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นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ัปชัน่ 

บริษทั เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อย 

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

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่าการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตยส์ุจรติ มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรับผดิชอบต่อ
สังคมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบเป็น   ภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council)  และก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ทราบและยดึถือปฏิบัตโิดยทั่วกัน 

บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะศึกษา ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบตัิตามแนวทางที่วางไว้ในนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีส าคญัของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
ตลอดจน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภบิาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อ
ร่วมกันพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป 

 

 

                                  (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                                     ประธานกรรมการ 
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นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ัปชัน่ 

 
   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ในการ
ก าหนดความรับผดิชอบ แนวปฏิบัติและการด าเนินการที่เหมาะสมให้เป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกจิ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

1. ค านยิาม  

“การทุจริต” หมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
ซึ่งรวมถึงการกระท า ดังนี ้
-  “การลักทรัพย์” หมายถึง การเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องการจะ
ครอบครองทรัพย์นั้นไว้ เพื่อตนเองเอาไปขายหรือให้กับบุคคลที่สามก็ตามแต่  
-  “การยักยอกทรัพย์” หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม  
-  “การคอร์รัปชั่น” หมายถึง  การใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์  การติดสินบนไม่ว่า    จะ
อยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามั่นว่าจะให้ รวมถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือ           ผู้
มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้  

  “การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ 
ของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อเป็นสินน้ าใจ เป็นการจูงใจ เป็นการตอบแทน หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ด ี

  “การให้หรือรับสินบน” หมายถึง การเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนใน
ลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผู้นั้นให้ตัดสินใจ หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ 
หรือช่วยให้การนั้นส าเร็จตามประสงค์ของคน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ

ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม 
 
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเชื่อถือของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบาย
ที่จะต่อต้านคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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บริษัทฯ เพ่ือมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม โดยให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหาร
จัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือ  สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
ภายในบริษัทรวมถึงการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันไว้ ดังนี ้

2.1 ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบหรือ
อาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้นๆ ได้ 

2.2 ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ แก่บุคคลภายนอกและ     ผู้
มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระท าสิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระท าสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือ
โดยไม่ชอบในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

2.3 กรณีที่มีการกระท าอันถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดขึ้น บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าที่ร้ายแรงและ          
จะพิจารณาด าเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ครอบคลุมถึงคู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่าย       ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ และบริษัทฯ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปช่ันอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย  

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการบัญชีและการเงิน 
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและ    มี
ประสิทธิภาพ 

3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการน านโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏบิัติ โดยก าหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และ
สื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ  ระบบและมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย 

3.4 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อก าหนด
ของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าง
เคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย 
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4. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและคู่มือ
การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ มอบหมาย  เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เช่น กระท าการด้วยวิธีใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจ าหน่ายสินค้า หรือบริการ
ส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ หรือท าการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อบริษัท เป็นต้น 

4.3 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์อ่ืนใดอันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วน    ได้
เสียตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดในการด าเนินการ เรื่อง การรับสิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดและการให้สิ่งของ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด และจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ     ซึ่งอาจจะ
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

4.4 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ช้ีแจง และขอความร่วมมือในการด าเนินการตามประกาศ นโยบาย
ไม่รับของขวัญ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เป็นต้น 

4.5 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตหรือ
คอร์รัปช่ันอันอาจเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือท าการแจ้ง
ผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือใน
การส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุม และตรวจสอบภายใน ใน
การให้ข้อมูล และติดตามผลการด าเนินการ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

4.6 พนักงานของบริษัทฯ ที่มีข้อสงสัย ความลังเล หรือตกอยู่ในสภาวะกดดันให้มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
พนักงานสามารถปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้
ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจได้ทุกเมื่อ หรือพนักงานสามารถท า
การร้องเรียนผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส  (Whistle Blower Channel)” ของบริษัทฯ โดยผู้แจ้ง 
หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม และข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับ 

4.7 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดไวใ้นหัวข้อ “มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน” 

4.8 ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ  ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากน้ีหากการกระท าน้ันผิดกฎหมายอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย
อีกประการหนึ่งด้วย 

4.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปช่ันนี้ 
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5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

นโยบายตอ่ต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  การด าเนินการใดๆ ให้
ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจน าไปสู่การทุจริต
คอร์รัปช่ัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 

7.1   ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)  

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  และหลักเกณฑ์                   
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของบริษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยนไมตรจีิตทางการค้าระหว่างกันในบาง
โอกาส เป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยการรับหรือให้ผลประโยชน์     ต่าง ๆ 
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ       ต้อง
เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตาม บริษัทไม่สนับสนุนการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม        ที่อาจมี
ผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจท่ีไม่ชอบธรรม หรืออาจ   ท าให้บริษัท
เสียผลประโยชน์ รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ัน   

1) การเลี้ยงรับรอง ของก านัล และสินน้ าใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities) 

การแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าในบางโอกาส เช่น การให้ของก านัล การเลี้ยงอาหาร       การเลี้ยง
รับรอง  ถือเป็นเรื่องปกติที่แสดงออกถึงไมตรีจิตและสร้างความไว้วางใจในการท าธุรกิจร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม พนักงานจะต้องไม่ยอมให้การกระท าเหล่านี้ มีผลกระทบต่อเจตนารมณ์และการ
ตัดสินใจ ในกรณีที่พนักงานได้ใช้วิจารณญาณที่ดีและปฏิบัติด้วยความเป็นกลางแล้ว การเลี้ยงรับรอง
และให้ของขวัญควรเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย และมีมูลค่าสูง แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้พนักงาน
เรียกร้องหรือรับสินน้ าใจ 

ข้อพึงปฏิบัติ 

1. พนักงานต้องไม่เรียกร้องการเลี้ยงรับรอง ของก านัล หรือสินน้ าใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคล
ที่ร่วมท าธุรกิจด้วย 

2. เมื่อพนักงานต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดสรรผู้ร่วมท าธุรกิจ  ห้ามพนักงานรับการเลี้ยงรับรอง 
ของก านัล หรือสินน้ าใจ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อคัดสรรผู้ร่วมท าธุรกิจหรือซื้อสินค้า    สิ่ง
เหล่านี้รวมถึงกรณีที่พนักงานผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล หรือมีอิทธิพลต่อ หรือมีอ านาจในการ ตัดสินใจใน
การตกลงท าสัญญากับผู้จัดหาสินค้า/บริการ การแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าที่มีมูลค่าตามสมควรจะ
เหมาะสมต่อเมื่อไม่มีเจตนาจะสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจในการจัดหาซื้อหรือขายสินค้า 
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3. พนักงานควรทราบนโยบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของคู่ค้า และต้องไม่ยื่น ข้อเสนอ
ที่ขัดต่อนโยบายของคู่ค้า 

4. พนักงานต้องแจ้งนโยบายการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของบริษัทและมาตรฐานการปฏิบัติ   ให้ผู้
จัดหาสินค้า/บริการทราบ 

5. เมื่อพนักงานติดต่อธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของทั้งสองฝ่าย โดยยึดถือมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากกว่าเป็น
เกณฑ์ 

6. พนักงานต้องท าบันทึกและแจ้งผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง ในกรณีที่พนักงาน สมาชิกใน
ครอบครัวหรือผู้อาศัย ได้รับของขวัญหรือไมตรีจิตจากคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งของบริษัท 

2) การเลี้ยงรับรอง (Entertainment) 

ตัวอย่างของการเลี้ยงรับรองที่อนุโลมให้รับได้ แต่ต้องมีความพอดีและเป็นครั้งคราว เช่น 

 การเลี้ยงอาหาร 

 งานการกุศล 

 งานกีฬา 

 การสังสรรค์วันหยุดหรืองานเลี้ยงฉลอง 

 งานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น การชมละคร ภาพยนตร์ คอนเสิร์ตหรือเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 
 

ข้อพึงปฏิบัติ 
1. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเชิญ หรือยอมรับเชิญไปร่วมงาน ต้อนรับ 
2. พนักงานต้องเสนอและ/หรือรับการเลี้ยงรับรองซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจเป็น ครั้งคราว        และ

พอประมาณ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนั้นจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าที่ไม่เหมาะสมของ    พนักงาน หรือ
คู่ค้า 

3. การเลี้ยงรับรองที่พนักงานเสนอหรือรับ ควรเป็นไปในลักษณะต่างตอบแทนและพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ
ผูกมัดที่อาจเกิดขึ้น 

3) ของก านัล (Gifts) 

ตัวอย่างของก านัลที่ยอมรับได้ เช่น 

 สิ่งที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 สิ่งที่จัดท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งประทับตราบริษัท (เช่น ปากกา หมวก เสื้อยืด) 

 สิ่งที่ท าขึน้เพื่อแจกท่ัวไป (เช่น แจกพนักงาน หรือแจกลูกค้าอื่นของคู่ค้า) เป็นต้น 
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ข้อพึงปฏิบัติ 

1. พนักงานจะให้หรือรับของก านัลเฉพาะที่มีผลเพื่อส่งเสริมช่ือเสียงของบริษัทฯ และคู่ค้า และต้องไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ/ผลประโยชน์และต้องไม่เป็นการกระท าใดๆ ที่ไม่เหมาะสม 

2. เมื่อต้องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศหรือต่างวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าด้วย
ของก านัลที่มีมูลค่าสูงเป็นมารยาททางธุรกิจที่ดีและเหมาะสม การมอบและรับของก านัล ดังกล่าว 
พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อลงบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท 

4) สินน้ าใจ (Gratuities) 

ตัวอย่างของสินน้ าใจที่ห้ามรับ เช่น 

 เงินสดหรือสิ่งของที่แลกเป็นเงินสดได้ 

 การให้กู้ยืมเงิน 

 การให้สิทธิพิเศษ 

 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะตัว 

 การให้ผลประโยชน์ 

 การให้บริการ 

 การจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือท่ีถือว่าเป็นการติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ เป็นต้น 

ข้อพึงปฏิบัติ 

พนักงานต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือเสนอให้สินน้ าใจหรือการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ พนักงาน
ต้องระลึกเสมอว่าการรับสินน้ าใจดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการรับเงินหรือรับความช่วยเหลือพิเศษอาจถือ
เป็นการรับสินบนซึ่งขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ กฎหมายไทย และกฎหมายของประเทศอื่น 

7.2   การจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)  

การจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง การจ่ายเงินจ านวนเล็กน้อยเพื่อ 
ชักจูงให้หน่วยธุรกิจที่ติดต่อด้วยเร่งรัดให้มีการด าเนินการ หรือเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการใด ๆ 
ตามหน้าที ่ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องกระท าอยู่แล้ว โดยเป็นการจ่ายเงินซึ่งเกินกว่าที่อัตรากฎหมายก าหนด 
(ถ้ามี) 
 

 ข้อพึงปฏิบัติ  
 ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก 

7.3   การสนับสนุนทางการเมือง (Political Support)  

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบ
อื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ านาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทาง
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การเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ      อย่างไรก็
ตาม บริษัทให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น
การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 
   ค าจ ากัดความ 

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ
มิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนท่ีมิใช่ตัวเงิน รวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่
คิดค่าบริการ หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า 

 
ข้อพึงปฏิบัติ  
1. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในฐานะส่วนตัว ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ              

แห่งรัฐธรรมนูญ  แต่จะต้องไม่อ้างช่ือบริษัทและต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ทางการเมือง หรือใน
การเอื้อประโยชน์และสนับสนุนผู้สมัครหรือองค์กรทางการเมืองเป็นการส่วนตัว 

2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่
หรือสนันสนุนการด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ านาจทาง
การเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง เว้นแต่จะได้รับมอบหมายตามระเบียบของบริษัท   

3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานเข้าร่วม
ประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในท่ีสาธารณสถานใด ๆ อันมีลักษณะทางการเมือง 

4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท างานหรือในเวลางาน       
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน 

5. ทุกคนต้องไม่บังคับเพื่อนพนักงานให้สนับสนุนในการรณรงค์ทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง 
พรรคการเมือง หรือคณะกรรมการพรรคการเมือง  

7.4 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable Donation and Sponsorships)  

การบริจาคเพื่อการกุศล ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้
ความรู้หรือการสละเวลาและการให้เงินสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งผลที่ไม่สมควรต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท การให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท 

 ข้อพึงปฏิบัติ  
1. การให้หรือรับบริจาคต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเพื่อ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยมีขั้นตอนและการควบคุมการเบิกจ่ายที่รัดกุมชัดเจน มีการสอบทานว่าเป็น
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กิจกรรมเพื่อการกุศลและมีขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสม โดยมั่นใจว่าไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการคอร์รัปช่ัน  

2. การบริจาคนั้นต้องเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้แก่บุคคลใด 
หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ 
(Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานท่ีจัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. หากทุกคนประสงค์จะบริจาคเพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนในนามบริษัทฯ ต้องจัดท าบันทึกระบุช่ือ
หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับการบริจาคหรือสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือการให้สนับสนุน 
พร้อมเอกสาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน  

4. การบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนต้องส่งมอบให้แก่องค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่ให้แก่บุคคล
ธรรมดา และจะต้องไม่ส่งผลที่ไม่สมควรต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

5. การบริจาคหรือสนับสนุน ต้องได้รับอนุมัติตามอ านาจอนุมัติที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ก่อนเสมอ  
 

7.5 การจัดจ้างพนักงานรัฐ ( Revolving Door) 

ค านิยาม 
พนักงานรัฐ  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง ,

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย ให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่เคยเป็นพนักงานรัฐเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อไม่ให้ใช้

การกระท าดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ และมีการเปิดเผยข้อมูล  เพื่อความโปรงใส และตรวจสอบได้ 

ขั้นตอนและมาตรการการควบคุม 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมภาษณ์และตรวจสอบการว่าจ้างบุคคลที่เคยท างานกับหน่วยงานรัฐมาก่อน เกี่ยวกับข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ท าไว้กับหน่วยงานรัฐและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดเง่ือนไข 

1.1 ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ก่อนเข้าสมัครและถูกรับเป็นพนักงาน 

ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงอันจะก่อให้เกิดการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 

2. ก าหนดให้ผู้สมัครพนักงานของรัฐที่ได้รับคัดเลือกต้องเปิดเผยข้อมูล และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้แก่
บริษัท ตามข้อ 1  
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7.6 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interest ) 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interest ) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้ผลประโยชน์ส่วนตัว
ของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพและท าให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผลประโยชน์
ส่วนตวัอาจรวมถึงการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัท ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว 

 กิจกรรมส่วนตัวพนักงาน 

 กิจกรรมของครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่อาจกระทบถึงการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจของ
บริษัท 

 กิจกรรมของบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวซึง่อาจจะกระทบถึงการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัท 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงานต้องไม่ด าเนินธุรกิจใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อม 
โดยจะไม่ใช้โอกาสในฐานะ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดการท าธุรกิจรายการใด ๆ ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ รวมถึง การท าธุรกิจใด ๆ ทั้ง
ในนามส่วนตัวหรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย  

การพจิารณาโทษหากมกีารฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบและท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติใน
การท างานของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากกระท าผิด ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนากระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษและถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งหากเป็นความผิดอย่างร้ายแรง  พนักงานอาจถูกพิจารณา
เลิกจ้าง ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท หรือตามระเบียบประกาศ ค าสั่งที่บริษัทได้ก าหนดไว้ นอกจากนั้นหากการ
กระท าน้ันผิดต่อกฎหมาย บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งด้วย 

ช่องทางรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส (Whistle Blower Channel) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและรับข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะด าเนินการเก็บรักษาเป็น
ความลับ ทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมายังช่องทางที่อยู่ต่อไปนี้  

1)  จดหมายส่งทางไปรษณีย ์ 
      ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 เลขานุการบริษัท  
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     โดยส่งมายังท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)  

     1839,1839/1,1839/6 (ช้ัน 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900  
2) จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(E-Mail)  

  อีเมล auditcom@majorcineplex.com 

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  

บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที ่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที ่ปฏิเสธการ  
คอร์รัปช่ัน ดังนี้  

1. ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
2. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชา บังคับหรือขู่เข็ญทั้งทางตรงและทางอ้อม  
3. ไม่น าเหตุดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลดต าแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการ

คอร์รัปช่ัน ในทุกกรณี แม้ว่าการปฏิเสธการคอร์รัปช่ันนั้น จะท าให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  
4. หากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ันดังกล่าว  ใช้เหตุจากการที่ผู้นั้นปฏิเสธการคอร์รัปช่ันไปใน

ทางเลือกปฏิบัติ บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัท ซึ่งจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม 

การสื่อสาร 

บริษัทฯ สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ั น ทั้งหลักการและมาตรการที่ต้อง        
ปฏิบัติตาม รวมถึงผลของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร บริษัทย่อย  ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของฝ่ายบริหาร การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ website 
รายงานประจ าปี หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจ าปี การสอดแทรกในการอบรม
ให้พนักงาน เป็นต้น 

แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. แนวทางการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วไป 
1.1   การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
1.2   การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายบริษัทฯ เช่น อีเมล์ วารสารประชาสัมพันธ์ 
1.3   การจัดท าสื่อหรือสิ่งของหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1.4   การจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร บริษัทย่อย ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ หรือ

ประชาชนท่ัวไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

2. การแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบ 
2.1  บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า/

ให้บริการ และ ผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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บริษัทสนับสนุนให้ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมายึดมั่น ในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

2.2 จัดท าสัญลักษณ์หรือสื่อใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บนสิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้าหรือ
คู่ค้า เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือในโอกาสทางธุรกิจ หรือในการส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษัทฯ 

2.3 จัดท าจดหมายหรือเอกสารแจ้งให้ลูกค้า และคู่ค้าทุกรายทราบเพื่อสื่อสารนโยบายในเรื่อง การรับ/          มอบ
ของขวัญ ของแจก การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่ค้า การรับ/มอบสิ่งตอบแทน เป็นต้น       โดย
กระท าในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือในช่วงโอกาสทางธุรกิจ 

3. การสื่อสารให้พนักงานทราบ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท และบริษัทย่อย 
3.1 น านโยบายต่างๆ ของบริษัท คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงเผยแพรไ่ว้

ในเครื่องมือสื่อสารภายใน อีเมล์  ส าหรับพนักงานท่ีไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรือไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสาร 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะจัดท าสื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

3.2 ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงานเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อให้
พนักงานได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ และปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องตรงกัน 

3.3 จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสาร ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติ หารือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมร่วมกัน 

3.4   จัดให้มีเอกสาร รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นส าหรับพนักงานใหม่ 
3.5 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต         

ของบริษัท เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่พนักงาน ผู้บริหาร บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง

ทางธุรกิจได้รับทราบผ่านรายงานประจ าปี (Annual Report 56-2), website ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล 

1. บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและ
การเงิน  

2. ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมัติตามอ านาจอนุมัติ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัท
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

3. บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือท าการตกแต่งบัญชี 

กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในและการรายงาน 

1. บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านการคอร์รัปช่ัน จึงมีระบบการตรวจสอบภายใน 
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เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่สามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่
วางไว้ได้  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าปีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท้ังนี้  บริษัทฯ 
ให้ความเป็นอิสระ และไม่จ ากัดขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆ ไตรมาสและทุกปี ตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. บริษัทก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในจัดท าแผนงานการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการ 
ตรวจสอบจะผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ
คอร์รัปช่ัน  

4. บริษัทจะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ซึ่งครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและ  การ
ตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. บริษัทก าหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานประเด็นเร่งด่วน ดังนี้  
5.1 ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งคู่ขนานต่อกรรมการบริษัท  
5.2 หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในจะหารือผลการควบคุมภายในกับ

ผู้บริหารสายงาน กรรมการผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการหาแนวทางควบคุม
ภายในที่เหมาะสม  

5.3 หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันท ี 
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 
การติดตามและทบทวน 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทุกปี โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตาม
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ท าหรือรายการธุรกิจใดๆ 
อาจละเมิดนโยบายนี้ หรือละเมิดกฎหมาย หรือข้อก าหนดต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อกรรมการ หรือผู้เกี่ยวข้องตาม
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

แนวทางปฏิบัติในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการต่อต้านการคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล   ซึ่งให้
ความส าคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวั ล
ต่างๆ ต่อพนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจ กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและ
ต้องควบคุมดูแลปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1.1 ด้านการจ้างงาน บริษัทได้ก าหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงานในการรับเข้าท างาน โดยผู้สมัครที่มี 
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดจะต้องไม่เคยมีประวัติการปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าท่ีหรือใช้ 
อ านาจต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยการคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
ทั้งนี้ โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเข้าท างาน ดังนี ้ 

   ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก าหนด 
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 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่ต้องการรับ
พนักงาน 

 ผู้สมัครเข้าท างานทดสอบความรู้ ความสามารถตามที่บริษัทก าหนด 

 เมื่อบริษัทตกลงท าสัญญาจ้างบุคคลใดให้ท างานในต าแหน่งหน้าที่ใด ถือว่าผู้นั้นเป็นพนักงานบริษัท            
ได้รับค่าจ้างตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง หรือทะเบียนลูกจ้าง โดยการก าหนดอัตราค่าจ้างเป็นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน  

1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน โดยพนักงานเริ่มงานใหม่จะต้องปฏิบัติงานในช่วงทดลอง
งานไม่เกิน 119 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายในการท างานและการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินพฤติกรรมในการ
ท างาน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจ 
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยการคอร์รัปช่ันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ 

2. บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการต่างๆ                 
ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยมีการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงาน เผยแพร่ใน   เว็ป
ไซต์ของบริษัทและระบบการอบรม E - LEARNING ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรการต่างๆ        ที่
พนักงานต้องปฏิบัติตามพร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน 

3. บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพื่อให้
พนักงานเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 


