
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) มีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมคีณุธรรม โดยยดึมัน่ควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์
และควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบ บริษัทจึงได้จดัท ำ “นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่” 
ในกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิและกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมให้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อป้องกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทำงธุรกิจและพฒันำสูอ่งค์กรแหง่ควำมยัง่ยืน 

1. ค านิยา   

“การทุจริต” หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ซึง่รวมถึงกำรกระท ำ ดงันี ้
-  “การลักทรัพย์” หมำยถึง กำรเอำทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องกำรจะ
ครอบครองทรัพย์นัน้ไว้ เพื่อตนเองเอำไปขำยหรือให้กบับคุคลที่สำมก็ตำมแต่  
-  “การยักยอกทรัพย์” หมำยถึง กำรครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่ด้วย 
เบียดบงัเอำทรัพย์นัน้เป็นของตนหรือบคุคลที่สำม  
-  “การคอร์รัปชั่น” หมำยถึง  กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ เพื่อแสวงหำประโยชน์  กำรติดสินบนไม่ว่ำ    
จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให้ สญัญำว่ำจะให้ มอบให้ ให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ รวมถึงกำรเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชนหรือ           
ผู้มีหน้ำที่ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อจงูใจให้บคุคลดงักลำ่วปฏิบตัิหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่อนัเป็นกำร
ให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้  

  “การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด” หมำยถึง กำรเสนอให้สทิธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ 
ของขวญั หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน ำ้ใจ เป็นกำรจงูใจ เป็นกำรตอบแทน หรือเพื่อสร้ำงสมัพนัธภาพที่ดี 

  “การให้หรือรับสินบน” หมำยถึง กำรเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวญั รำงวลั หรือกำรตอบแทนใน
ลกัษณะอื่นใด เพื่อจงูใจผู้นัน้ให้ตดัสนิใจ หรือกระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรอยำ่งใด หรือเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ 
หรือช่วยให้กำรนัน้ส ำเร็จตำมประสงค์ของคน โดยไมส่จุริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ 

 
“ผู้ ีส่วนได้เสีย” หมำยถึง ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ เจ้ำหนี ้คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ ภำครัฐ

ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสงัคม 
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2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ถือว่ำกำรคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งผิดกฎหมำยและท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมี
นโยบำยที่จะตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรำยกำรทัง้หมดทกุสว่นที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสยีหำยเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ และสงัคม โดยให้ควำมส ำคญัตอ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ภำยใต้
กรอบกำรบริหำรจดักำรของกำรมีจริยธรรมที่ดี มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะกระบวนกำรที่เก่ียวข้องหรือ   
สุม่เสีย่งตอ่กำรทจุริตภำยในบริษัทรวมถึงกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ บริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้

2.1 ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่จะน าไปสูก่ารปฏิบตัิ หรือการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในความรับผิดชอบของตวัเองในทางมิชอบ
หรืออาจท าให้บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์นัน้ๆ ได้ 

2.2 ห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ แก่บุคคลภำยนอกและ     
ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ เพื่อจงูใจให้บคุคลผู้นัน้กระท ำสิ่งใดๆ หรือละเว้นกำรกระท ำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมำย
หรือโดยไมช่อบในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน 

2.3 กรณีที่มีกำรกระท ำอันถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึน้ บริษัทฯ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ ร้ำยแรงและ          
จะพิจำรณำด ำเนินกำรตอ่บคุคลผู้นัน้ตำมระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 

ทัง้นี ้นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลมุถึงคู่ค้ำธุรกิจ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่ำย       
ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ และบริษัทฯ จดัให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่อย่ำง
สม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้  สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และบทบญัญตัิของกฎหมำย  

3. หน้าที่และควา รับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการบญัชีและ
การเงิน ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและ    
มีประสทิธิภาพ 

3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการ
น านโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ โดยก าหนดให้มีระบบสนบัสนนุนโยบายการต่อต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่ และสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ  ระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบญัญัติของ
กฎหมาย 

3.4 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะต้องได้รับ
โทษทางวินยั 
 

4. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตาม นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และ
คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ มอบหมาย  เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเอือ้ประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เช่น กระท าการด้วยวิธีใดๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจ าหน่ายสินค้า หรือ
บริการสว่นตวัให้แก่บริษัทฯ หรือท าการแขง่ขนัทางธุรกิจไมว่า่ทางตรง หรือทางอ้อมตอ่บริษัท เป็นต้น 

4.3 ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะต้องไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์อื่นใดอนัไม่ชอบธรรมจากผู้มีสว่น    
ได้เสยีตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดในการด าเนินการ เร่ือง การรับสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดและการให้
สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และจะต้องระมดัระวงั หลีกเลี่ยงการรับเลีย้งจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ     
ซึง่อาจจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบตัิงานของพนกังานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

4.4 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ชีแ้จง และขอความร่วมมือในการด าเนินการตามประกาศ 
นโยบายไมรั่บของขวญั ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ เช่น ในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ 
เป็นต้น 

4.5 ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ต้องไม่ละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เ ข้าข่ายทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน่อนัอาจเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ หรือท าการ
แจ้งผา่น “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส (Whistle Blower Channel)” โดยพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือ
ในการสง่เสริมแนวปฏิบตัิที่ดีภายในองค์กรกบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านการควบคมุ และตรวจสอบภายใน 
ในการให้ข้อมลู และติดตามผลการด าเนินการ รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

4.6 พนักงานของบริษัทฯ ที่มีข้อสงสัย ความลังเล หรือตกอยู่ในสภาวะกดดันให้มีส่วนร่วมในการทุจริต
คอร์รัปชัน่ พนกังานสามารถปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจได้ทุกเมื่อ หรือ
พนกังานสามารถท าการร้องเรียนผ่าน “ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส  (Whistle Blower Channel)” ของ
บริษัทฯ โดยผู้แจ้ง หรือร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสทิธิอย่างเป็นธรรม และข้อมลูที่ให้มาทัง้หมดถือเป็น
ความลบั 

4.7 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองทจุริตคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในหวัข้อ “มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่” 
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4.8 ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ  ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนีห้ากการกระท านัน้ผิดกฎหมายอาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมายอีกประการหนึง่ด้วย 

4.9 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิ
หน้าที่ที่เก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบาย
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้
 

5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

นโยบายตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  กำรด ำเนินกำรใดๆ 
ให้ใช้แนวปฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ ก ำหนด 
เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และหลกีเลีย่งควำมเสี่ยงอนัอำจน ำไปสู่
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงัใน
ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

5.1   ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)  

บริษัทมุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต ภำยใต้บทบญัญัติของกฎหมำย และหลกัเกณฑ์                   
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อด ำรงรักษำไว้ซึง่ช่ือเสยีงของบริษัท รวมถึงกำรแลกเปลีย่นไมตรีจิตทำงกำรค้ำระหว่ำงกนัใน
บำงโอกำส เป็นกำรแสดงออกถึงควำมไว้วำงใจในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั โดยกำรรับหรือให้ผลประโยชน์     
ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรเลีย้งรับรองกบัผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ       
ต้องเป็นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละประเทศ  รวมทัง้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่สนบัสนนุกำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม        
ที่อำจมีผลต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจที่ไม่ชอบธรรม หรืออำจ   
ท ำให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ รวมทัง้มีควำมเสีย่งตอ่กำรคอร์รัปชัน่   

1) การเลีย้งรับรอง ของก านัล และสินน า้ใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities) 

กำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำในบำงโอกำส เช่น กำรให้ของก ำนลั กำรเลีย้งอำหำร       
กำรเลีย้งรับรอง  ถือเป็นเร่ืองปกติท่ีแสดงออกถึงไมตรีจิตและสร้ำงควำมไว้วำงใจในกำรท ำ
ธุรกิจร่วมกนั อย่ำงไรก็ตำม พนกังำนจะต้องไม่ยอมให้กำรกระท ำเหล่ำนี  ้ มีผลกระทบต่อ
เจตนำรมณ์และกำรตดัสินใจ ในกรณีท่ีพนกังำนได้ใช้วิจำรณญำณท่ีดีและปฏิบตัิด้วยควำม
เป็นกลำงแล้ว กำรเลีย้งรับรองและให้ของขวญัควรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ไม่ฟุ่ มเฟือย และ
มีมลูคำ่สงู แตท่ัง้นีห้้ำมมิให้พนกังำนเรียกร้องหรือรับสินน ำ้ใจ 
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ข้อพงึปฏิบตัิ 

1. พนกังานต้องไม่เรียกร้องการเลีย้งรับรอง ของก านลั หรือสินน า้ใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจาก
บคุคลที่ร่วมท าธุรกิจด้วย 

2. เมื่อพนกังานต้องเก่ียวข้องกบักระบวนการคดัสรรผู้ ร่วมท าธุรกิจ ห้ามพนกังานรับการเลีย้งรับรอง 
ของก านลั หรือสินน า้ใจ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเพื่อคดัสรรผู้ ร่วมท าธุรกิจหรือซือ้สินค้า    
สิ่งเหล่านีร้วมถึงกรณีที่พนกังานผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล หรือมีอิทธิพลต่อ หรือมีอ านาจในการ 
ตดัสินใจในการตกลงท าสญัญากับผู้จัดหาสินค้า/บริการ การแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าที่มี
มลูคา่ตามสมควรจะเหมาะสมต่อเมื่อไม่มีเจตนาจะสร้างอิทธิพลในการตดัสินใจในการจดัหาซือ้
หรือขายสนิค้า 

3. พนกังานควรทราบนโยบายเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของคู่ค้า  และต้องไม่ยื่น 
ข้อเสนอที่ขดัตอ่นโยบายของคูค้่า 

4. พนกังานต้องแจ้งนโยบายการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของบริษัทและมาตรฐานการปฏิบตัิ    
ให้ผู้จดัหาสนิค้า/บริการทราบ 

5. เมื่อพนกังานติดต่อธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนกังานต้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรฐาน
เก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าของทัง้สองฝ่าย โดยยึดถือมาตรฐานที่มีความเข้มงวด
มากกวา่เป็นเกณฑ์ 

6. พนกังานต้องท าบนัทึกและแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามความเป็นจริง  ในกรณีที่พนกังาน สมาชิกใน
ครอบครัวหรือผู้อาศยั ได้รับของขวญัหรือไมตรีจิตจากคูค้่า ลกูค้า คูแ่ขง่ของบริษัท 

2) การเลีย้งรับรอง (Entertainment) 

ตวัอยำ่งของกำรเลีย้งรับรองที่อนโุลมให้รับได้ แตต้่องมีควำมพอดีและเป็นครัง้ครำว เช่น 

 กำรเลีย้งอำหำร 

 งำนกำรกศุล 

 งำนกีฬำ 

 กำรสงัสรรค์วนัหยดุหรืองำนเลีย้งฉลอง 

 งำนบนัเทิงในรูปแบบตำ่งๆ เช่น กำรชมละคร ภำพยนตร์ คอนเสร์ิตหรือเทศกำลตำ่งๆ เป็นต้น 
 

ข้อพงึปฏิบตัิ 
1. พนกังานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาก่อนที่จะเชิญ หรือยอมรับเชิญไปร่วมงาน ต้อนรับ 
2. พนักงานต้องเสนอและ/หรือรับการเลีย้งรับรองซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจเป็น ครัง้คราว        

และพอประมาณ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนัน้จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าที่ไม่เหมาะสมของ    
พนกังาน หรือคูค้่า 

3. การเลีย้งรับรองที่พนกังานเสนอหรือรับ ควรเป็นไปในลกัษณะต่างตอบแทนและพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อผกูมดัที่อาจเกิดขึน้ 
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3) ของก านัล (Gifts) 

ตวัอยำ่งของก ำนลัที่ยอมรับได้ เช่น 

 สิง่ที่ไมเ่ป็นตวัเงิน 

 สิง่ที่จดัท ำขึน้เพื่อสง่เสริมกำรขำย ซึง่ประทบัตรำบริษัท (เช่น ปำกกำ หมวก เสือ้ยืด) 

 สิง่ที่ท ำขึน้เพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังำน หรือแจกลกูค้ำอื่นของคูค้่ำ) เป็นต้น 

ข้อพงึปฏิบตัิ 

1. พนกังำนจะให้หรือรับของก ำนลัเฉพำะที่มีผลเพื่อสง่เสริมช่ือเสียงของบริษัทฯ และคู่ค้ำ  และต้อง
ไมม่ีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ/ผลประโยชน์และต้องไมเ่ป็นกำรกระท ำใดๆ ที่ไมเ่หมำะสม 

2. เมื่อต้องติดต่อธุรกิจในต่ำงประเทศหรือต่ำงวฒันธรรม ซึ่งถือว่ำกำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำ
ด้วยของก ำนลัที่มีมลูค่ำสงูเป็นมำรยำททำงธุรกิจที่ดีและเหมำะสม  กำรมอบและรับของก ำนลั 
ดงักลำ่ว พนกังำนต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบเพื่อลงบนัทกึเป็นทรัพย์สนิของบริษัท 

4) สินน า้ใจ (Gratuities) 

ตวัอยำ่งของสนิน ำ้ใจที่ห้ำมรับ เช่น 

 เงินสดหรือสิง่ของที่แลกเป็นเงินสดได้ 

 กำรให้กู้ยืมเงิน 

 กำรให้สทิธิพิเศษ 

 กำรให้ควำมช่วยเหลอืเฉพำะตวั 

 กำรให้ผลประโยชน์ 

 กำรให้บริกำร 

 กำรจ่ำยเงินหรือให้ควำมช่วยเหลอืที่ถือวำ่เป็นกำรติดสนิบน หรือให้ผลประโยชน์ เป็นต้น 

ข้อพงึปฏิบตัิ 

พนกังำนต้องไมเ่รียกร้อง รับ หรือเสนอให้สินน ำ้ใจหรือกำรจ่ำยเงินท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
พนักงำนต้องระลึกเสมอว่ำกำรรับสินน ำ้ใจดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นกำรรับเงินหรือรับควำม
ช่วยเหลือพิเศษอำจถือเป็นกำรรับสินบนซึง่ขดัต่อนโยบำยของบริษัทฯ กฎหมำยไทย และ
กฎหมำยของประเทศอื่น 

 

 

 



        

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)   7 

 

5.2   การจ่ายเงนิเพื่ออ านวยควา สะดวก (Facilitation Payment)  

กำรจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment) หมำยถึง กำรจ่ำยเงินจ ำนวนเล็กน้อยเพื่อ 
ชกัจงูให้หนว่ยธุรกิจที่ติดตอ่ด้วยเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินกำร หรือเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจวำ่จะมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมหน้ำที่ ซึ่งบุคคลดงักลำ่วมีหน้ำที่ต้องกระท ำอยู่แล้ว โดยเป็นกำรจ่ำยเงินซึ่งเกินกว่ำที่อตัรำกฎหมำย
ก ำหนด (ถ้ำมี) 

 

 ข้อพงึปฏิบตัิ  
 ห้ำมมิให้มีกำรจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

 
5.3   การสนับสนุนทางการเ ือง (Political Support)  

บริษัทวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่หรือสนบัสนุนด้ำนกำรเงินหรือ
รูปแบบอื่นแก่พรรคกำรเมือง กลุม่แนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้
ทำงกำรเมืองไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม  ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภูมิภำคหรือระดับประเทศ      
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทให้ควำมเคำรพในสทิธิทำงกำรเมืองของพนกังำนในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมรัฐธรรมนญู
ไมว่ำ่จะเป็นกำรลงคะแนนเสยีง เลอืกตัง้ หรือกำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง 

 

   ค าจ ากดัความ 
การสนับสนุนทางการเ ือง หมำยถึง กำรให้กำรสนบัสนนุนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง ทัง้ที่เป็นตวัเงิน 
หรือมิใช่ตวัเงิน กำรสนบัสนนุท่ีมิใช่ตวัเงิน รวมถึงกำรให้ยืมหรือบริจำคอปุกรณ์ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
โดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือกำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทฯ             
ทัง้นี ้เพื่อให้ได้มำซึง่ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ 

 
ข้อพงึปฏิบตัิ  
1. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในฐานะส่วนตัว ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ             

แหง่รัฐธรรมนญู  แตจ่ะต้องไมอ้่างช่ือบริษัทและต้องไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่ เงินทนุ เวลา วสัด ุอปุกรณ์ 
หรือสิง่อ านวยความสะดวกของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ทางการเมือง หรือ
ในการเอือ้ประโยชน์และสนบัสนนุผู้สมคัรหรือองค์กรทางการเมืองเป็นการสว่นตวั 

2. ไมค่วรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ เก่ียวกบัประเด็นสาธารณะ ท่ีท าให้ผู้อื่นเข้าใจวา่บริษัทเก่ียวข้อง ฝักใฝ่
หรือสนนัสนนุการด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุม่แนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ านาจทาง
การเมืองหรือผู้สมคัรรับเลอืกตัง้ทางการเมือง เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายตามระเบียบของบริษัท   

3. ไมแ่ตง่กายด้วยเคร่ืองแบบพนกังานหรือใช้สญัลกัษณ์ใดที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้วา่เป็นพนกังานเข้าร่วม
ประชมุทางการเมือง หรือร่วมชมุนมุในท่ีสาธารณสถานใด ๆ อนัมีลกัษณะทางการเมือง 

4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท างานหรือในเวลางาน       
อนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งในการท างาน 

5. ทกุคนต้องไมบ่งัคบัเพื่อนพนกังานให้สนบัสนนุในการรณรงค์ทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมอืง 
พรรคการเมือง หรือคณะกรรมการพรรคการเมือง  
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5.4 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุน (Charitable Donation and Sponsorships)  

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรให้
ควำมรู้หรือกำรสละเวลำและกำรให้เงินสนบัสนุน เพื่อกำรประชำสมัพันธ์ทำงธุรกิจ และเสริมสร้ำง
ภำพลกัษณ์ที่ดีให้กบับริษัทฯ จะต้องไม่สง่ผลที่ไม่สมควรต่อกำรตดัสินใจทำงธุรกิจของบริษัท กำรให้เงิน
สนบัสนุนเป็นวิธีกำรประชำสมัพนัธ์ทำงธุรกิจซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล โดยอำจกระท ำได้  
เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรประชำสมัพนัธ์ธุรกิจ ตรำสนิค้ำ หรือช่ือเสยีงของบริษัท 

 
 ข้อพงึปฏิบตัิ  

1. การให้หรือรับบริจาคต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม หรือเพื่อ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยมีขัน้ตอนและการควบคมุการเบิกจ่ายที่รัดกุมชดัเจน มีการสอบทานว่า
เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลและมีขัน้ตอนการอนมุตัิที่เหมาะสม โดยมัน่ใจว่าไม่ได้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็น
ข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่  

2. การบริจาคนัน้ต้องเป็นไปเพื่อการกศุล ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้แก่บคุคล
ใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น การติดตรา
สญัลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังาน หรือในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

3. หากทกุคนประสงค์จะบริจาคเพื่อการกศุลหรือให้เงินสนบัสนนุในนามบริษัทฯ ต้องจดัท าบนัทึกระบุ
ช่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้ รับการบริจาคหรือสนับสนุน  วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือการให้
สนบัสนนุ พร้อมเอกสาร เพื่อเสนอขออนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน  

4. การบริจาคหรือให้เงินสนบัสนนุต้องสง่มอบให้แก่องค์กรที่ถกูต้องตามกฎหมาย  ไม่ใช่ให้แก่บคุคล
ธรรมดา และจะต้องไมส่ง่ผลที่ไมส่มควรตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ  

5. การบริจาคหรือสนบัสนนุ ต้องได้รับอนมุตัิตามอ านาจอนมุตัิที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ก่อนเสมอ  
 

การพิจารณาโทษหาก กีารฝ่าฝืนหรือไ ่ปฏิบตัติา นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องรับทรำบและท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบตัิตำมประมวลคณุธรรมและข้อพึงปฏิบตัิ
ในกำรท ำงำนของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด หำกกระท ำผิด ฝ่ำฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนำกระท ำกำรใด ๆ ที่ขดัต่อนโยบำย
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษและถกูลงโทษทำงวินยั ซึง่หำกเป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรง  พนกังำน
อำจถกูพิจำรณำเลิกจ้ำง ตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษัท หรือตำมระเบียบประกำศ ค ำสัง่ที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนัน้หำกกำรกระท ำนัน้ผิดตอ่กฎหมำย บริษัทฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องอีกประกำรหนึง่ด้วย 
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ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส (Whistle Blower Channel) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำนท ำหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำและรับข้อร้องเรียนด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  โดยด ำเนินกำรรับเร่ืองร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมกำรพิจำรณำตดัสินเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งจะด ำเนินกำร     
เก็บรักษำเป็นควำมลบั ทัง้ข้อมลูของผู้ ร้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียน เร่ืองร้องเรียน พยำนต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งพนกังำนตลอดจนผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุกลุม่สำมำรถสง่ข้อร้องเรียนโดยตรงมำยงัช่องทำงที่อยูต่อ่ไปนี ้ 

1)  จดหมายสง่ทางไปรษณีย์  
      ระบหุน้ำซองถงึผู้ รับแจ้งเบำะแสทำ่นใดทำ่นหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (กรรมกำรอิสระ) 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 

 เลขำนกุำรบริษัท  

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 
     โดยสง่มำยงัที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ 

  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)  
                 1839,1839/1,1839/6 (ชัน้ 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900  

2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  
  อีเมล auditcom@majorcineplex.com 

 าตรการคุ้ ครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  

บริษัทให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น  โดยก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำร  
คอร์รัปชั่น ดังนี ้ 

1. ปกปิดเร่ืองดงักลา่วเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง  
2. ห้ามไมใ่ห้ผู้บงัคบับญัชา บงัคบัหรือขูเ่ข็ญทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
3. ไม่น าเหตุดงักลา่วไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด  ๆ ไม่ลดต าแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธ      

การคอร์รัปชัน่ ในทกุกรณี แม้วา่การปฏิเสธการคอร์รัปชัน่นัน้ จะท าให้บริษัทต้องสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ  
4. หากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นดังกล่าว  ใช้เหตุจากการที่ผู้ นัน้ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น           

ไปในทางเลือกปฏิบตัิ บริษัทถือว่าผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท 
ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม 

การสื่อสาร 

บริษัทฯ สื่อสำรข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้หลักกำรและมำตรกำรที่ต้อง        
ปฏิบตัิตำม รวมถึงผลของกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบตัิตำม  เพื่อให้พนกังำน ผู้บริหำร บริษัทย่อย  ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย    
ทกุกลุ่ม และผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจได้รับทรำบ ผ่ำนกำรประชุมประจ ำเดือนของฝ่ำยบริหำร กำรแจ้งผ่ำนบอร์ดประชำสมัพนัธ์ 
website รำยงำนประจ ำปี หรือวิธีกำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรสอดแทรกในกำรจัดกิจกรรมประจ ำปี กำรสอดแทรก
ในกำรอบรมให้พนกังำน เป็นต้น 

mailto:auditcom@majorcineplex.com
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แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ าตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. แนวทางการแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบโดยทัว่ไป 
1.1   กำรประชำสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
1.2   กำรประชำสมัพนัธ์ผำ่นเครือขำ่ยบริษัทฯ เช่น อีเมล์ วำรสำรประชำสมัพนัธ์ 
1.3   กำรจดัท ำสือ่หรือสิง่ของหรือสญัลกัษณ์ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
1.4   กำรจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ร่วมกันระหว่ำงพนกังำน ผู้บริหำร บริษัทย่อย ลกูค้ำ คู่ค้ำ ผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ  

หรือประชำชนทัว่ไป โดยมีกำรสอดแทรกวตัถปุระสงค์สนบัสนนุแนวนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 

2. การแจ้งให้ลกูค้าและคูค้่าทราบ 
2.1  บริษัทจะสือ่สำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ให้แก่ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำ/

ให้บริกำร และ ผู้ รับเหมำทรำบ ตัง้แต่เร่ิมต้นควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี ้บริษัทสนบัสนนุให้ ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำ/ให้บริกำร และผู้ รับเหมำยึดมัน่ใน
กำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

2.2 จดัท ำสญัลกัษณ์หรือสือ่ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ บนสิ่งของเพื่อให้แก่ลกูค้ำ
หรือคูค้่ำ เช่น ในช่วงเทศกำลตำ่งๆ หรือในโอกำสทำงธุรกิจ หรือในกำรสง่เสริมกำรจ ำหนำ่ยของบริษัทฯ 

2.3 จัดท ำจดหมำยหรือเอกสำรแจ้งให้ลูกค้ำ และคู่ค้ำทุกรำยทรำบเพื่อสื่อสำรนโยบำยในเร่ือง กำรรับ /          
มอบของขวัญ ของแจก กำรเลีย้งรับรองลกูค้ำ กำรให้กำรรับรองคู่ค้ำ กำรรับ /มอบสิ่งตอบแทน เป็นต้น       
โดยกระท ำในช่วงเทศกำลตำ่งๆ หรือในช่วงโอกำสทำงธุรกิจ 

 

3. การสือ่สารให้พนกังานทราบ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท และบริษัทยอ่ย 
3.1 น ำนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และเอกสำรที่เก่ียวข้องแสดง

เผยแพร่ไว้ในเคร่ืองมือสื่อสำรภำยใน อีเมล์  ส ำหรับพนักงำนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ำยหรือไม่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใช้สือ่สำร ฝ่ำยบริหารทรัพยากรมนษุย์จะจดัท ำสือ่กำรประชำสมัพนัธ์ให้ทรำบ 

3.2 ติดประกำศที่บอร์ดประชำสมัพนัธ์พนกังำนเก่ียวกบัขำ่วสำรและนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่เพื่อให้
พนกังำนได้ทรำบถึงเหตกุำรณ์ตำ่งๆ และปฏิบตัิในแนวทำงที่ถกูต้องตรงกนั 

3.3 จัดให้มีกำรพบปะระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำน  เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ถำมตอบข้อสงสยัในกำรปฏิบตัิ หำรือปัญหำที่เกิดขึน้ เพื่อหำ
แนวทำงที่เหมำะสมร่วมกนั 

3.4   จดัให้มีเอกสำร รับทรำบนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ส ำหรับพนกังำนใหม่ 
3.5 จัดให้มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงของบริษัทฯ เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ ระบบอินทรำเน็ต         

ของบริษัท เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อ ูล 
บริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมูลแก่พนักงำน ผู้ บริหำร บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและ

ผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจได้รับทรำบผำ่นรำยงำนประจ ำปี (Annual Report 56-2), website ของบริษัทฯ หรือวิธีกำรอื่นๆ ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจวำ่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
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การบันทึกและเก็บรักษาข้อ ูล 

1. บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายที่บงัคบัใช้เก่ียวกบัการรายงานข้อมลูทางบญัชี
และการเงิน  

2. ค่าใช้จ่ายทกุประเภทต้องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมตัิตามอ านาจอนุมตัิ รวมทัง้การจดัเก็บและรักษาข้อมลูของ
บริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

3. บริษัทไมอ่นญุาตให้มีการบนัทกึข้อมลูที่เป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไมส่มบรูณ์ ไมถ่กูต้อง หรือท าการตกแตง่บญัชี 

กระบวนการตรวจสอบการควบคุ ภายในและการรายงาน 

1. บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมถึง
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องและเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งทำงด้ำนกำรคอร์รัปชัน่ จึงมีระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตสุมผลว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในที่ มีอยู่สำมำรถช่วยให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำย
ตำมที่วำงไว้ได้  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำปีจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ทัง้นี ้    
บริษัทฯ ให้ควำมเป็นอิสระ และไม่จ ำกัดขอบเขตแก่ผู้ ตรวจสอบภำยในในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี ้ยังมีกำร
ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำตทุกๆ ไตรมำสและทุกปี ตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

3. บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบภำยในจัดท ำแผนงำนกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแผนกำร 
ตรวจสอบจะผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะมีกำรพิจำรณำแผนงำนตำมควำมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
กำรคอร์รัปชัน่  

4. บริษัทจะรักษำระบบกำรควบคมุภำยในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ซึ่งครอบคลมุถึงกำรถ่วงดลุและ  
กำรตรวจสอบระหวำ่งกนัด้ำนบญัชี กำรจดัเก็บข้อมลู รวมถึงกระบวนกำรทำงธุรกิจตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. บริษัทก ำหนดขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนประเด็นเร่งดว่น ดงันี ้ 
5.1 ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งคูข่นานตอ่กรรมการบริษัท  
5.2 หลงัจากรายงานผลการตรวจสอบ ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในจะหารือผลการควบคุมภายในกับ

ผู้บริหารสายงาน กรรมการผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการหาแนวทางควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม  

5.3 หากพบวา่มีประเด็นเร่งดว่น ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบทนัที  
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ท าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 
การติดตา และทบทวน 
 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอทกุปี โดยทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง
ตำมโครงสร้ำงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรติดตำมและทบทวนกำรปฏิบตัิงำน หำกมีข้อสงสยัว่ำกิจกรรมที่ท ำหรือรำยกำร
ธุรกิจใดๆ อำจละเมิดนโยบำยนี ้หรือละเมิดกฎหมำย หรือข้อก ำหนดต่ำงๆ ต้องรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวต่อกรรมกำร หรือ
ผู้ เก่ียวข้องตำมช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน 
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แนวทางปฏิบัติในด้านการบริหารทรัพยากร นุษย์ 

1. บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ซึ่งให้
ความส าคญักบัปัจจยัที่เก่ียวกับการบริหารบคุคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวัล
ตา่งๆ ตอ่พนกังาน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสือ่สารท าความเข้าใจ กบัพนกังานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และต้องควบคมุดแูลปฏิบตัิให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้
1.1 ด้ำนกำรจ้ำงงำน บริษัทได้ก ำหนดประเภทและคุณสมบตัิของพนกังำนในกำรรับเข้ำท ำงำน โดยผู้สมคัรที่มี 

คณุสมบตัิเป็นไปตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดจะต้องไม่เคยมีประวตัิกำรปฎิบตัิหรือละเว้นกำรปฎิบตัิหน้ำที่
หรือใช้ อ ำนำจต ำแหนง่หน้ำที่โดยมิชอบ แสวงหำผลประโยชน์อนัมิควรได้ โดยกำรคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ ทัง้นี ้โดยมีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำบคุคลเข้ำท ำงำน ดงันี ้ 

   ให้ผู้สมคัรยื่นใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐานตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ก าหนด 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุพิจารณาคุณสมบตัิเบือ้งต้น ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่ต้องการรับ
พนกังาน 

 ผู้สมคัรเข้าท างานทดสอบความรู้ ความสามารถตามที่บริษัทก าหนด 

 เมื่อบริษัทตกลงท าสญัญาจ้างบคุคลใดให้ท างานในต าแหน่งหน้าที่ใด ถือว่าผู้นัน้เป็นพนกังานบริษัท            
ได้รับคา่จ้างตามที่ก าหนดในสญัญาจ้าง หรือทะเบียนลกูจ้าง โดยการก าหนดอตัราค่าจ้างเป็นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และสภาพการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน  

1.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน บริษัทจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานในช่วงทดลองงาน โดยพนกังานเร่ิมงานใหม่จะต้องปฏิบตัิงานในช่วง
ทดลองงานไมเ่กิน 119 วนั นบัตัง้แตว่นัเร่ิมงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายในการท างานและ      
การ ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของพนกังานในรอบปีที่ผา่นมา รวมถึงการประเมินพฤติกรรมใน
การท างาน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่หรือ        
ใช้อ านาจ ต าแหนง่หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้ โดยการคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะ
อยูใ่นรูปแบบใดๆ 

2. บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้ บริหาร ตลอดจนพนักงานเก่ียวกับนโยบาย และมาตรการต่างๆ                 
ที่เก่ียวกบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยมีการบรรจุไว้เป็นสว่นหนึ่งในหลกัสตูรการปฐมนิเทศพนกังาน เผยแพร่ใน   
เว็ปไซต์ของบริษัทและระบบการอบรม E - LEARNING ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้พนกังานทราบถึงมาตรการต่างๆ        
ที่พนกังานต้องปฏิบตัิตามพร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน 

3. บริษัทฯ ได้มีการสือ่สารและฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่องเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
พนกังานเข้าใจอยา่งถ่องแท้เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 


