ่ืน 

 

4. การจ่ายเงนิเพื่ออาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment)  

การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง การจ่ายเงินจ านวนเล็กน้อย
เพ่ือชกัจูงให้หน่วยธุรกิจท่ีติดต่อด้วยเร่งรัดให้มีการด าเนินการ หรือเพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจว่าจะมีการด าเนินการใด ๆ 
ตามหน้าท่ี ซึง่บุคคลดงักล่าวมีหน้าท่ีต้องกระท าอยู่แล้ว โดยเป็นการจ่ายเงินซึง่เกินกว่าท่ีอตัรากฎหมายก าหนด 
(ถ้ามี)  

ข้อพงึปฏบิัต ิ 

 ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก 
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5. มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  

บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ท่ี
ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้ 

1. ปกปิดเร่ืองดงักลา่วเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
2. ห้ามไมใ่ห้ผู้บงัคบับญัชา บงัคบัหรือขู่เข็ญทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
3. ไม่น าเหตดุงักล่าวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลดต าแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ ท่ีปฏิเสธ

การคอร์รัปชัน่ ในทกุกรณี แม้วา่การปฏิเสธการคอร์รัปชัน่นัน้ จะท าให้บริษัทต้องสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  
4. หากผู้บงัคบับญัชาของผู้ ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ดงักลา่ว ใช้เหตจุากการที่ผู้นัน้ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ ไปใน

ทางเลือกปฏิบตัิ บริษัทถือว่าผู้บงัคบับญัชาดงักล่าว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท ซึง่
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม  

 
หมวดที่ 8. การป้องกันการฟอกเงนิ 

(Anti-Money Laundering) 
 

การป้องกันการฟอกเงนิ (Anti-Money Laundering)  

หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัการฟอกเงิน โดยบริษัทจะไม่รับโอนหรือเปล่ียน
สภาพทรัพย์สิน หรือสนบัสนนุให้มีการรับโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท า
ผิดเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บคุคลใดใช้ชอ่งทางธุรกิจของบริษัท  เพ่ือการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของ
ทรัพย์สิน หรืออาศยัธุรกรรมการเงินของบริษัทเพ่ือการฟอกเงิน  

คาํจาํกัดความ 

การฟอกเงิน หมายถึง การกระท าด้วยประการใดๆ เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแท้จริงการ
ได้มา แหล่งท่ีตัง้ การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดให้ดู
เสมือนวา่เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือพิสจูน์ไมไ่ด้วา่ได้มาโดยไมช่อบ 
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ตัวอย่างที่มีลักษณะเข้าข่ายการฟอกเงนิ  

- การโอนเงินท่ีมีลกัษณะผิดปกติไปยงัตา่งประเทศ หรือจากประเทศท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกรรมนัน้ 
- โครงสร้างการตกลงธุรกิจที่ซบัซ้อนผิดปกติ  
- รูปแบบการช าระเงินตามสญัญาท่ีไม่แสดงให้เห็นถึงวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริง  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินท่ี

ผิดปกติ  
- ค าขอให้โอนเงินไปยงับญัชีท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกั  
- การช าระราคาโดยใช้ตราสารทางการเงินท่ีไม่สามารถระบุความเช่ือมโยงกับผู้ ช าระราคา เว้นแต่เป็น

เง่ือนไขตามปกติท่ีสถาบนัการเงินได้ก าหนดไว้  
- คูค้่าหรือคูส่ญัญาท่ีไมเ่ตม็ใจจะให้ข้อมลูที่ครบถ้วน หรือให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง  

ข้อพงึปฏบิัต ิ 

1. ก่อนท าธุรกรรมกบัคูส่ญัญาในนามของบริษัท พนกังานควรทราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินนัน้และตรวจสอบ
ให้แน่ใจวา่แหลง่ท่ีมาของเงินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย  

2. พนกังานควรทราบวา่คูส่ญัญาประกอบธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย  
3. กรณีมีการช าระราคาเป็นเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด พนกังานต้องมีเอกสารในลกัษณะท่ียืนยนัการรับ 

– จ่ายท่ีชดัเจน  
4. ไมโ่อนเงินไปยงับญัชีท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกั หรือรับโอนเงินท่ีมีลกัษณะการจ่ายท่ีผิดปกติ โดยเฉพาะจากประเทศ

ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกรรมนัน้ 
5. การช าระราคา พนักงานต้องช าระให้แก่บุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาหรือบุคคลท่ีระบุไว้ให้เป็นผู้ รับเงินตาม

สญัญา ไม่ช าระเงินผ่านบุคคลหรือช่องทางท่ีไม่ทราบท่ีมาชดัเจน เว้นแต่เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง  

6. กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติท่ีอาจเข้าลกัษณะเป็นการฟอกเงิน ให้พนกังานรายงานให้ผู้บงัคบับญัชา
หรือฝ่ายกฎหมาย ทราบทนัที  

 

 

 

 

 



บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน)       หนำ้ 39 จำก 39 

หมวดที่ 9. การลงโทษ 

ทกุคนต้องรับทราบและท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามประมวลคณุธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากทุกคนกระท าผิด ฝ่าฝืน หรือกระท าการใด ๆ ท่ีขดัต่อประมวลคณุธรรมและข้อพึง
ปฏิบัติในการท างานของบริษัท ทุกคนต้องได้รับการพิจารณาโทษและถูกลงโทษทางวินยั ซึง่หากเป็นความผิด
อย่างร้ายแรงพนักงานอาจถูกพิจารณาเลิกจ้าง ตามข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างานของบริษัท หรือตามระเบียบ
ประกาศ ค าสัง่ท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ นอกจากนัน้ทกุคนอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากกฎหมายได้ก าหนดไว้ 
 

หมวดที่ 10. การให้คาํปรึกษาและรับข้อร้องเรียน 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา และรับข้อร้องเรียนด้านคณุธรรม
และจริยธรรม โดยด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ ๆ ซึง่จะด าเนินการเก็บ
รักษาเป็นความลบั ทัง้ข้อมลูของผู้ ร้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียน เร่ืองร้องเรียน พยานตา่งๆ เป็นต้น ซึง่พนกังานตลอดจน
ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถสง่ข้อร้องเรียนโดยตรงมายงัช่องทางท่ีอยู่ตอ่ไปนี ้ 
 

1)  จดหมายสง่ทางไปรษณีย์  
- People Support Center  
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จากดั (มหาชน) 1839, 1839/1-6     (ชัน้ 8) 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  

 
2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  

- E-Mail : auditcom@majorcineplex.com 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
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