นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน) มีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์
และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบ บริ ษัทจึงได้ จดั ทำ “นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ”
ในกำรกำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมให้ เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจและพัฒนำสูอ่ งค์กรแห่งควำมยัง่ ยืน
1.

คานิยา
“การทุจริต” หมำยถึง กำรกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรื อ
ผู้อื่น ซึง่ รวมถึงกำรกระทำ ดังนี ้
“การลักทรั พย์ ” หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของผู้อื่น หรื อที่ผ้ อู ื่นเป็ นเจ้ ำของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้ องกำรจะ
ครอบครองทรัพย์นนไว้
ั ้ เพื่อตนเองเอำไปขำยหรื อให้ กบั บุคคลที่สำมก็ตำมแต่
“การยักยอกทรั พย์ ” หมำยถึง กำรครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็ นของผู้อื่น หรื อซึ่งผู้อื่นเป็ นเจ้ ำของรวมอยู่ด้ว ย
เบียดบังเอำทรัพย์นนเป็
ั ้ นของตนหรื อบุคคลที่สำม
“การคอร์ รัปชั่น” หมำยถึง กำรใช้ อำนำจที่ได้ มำโดยหน้ ำที่ เพื่อแสวงหำประโยชน์ กำรติดสินบนไม่ว่ำ
จะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้ ให้ คำมัน่ ว่ำจะให้ รวมถึงกำรเรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชนหรื อ
ผู้มีหน้ ำที่ไม่วำ่ จะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม เพื่อจูงใจให้ บคุ คลดังกล่ำวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อนั เป็ นกำร
ให้ ได้ มำหรื อรักษำไว้ ซึ่งธุรกิจ หรื อแนะนำธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพำะ หรื อเพื่อให้ ได้ มำหรื อรักษำไว้ ซึ่งผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแก่ตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกรณีที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรื อจำรี ตทำงกำรค้ ำให้ กระทำได้
 “การให้ ส่ งิ ของ หรือประโยชน์ อ่ ืนใด” หมำยถึง กำรเสนอให้ สทิ ธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
ของขวัญ หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นสินน ้ำใจ เป็ นกำรจูงใจ เป็ นกำรตอบแทน หรื อเพื่อสร้ ำงสัมพันธภาพที่ดี
 “การให้ หรื อรั บสินบน” หมำยถึง กำรเสนอให้ หรื อรับสิ่งของ ของขวัญ รำงวัล หรื อกำรตอบแทนใน
ลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผู้นนให้
ั ้ ตดั สินใจ หรื อกระทำกำรหรื อละเว้ นกระทำกำรอย่ำงใด หรื อเพื่อให้ ตนได้ รับประโยชน์
หรื อช่วยให้ กำรนันส
้ ำเร็ จตำมประสงค์ของคน โดยไม่สจุ ริ ต ผิดกฎหมำย หรื อผิดจรรยำบรรณของบริ ษัทฯ
“ผู้ ีส่วนได้ เสีย” หมำยถึง ผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ เจ้ ำหนี ้ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ ภำครัฐ
ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม

2.

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทฯ ถือว่ำกำรคอร์ รัปชั่นเป็ นสิ่งผิดกฎหมำยและทำลำยควำมน่ำเชื่อถือของกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึง มี
นโยบำยที่จะต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรำยกำรทังหมดทุ
้
กส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อมิให้ มีผลเสียหำยเกิดขึ ้นต่อบริ ษัทฯ และสังคม โดยให้ ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใต้
กรอบกำรบริ หำรจัดกำรของกำรมีจริ ยธรรมที่ดี มีควำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะกระบวนกำรที่เกี่ยวข้ องหรื อ
สุม่ เสีย่ งต่อกำรทุจริ ตภำยในบริ ษัทรวมถึงกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ บริ ษัทฯ จึงกำหนดนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี ้
2.1

ห้ าม กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์หรื อทรัพย์สิน ทังทางตรงหรื
้
อ
ทางอ้ อมที่จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ หรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ
หรื ออาจทาให้ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์นนๆ
ั ้ ได้
2.2
ห้ ำม กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ใดๆ แก่บุคคลภำยนอกและ
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ เพื่อจูงใจให้ บคุ คลผู้นนกระท
ั้
ำสิ่งใดๆ หรื อละเว้ นกำรกระทำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมำย
หรื อโดยไม่ชอบในหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
2.3
กรณี ที่มีก ำรกระทำอันถื อ เป็ นกำรทุจ ริ ต คอร์ รัปชั่น เกิ ดขึน้ บริ ษั ท ฯ ถื อว่ำเป็ นกำรกระท ำที่ ร้ำยแรงและ
จะพิจำรณำดำเนินกำรต่อบุคคลผู้นนตำมระเบี
ั้
ยบข้ อบังคับของบริ ษัท และ/หรื อกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ทังนี
้ ้ นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ครอบคลุมถึงคู่ค้ำธุรกิ จ ลูกค้ ำ และผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ทุกฝ่ ำย
ทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ และบริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่ำง
สม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และข้ อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมำย
3.

หน้ าที่และควา รับผิดชอบ
3.1

3.2

3.3

3.4

คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลให้ มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชั่นที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อ ให้ มั่นใจว่า ฝ่ ายบริ หารได้ ต ระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการบัญชีและ
การเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและ
มีประสิทธิภาพ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่ในการ
นานโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ โดยกาหนดให้ มีระบบสนับสนุนนโยบายการต่อต้ า นทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสือ่ สารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคั บและบทบัญญัติของ
กฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่า
เป็ นไปอย่า งถูก ต้ อ ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ อ านาจด าเนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บัติ กฎหมายและ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.5

4.

กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานบริ ษั ท ฯ ทุ ก ระดั บ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่อ ต้ า นทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ จะต้ องได้ รับ
โทษทางวินยั

แนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
คูม่ ือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จะต้ องไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ ที่บริ ษัทฯ มอบหมาย เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อเอื ้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้ อง หรื อบุคคลใกล้ ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรื อ
ทางอ้ อม ตลอดกระบวนการธุรกิ จ เช่น กระทาการด้ วยวิธีใดๆ อั นไม่ชอบธรรมเพื่อจาหน่ายสินค้ า หรื อ
บริ การส่วนตัวให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อทาการแข่งขันทางธุรกิจไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้ อมต่อบริ ษัท เป็ นต้ น
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรมจากผู้มีสว่ น
ได้ เสียตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดในการดาเนินการ เรื่ อง การรับสิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใดและการให้
สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด และจะต้ องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการรับเลี ้ยงจากผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ
ซึง่ อาจจะได้ รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ชีแ้ จง และขอความร่ วมมือในการดาเนินการตามประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ ทราบเป็ นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ
เป็ นต้ น
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ต้ องไม่ละเลย หรื อ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เ ข้ าข่ายทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชัน่ อันอาจเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อทาการ
แจ้ งผ่าน “ช่องทางร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส (Whistle Blower Channel)” โดยพนักงานจะต้ องให้ ความร่ วมมือ
ในการส่งเสริ มแนวปฏิบตั ิที่ดีภายในองค์กรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการควบคุม และตรวจสอบภายใน
ในการให้ ข้อมูล และติดตามผลการดาเนินการ รวมทังให้
้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
พนัก งานของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ข้ อ สงสัย ความลัง เล หรื อ ตกอยู่ใ นสภาวะกดดัน ให้ มี ส่ว นร่ ว มในการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ พนักงานสามารถปรึ กษากับ ผู้บงั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
จากบริ ษัทฯ ให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจได้ ทุกเมื่อ หรื อ
พนักงานสามารถทาการร้ องเรี ยนผ่าน “ช่องทางร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส (Whistle Blower Channel)” ของ
บริ ษัทฯ โดยผู้แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยน จะได้ รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็ นธรรม และข้ อมูลที่ให้ มาทังหมดถื
้
อเป็ น
ความลับ
บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ ”
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4.8

4.9

5.

ผู้ที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่ บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ห้ ากการกระทานัน้ ผิดกฎหมายอาจจะได้ รับโทษตาม
กฎหมายอีกประการหนึง่ ด้ วย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิ
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้

ข้ อกาหนดในการดาเนินการ

นโยบายต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ กำรดำเนินกำรใดๆ
ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ ในคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตั ิอื่นใดที่ บริ ษัทฯ กำหนด
เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และหลีกเลีย่ งควำมเสี่ยงอันอำจนำไปสู่
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ทังนี
้ ้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ ทุกระดับ ต้ องปฏิ บตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมระมัดระวังใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
5.1

ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)
บริ ษัทมุ่งมัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่ อสัตย์ สุจริ ต ภำยใต้ บทบัญญัติของกฎหมำย และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดำรงรักษำไว้ ซงึ่ ชื่อเสียงของบริ ษัท รวมถึงกำรแลกเปลีย่ นไมตรี จิตทำงกำรค้ ำระหว่ำงกันใน
บำงโอกำส เป็ นกำรแสดงออกถึงควำมไว้ วำงใจในกำรดำเนินธุรกิจร่ วมกัน โดยกำรรับหรื อให้ ผลประโยชน์
ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริ กำร กำรอำนวยควำมสะดวก หรื อกำรเลี ้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ
ต้ องเป็ นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้ องถิ่นหรื อแต่ละประเทศ รวมทังกฎหมำยที
้
่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทไม่สนับสนุนกำรรับ กำรให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม
ที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ และสร้ ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม หรื ออำจ
ทำให้ บริ ษัทเสียผลประโยชน์ รวมทังมี
้ ควำมเสีย่ งต่อกำรคอร์ รัปชัน่
1)

การเลีย้ งรับรอง ของกานัล และสินนา้ ใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities)

กำรแลกเปลี่ยนไมตรี ทำงกำรค้ ำในบำงโอกำส เช่น กำรให้ ของกำนัล กำรเลี ้ยงอำหำร
กำรเลี ้ยงรับรอง ถือเป็ นเรื่ องปกติที่แสดงออกถึงไมตรี จิตและสร้ ำงควำมไว้ วำงใจในกำรทำ
ธุรกิจร่ วมกัน อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนจะต้ องไม่ยอมให้ กำรกระทำเหล่ำนี ้ มีผลกระทบต่อ
เจตนำรมณ์และกำรตัดสินใจ ในกรณีที่พนักงำนได้ ใช้ วิจำรณญำณที่ดีและปฏิบตั ิด้วยควำม
เป็ นกลำงแล้ ว กำรเลี ้ยงรับรองและให้ ของขวัญควรเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย และ
มีมลู ค่ำสูง แต่ทงนี
ั ้ ้ห้ ำมมิให้ พนักงำนเรี ยกร้ องหรื อรับสินน ้ำใจ
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ข้ อพึงปฏิบตั ิ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

2)

พนักงานต้ องไม่เรี ยกร้ องการเลี ้ยงรับรอง ของกานัล หรื อสินน ้าใจ เพื่อตนเองหรื อเพื่อผู้อื่นจาก
บุคคลที่ร่วมทาธุรกิจด้ วย
เมื่อพนักงานต้ องเกี่ยวข้ องกับกระบวนการคัดสรรผู้ร่วมทาธุรกิจ ห้ ามพนักงานรับการเลี ้ยงรับรอง
ของกานัล หรื อสินน ้าใจ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อคัดสรรผู้ร่วมทาธุรกิจหรื อซื ้อสินค้ า
สิ่งเหล่านี ้รวมถึงกรณีที่พนักงานผู้มีหน้ าที่กากับดูแล หรื อมีอิทธิ พลต่อ หรื อมีอานาจในการ
ตัดสินใจในการตกลงทาสัญญากับผู้จัดหาสินค้ า /บริ การ การแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าที่มี
มูลค่าตามสมควรจะเหมาะสมต่อเมื่อไม่มีเจตนาจะสร้ างอิทธิพลในการตัดสินใจในการจัดหาซื ้อ
หรื อขายสินค้ า
พนักงานควรทราบนโยบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าของคู่ค้า และต้ องไม่ยื่น
ข้ อเสนอที่ขดั ต่อนโยบายของคูค่ ้ า
พนักงานต้ องแจ้ งนโยบายการแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าของบริ ษัทและมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ให้ ผ้ จู ดั หาสินค้ า/บริ การทราบ
เมื่อพนักงานติดต่อธุรกิจกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พนักงานต้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าของทังสองฝ่
้
าย โดยยึดถือมาตรฐานที่มีความเข้ มงวด
มากกว่าเป็ นเกณฑ์
พนักงานต้ องทาบันทึกและแจ้ งผู้บงั คับบัญชาตามความเป็ นจริ ง ในกรณีที่พนักงาน สมาชิกใน
ครอบครัวหรื อผู้อาศัย ได้ รับของขวัญหรื อไมตรี จิตจากคูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งของบริ ษัท
การเลีย้ งรับรอง (Entertainment)
ตัวอย่ำงของกำรเลี ้ยงรับรองที่อนุโลมให้ รับได้ แต่ต้องมีควำมพอดีและเป็ นครัง้ ครำว เช่น
 กำรเลี ้ยงอำหำร
 งำนกำรกุศล
 งำนกีฬำ
 กำรสังสรรค์วนั หยุดหรื องำนเลี ้ยงฉลอง
 งำนบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรชมละคร ภำพยนตร์ คอนเสิร์ตหรื อเทศกำลต่ำงๆ เป็ นต้ น

ข้ อพึงปฏิบตั ิ
1.
พนักงานต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาก่อนที่จะเชิญ หรื อยอมรับเชิญไปร่วมงาน ต้ อนรับ
2.
พนักงานต้ องเสนอและ/หรื อรั บการเลี ้ยงรั บรองซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิ จเป็ น ครั ง้ คราว
และพอประมาณ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนัน้ จะไม่มี ผลต่อการตัดสินใจและการกระท าที่ไม่เหมาะสมของ
พนักงาน หรื อคูค่ ้ า
3.
การเลี ้ยงรับรองที่พนักงานเสนอหรื อรับ ควรเป็ นไปในลักษณะต่างตอบแทนและพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยง
ข้ อผูกมัดที่อาจเกิดขึ ้น
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3)

ของกานัล (Gifts)
ตัวอย่ำงของกำนัลที่ยอมรับได้ เช่น
 สิง่ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
 สิง่ ที่จดั ทำขึ ้นเพื่อส่งเสริ มกำรขำย ซึง่ ประทับตรำบริ ษัท (เช่น ปำกกำ หมวก เสื ้อยืด)
 สิง่ ที่ทำขึ ้นเพื่อแจกทัว่ ไป (เช่น แจกพนักงำน หรื อแจกลูกค้ ำอื่นของคูค่ ้ ำ) เป็ นต้ น

ข้ อพึงปฏิบตั ิ
1.
2.

พนักงำนจะให้ หรื อรับของกำนัลเฉพำะที่มีผลเพื่อส่งเสริ มชื่อเสียงของบริ ษัทฯ และคู่ค้ำ และต้ อง
ไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ/ผลประโยชน์และต้ องไม่เป็ นกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เหมำะสม
เมื่อต้ องติดต่อธุรกิจในต่ำงประเทศหรื อต่ำงวัฒนธรรม ซึ่งถือว่ำกำรแลกเปลี่ยนไมตรี ทำงกำรค้ ำ
ด้ วยของกำนัลที่มีมลู ค่ำสูงเป็ นมำรยำททำงธุรกิจที่ดีและเหมำะสม กำรมอบและรับของกำนัล
ดังกล่ำว พนักงำนต้ องรำยงำนให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบเพื่อลงบันทึกเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัท

4)

สินนา้ ใจ (Gratuities)
ตัวอย่ำงของสินน ้ำใจที่ห้ำมรับ เช่น
 เงินสดหรื อสิง่ ของที่แลกเป็ นเงินสดได้
 กำรให้ ก้ ยู ืมเงิน
 กำรให้ สทิ ธิพิเศษ
 กำรให้ ควำมช่วยเหลือเฉพำะตัว
 กำรให้ ผลประโยชน์
 กำรให้ บริ กำร
 กำรจ่ำยเงินหรื อให้ ควำมช่วยเหลือที่ถือว่ำเป็ นกำรติดสินบน หรื อให้ ผลประโยชน์ เป็ นต้ น

ข้ อพึงปฏิบตั ิ

พนักงำนต้ องไม่เรี ยกร้ อง รับ หรื อเสนอให้ สินน ้ำใจหรื อกำรจ่ำยเงินที่ไม่ถูกต้ องตำมระเบียบ
พนักงำนต้ องระลึกเสมอว่ำกำรรั บสินนำ้ ใจดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็ นกำรรั บเงิ นหรื อรั บควำม
ช่วยเหลือพิเศษอำจถือเป็ นกำรรับสินบนซึง่ ขัดต่อนโยบำยของบริ ษัท ฯ กฎหมำยไทย และ
กฎหมำยของประเทศอื่น
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5.2

การจ่ ายเงินเพื่ออานวยควา สะดวก (Facilitation Payment)
กำรจ่ำยเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment) หมำยถึง กำรจ่ำยเงินจำนวนเล็กน้ อยเพื่อ
ชักจูงให้ หน่วยธุรกิจที่ติดต่อด้ วยเร่งรัดให้ มีกำรดำเนินกำร หรื อเพื่อให้ เป็ นที่มนั่ ใจว่ำจะมีกำรดำเนินกำรใด ๆ
ตำมหน้ ำที่ ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องกระทำอยู่แล้ ว โดยเป็ นกำรจ่ำยเงินซึ่งเกิ นกว่ำที่อตั รำกฎหมำย
กำหนด (ถ้ ำมี)
ข้ อพึงปฏิบตั ิ
ห้ ำมมิให้ มีกำรจ่ำยเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก

5.3

การสนับสนุนทางการเ ือง (Political Support)
บริ ษัทวำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนด้ ำนกำรเงินหรื อ
รูปแบบอื่นแก่พรรคกำรเมือง กลุม่ แนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอำนำจทำงกำรเมือง หรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
ทำงกำรเมืองไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ทังในระดั
้
บท้ องถิ่ น ระดับภูมิภำคหรื อระดับประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทให้ ควำมเคำรพในสิทธิทำงกำรเมืองของพนักงำนในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมรัฐธรรมนูญ
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรลงคะแนนเสียง เลือกตัง้ หรื อกำรเป็ นสมำชิกพรรคกำรเมือง
คาจากัดความ
การสนับสนุนทางการเ ือง หมำยถึง กำรให้ กำรสนับสนุนนักกำรเมืองหรื อพรรคกำรเมือง ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน
หรื อมิใช่ตวั เงิน กำรสนับสนุนที่มิใช่ตวั เงิน รวมถึงกำรให้ ยืมหรื อบริ จำคอุปกรณ์ กำรให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยี
โดยไม่คิ ด ค่ำบริ ก ำร หรื อ กำรส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งำนเข้ ำร่ ว มกิ จกรรมทำงกำรเมื องในนำมของบริ ษั ท ฯ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ได้ มำซึง่ ควำมได้ เปรี ยบทำงธุรกิจกำรค้ ำ
ข้ อพึงปฏิบตั ิ
1. ทุก คนมี สิท ธิ เ สรี ภาพในฐานะส่ว นตัว ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ งภายใต้ บ ทบัญ ญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้ องไม่อ้างชื่อบริ ษัทและต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์
หรื อสิง่ อานวยความสะดวกของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ทางการเมือง หรื อ
ในการเอื ้อประโยชน์และสนับสนุนผู้สมัครหรื อองค์กรทางการเมืองเป็ นการส่วนตัว
2. ไม่ควรแสดงออกด้ วยวิธีใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่าบริ ษัทเกี่ยวข้ อง ฝั กใฝ่
หรื อสนันสนุนการดาเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอานาจทาง
การเมืองหรื อผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
้
อง เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายตามระเบียบของบริ ษัท
3. ไม่แต่งกายด้ วยเครื่ องแบบพนักงานหรื อใช้ สญ
ั ลักษณ์ใดที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้ วา่ เป็ นพนักงานเข้ าร่วม
ประชุมทางการเมือง หรื อร่วมชุมนุมในที่สาธารณสถานใด ๆ อันมีลกั ษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรื อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางาน
อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งในการทางาน
5. ทุกคนต้ องไม่บงั คับเพื่อนพนักงานให้ สนับสนุนในการรณรงค์ทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคการเมือง หรื อคณะกรรมการพรรคการเมือง
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5.4

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable Donation and Sponsorships)
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล ในรู ปแบบของกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น กำรให้
ควำมรู้ หรื อกำรสละเวลำและกำรให้ เงิ นสนับสนุน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จ และเสริ มสร้ ำง
ภำพลักษณ์ ที่ดีให้ กบั บริ ษัทฯ จะต้ องไม่สง่ ผลที่ไม่สมควรต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบริ ษัท กำรให้ เงิน
สนับสนุนเป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ ทำงธุรกิจซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล โดยอำจกระทำได้
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจ ตรำสินค้ ำ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท
ข้ อพึงปฏิบตั ิ
1. การให้ หรื อรับบริ จาคต้ องมีการดาเนินการอย่างโปร่ งใส เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรื อเพื่อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) โดยมีขนตอนและการควบคุ
ั้
มการเบิกจ่า ยที่รัดกุมชัดเจน มีการสอบทานว่า
เป็ นกิจกรรมเพื่อการกุศลและมีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิที่เหมาะสม โดยมัน่ ใจว่าไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ น
ข้ ออ้ างในการคอร์ รัปชัน่
2. การบริ จาคนันต้
้ องเป็ นไปเพื่อการกุศล ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ต่า งตอบแทนให้ แก่บคุ คล
ใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตรา
สัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
3. หากทุกคนประสงค์จะบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อให้ เงินสนับสนุนในนามบริ ษัทฯ ต้ องจัดทาบันทึกระบุ
ชื่อหน่วยงานหรื อบุคคลผู้รับการบริ จาคหรื อสนับสนุน วัตถุประสงค์ ในการบริ จาคหรื อการให้
สนับสนุน พร้ อมเอกสาร เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน
4. การบริ จาคหรื อให้ เงินสนับสนุนต้ องส่งมอบให้ แก่องค์กรที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ไม่ใช่ให้ แก่บคุ คล
ธรรมดา และจะต้ องไม่สง่ ผลที่ไม่สมควรต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
5. การบริ จาคหรื อสนับสนุน ต้ องได้ รับอนุมตั ิตามอานาจอนุมตั ิที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ก่อนเสมอ

การพิจารณาโทษหาก กี ารฝ่ าฝื นหรือไ ่ ปฏิบตั ติ า นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องรับทรำบและทำควำมเข้ ำใจ และปฏิบตั ิตำมประมวลคุณธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิ
ในกำรทำงำนของบริ ษัทอย่ำงเคร่ งครัด หำกกระทำผิด ฝ่ ำฝื น ละเลย ละเว้ น หรื อเจตนำกระทำกำรใด ๆ ที่ขดั ต่อนโยบำย
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำโทษและถูกลงโทษทำงวินยั ซึง่ หำกเป็ นควำมผิดอย่ำงร้ ำยแรง พนักงำน
อำจถูกพิจำรณำเลิกจ้ ำง ตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษั ท หรื อตำมระเบียบประกำศ คำสัง่ ที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
นอกจำกนันหำกกำรกระท
้
ำนันผิ
้ ดต่อกฎหมำย บริ ษัทฯ จะพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอีกประกำรหนึง่ ด้ วย
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ช่ องทางร้ องเรียน แจ้ งเบาะแส (Whistle Blower Channel)
บริ ษั ทฯ มีค ณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่ว ยงำนท ำหน้ ำที่ ให้ ค ำปรึ กษำและรั บข้ อ ร้ องเรี ยนด้ ำนคุณธรรมและ
จริ ยธรรม โดยดำเนินกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยน รวบรวม สืบค้ น และมีคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินเรื่ องนันๆ
้ ซึ่งจะดำเนินกำร
เก็บรักษำเป็ นควำมลับ ทังข้
้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน เรื่ องร้ องเรี ยน พยำนต่ำงๆ เป็ นต้ น ซึ่งพนักงำนตลอดจนผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุม่ สำมำรถส่งข้ อร้ องเรี ยนโดยตรงมำยังช่องทำงที่อยูต่ อ่ ไปนี ้
1)

2)

จดหมายส่งทางไปรษณีย์
ระบุหน้ ำซองถึงผู้รับแจ้ งเบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร (กรรมกำรอิสระ)
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
 เลขำนุกำรบริ ษัท
 ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
โดยส่งมำยังที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทฯ
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
1839,1839/1,1839/6 (ชัน้ 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
อีเมล auditcom@majorcineplex.com

าตรการคุ้ ครองผู้ท่ ปี ฏิเสธการคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท ให้ ค วำมเป็ นธรรมและคุ้ม ครองผู้ที่ป ฏิเ สธกำรคอร์ รั ป ชั่น โดยกำหนดมำตรกำรคุ้ม ครองผู้ที่ป ฏิเ สธกำร
คอร์ รัปชั่น ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ปกปิ ดเรื่ องดังกล่าวเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู งั คับบัญชา บังคับหรื อขูเ่ ข็ญทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ไม่นาเหตุดงั กล่าวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลดตาแหน่ง หรื อให้ ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธ
การคอร์ รัปชัน่ ในทุกกรณี แม้ วา่ การปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ นัน้ จะทาให้ บริ ษัทต้ องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
หากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชั่นดังกล่าว ใช้ เหตุจากการที่ผ้ ูนนั ้ ปฏิเสธการคอร์ รัปชั่น
ไปในทางเลือกปฏิบตั ิ บริ ษัทถือว่าผู้บงั คับบัญชาดังกล่าว ฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม

การสื่อสาร
บริ ษั ท ฯ สื่อ สำรข้ อ มูลต่ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ มำตรกำรต่อ ต้ ำ นทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ทัง้ หลัก กำรและมำตรกำรที่ ต้ อ ง
ปฏิบตั ิตำม รวมถึงผลของกำรฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำม เพื่อให้ พนักงำน ผู้บริ หำร บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจได้ รับทรำบ ผ่ำนกำรประชุมประจำเดือนของฝ่ ำยบริ หำร กำรแจ้ งผ่ำนบอร์ ดประชำสัมพันธ์
website รำยงำนประจำปี หรื อวิธีกำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรสอดแทรกในกำรจัดกิจกรรมประจำปี กำรสอดแทรก
ในกำรอบรมให้ พนักงำน เป็ นต้ น
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
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แนวทางการเปิ ดเผยและสื่อสารให้ ผ้ ทู ่ เี กี่ยวข้ องทราบเกี่ยวกับ าตรการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
1.

แนวทางการแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบโดยทัว่ ไป
1.1
กำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
1.2
กำรประชำสัมพันธ์ ผำ่ นเครื อข่ำยบริ ษัทฯ เช่น อีเมล์ วำรสำรประชำสัมพันธ์
1.3
กำรจัดทำสือ่ หรื อสิง่ ของหรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
1.4
กำรจัดกิจกรรมหรื อรณรงค์ร่วมกันระหว่ำงพนักงำน ผู้บริ หำร บริ ษัทย่อย ลูกค้ ำ คู่ค้ำ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ
หรื อประชำชนทัว่ ไป โดยมีกำรสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

2.

การแจ้ งให้ ลกู ค้ าและคูค่ ้ าทราบ
2.1
บริ ษัทจะสือ่ สำรนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่ตวั แทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำ/
ให้ บริ กำร และ ผู้รับเหมำทรำบ ตัง้ แต่เริ่ มต้ นควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสนับสนุนให้ ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำ/ให้ บริ กำร และผู้รับเหมำยึดมัน่ ใน
กำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
2.2
จัดทำสัญลักษณ์หรื อสือ่ ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บนสิ่งของเพื่อให้ แก่ลกู ค้ ำ
หรื อคูค่ ้ ำ เช่น ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ หรื อในโอกำสทำงธุรกิจ หรื อในกำรส่งเสริ มกำรจำหน่ำยของบริ ษัทฯ
2.3
จัด ท ำจดหมำยหรื อ เอกสำรแจ้ งให้ ลูก ค้ ำ และคู่ค้ ำ ทุก รำยทรำบเพื่ อ สื่อ สำรนโยบำยในเรื่ อ ง กำรรั บ /
มอบของขวัญ ของแจก กำรเลี ้ยงรับรองลูกค้ ำ กำรให้ กำรรับรองคู่ค้ำ กำรรั บ /มอบสิ่งตอบแทน เป็ นต้ น
โดยกระทำในช่วงเทศกำลต่ำงๆ หรื อในช่วงโอกำสทำงธุรกิจ

3.

การสือ่ สารให้ พนักงานทราบ ผู้บริ หาร กรรมการบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
3.1
นำนโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษัท คู่มือ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น และเอกสำรที่เกี่ ยวข้ องแสดง
เผยแพร่ ไว้ ใ นเครื่ องมือ สื่อสำรภำยใน อีเ มล์ สำหรั บ พนัก งำนที่ ไม่ได้ อ ยู่ในเครื อข่ำ ยหรื อไม่มี อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ใช้ สอื่ สำร ฝ่ ำยบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะจัดทำสือ่ กำรประชำสัมพันธ์ ให้ ทรำบ
3.2
ติดประกำศที่บอร์ ดประชำสัมพันธ์พนักงำนเกี่ยวกับข่ำวสำรและนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้
พนักงำนได้ ทรำบถึงเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ และปฏิบตั ิในแนวทำงที่ถกู ต้ องตรงกัน
3.3
จัดให้ มีกำรพบปะระหว่ำงผู้บริ หำรกับพนักงำน เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังถำมตอบข้
้
อสงสัยในกำรปฏิบตั ิ หำรื อปั ญหำที่เกิดขึ ้น เพื่อหำ
แนวทำงที่เหมำะสมร่วมกัน
3.4 จัดให้ มีเอกสำร รับทรำบนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สำหรับพนักงำนใหม่
3.5
จัด ให้ มี ก ำรสื่อ สำรผ่ำ นช่ อ งทำงของบริ ษั ท ฯ เช่ น บอร์ ด ประชำสัม พัน ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ระบบอิ น ทรำเน็ ต
ของบริ ษัท เป็ นต้ น

การเปิ ดเผยข้ อ ูล
บริ ษั ทฯ มีก ำรเปิ ดเผยข้ อ มูลแก่พ นักงำน ผู้บริ ห ำร บริ ษั ทย่อ ย ผู้ถือ หุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ ำ ผู้มีส่ว นได้ เสีย ทุก กลุ่ม และ
ผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจได้ รับทรำบผ่ำนรำยงำนประจำปี (Annual Report 56-2), website ของบริ ษัทฯ หรื อวิธีกำรอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำรดำเนินงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
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การบันทึกและเก็บรักษาข้ อ ูล
1.
2.
3.

บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทังกฎหมายที
้
่บงั คับใช้ เกี่ยวกับการรายงานข้ อมูลทางบัญชี
และการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทุกประเภทต้ องมีเอกสารประกอบ มีก ารอนุมตั ิตามอานาจอนุมตั ิ รวมทังการจั
้
ดเก็บและรักษาข้ อมูลของ
บริ ษัทจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้ อง หรื อทาการตกแต่งบัญชี

กระบวนการตรวจสอบการควบคุ ภายในและการรายงาน
1.

2.

3.

4.
5.

บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึง
เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องและเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งทำงด้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ จึงมีระบบกำรตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ มีอยู่สำมำรถช่วยให้ บริ ษัทบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่วำงไว้ ได้
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในเป็ นประจำปี จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้
บริ ษัท ฯ ให้ ค วำมเป็ นอิ สระ และไม่จ ำกัด ขอบเขตแก่ผ้ ูต รวจสอบภำยในในกำรปฏิบัติง ำน นอกจำกนี ้ ยัง มีก ำร
ตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี รับอนุญำตทุกๆ ไตรมำสและทุกปี ตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
บริ ษัทกำหนดให้ ฝ่ำยกำกับและตรวจสอบภำยในจัดทำแผนงำนกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแผนกำร
ตรวจสอบจะผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะมีกำรพิ จำรณำแผนงำนตำมควำมเสี่ยงที่ก่อให้ เกิด
กำรคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทจะรักษำระบบกำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรถ่วงดุลและ
กำรตรวจสอบระหว่ำงกันด้ ำนบัญชี กำรจัดเก็บข้ อมูล รวมถึงกระบวนกำรทำงธุรกิจต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทกำหนดขันตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนประเด็
้
นเร่งด่วน ดังนี ้
5.1
ฝ่ ายกากับและตรวจสอบภายในจะต้ องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้ งคูข่ นานต่อกรรมการบริ ษัท
5.2
หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ ฝ่ ายกากับและตรวจสอบภายในจะหารื อผลการควบคุมภายในกับ
ผู้บริ หารสายงาน กรรมการผู้บริ หารและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อดาเนินการหาแนวทางควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
5.3
หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ ายกากับและตรวจสอบภายในจะแจ้ งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบทันที
5.4
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป

การติดตา และทบทวน
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรติดตำมและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอทุกปี โดยทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
ตำมโครงสร้ ำงหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรติดตำมและทบทวนกำรปฏิบตั ิงำน หำกมีข้อสงสัยว่ำกิจกรรมที่ทำหรื อรำยกำร
ธุรกิ จใดๆ อำจละเมิดนโยบำยนี ้ หรื อละเมิดกฎหมำย หรื อข้ อกำหนดต่ำงๆ ต้ องรำยงำนข้ อมูลดังกล่ำวต่อกรรมกำร หรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องตำมช่องทำงในกำรแจ้ งเบำะแสหรื อร้ องเรี ยน
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แนวทางปฏิบัติในด้ านการบริหารทรัพยากร นุษย์
1.

2.

3.

บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ ง ครัด ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ซึ่งให้
ความสาคัญกับปั จจัยที่เกี่ยวกับการบริ หารบุคคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง หรื อการให้ ผลตอบแทน ตลอดจนการให้ รางวั ล
ต่างๆ ต่อพนักงาน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสือ่ สารทาความเข้ าใจ กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และต้ องควบคุมดูแลปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1.1
ด้ ำนกำรจ้ ำงงำน บริ ษัทได้ กำหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงำนในกำรรับเข้ ำทำงำน โดยผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนดจะต้ องไม่เคยมีประวัติกำรปฎิบตั ิหรื อละเว้ นกำรปฎิบตั ิหน้ ำที่
หรื อใช้ อำนำจตำแหน่งหน้ ำที่โดยมิชอบ แสวงหำผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยกำรคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ำจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ ทังนี
้ ้ โดยมีขนตอนในกำรพิ
ั้
จำรณำบุคคลเข้ ำทำงำน ดังนี ้
 ให้ ผ้ สู มัครยื่นใบสมัครพร้ อมแนบหลักฐานตามที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กาหนด
 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษ พิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ น ร่ วมกับผู้บริ หารของหน่วยงานที่ต้องการรับ
พนักงาน
 ผู้สมัครเข้ าทางานทดสอบความรู้ ความสามารถตามที่บริ ษัทกาหนด
 เมื่อบริ ษัทตกลงทาสัญญาจ้ างบุคคลใดให้ ทางานในตาแหน่งหน้ าที่ใด ถือว่าผู้นนเป็
ั ้ นพนักงานบริ ษัท
ได้ รับค่าจ้ างตามที่กาหนดในสัญญาจ้ าง หรื อทะเบียนลูกจ้ าง โดยการกาหนดอัตราค่าจ้ างเป็ นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน
1.2
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษัทจัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในช่วงทดลองงาน โดยพนักงานเริ่ มงานใหม่จะต้ องปฏิบตั ิงานในช่วง
ทดลองงานไม่เกิน 119 วัน นับตังแต่
้ วนั เริ่ มงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อทาความเข้ าใจร่ วมกันถึงเป้าหมายในการทางานและ
การ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในรอบปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการประเมินพฤติกรรมใน
การทางาน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึง การไม่ป ฎิบัติหรื อ ละเว้ นการปฎิบัติ หน้ าที่หรื อ
ใช้ อานาจ ตาแหน่งหน้ าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยการคอร์ รัปชั่นไม่ว่าจะ
อยูใ่ นรูปแบบใดๆ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารให้ ค วามรู้ แก่ ค ณะกรรมการ ผู้บ ริ ห าร ตลอดจนพนัก งานเกี่ ย วกับ นโยบาย และมาตรการต่า งๆ
ที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยมีการบรรจุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงาน เผยแพร่ ใน
เว็ปไซต์ของบริ ษั ทและระบบการอบรม E - LEARNING ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ พนักงานทราบถึงมาตรการต่างๆ
ที่พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามพร้ อมบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื น
บริ ษัทฯ ได้ มีการสือ่ สารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้
พนักงานเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ
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