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จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมัน่ที่จะเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ธุรกิจ (‘คู่คา้’) และพฒันากระบวนการท างาน เพือ่

สร้างคุณค่ากบัผูไ้ดเ้สียทุกฝ่าย องค์กรเช่ือวา่การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานที่ค านึงถึงประเด็นดา้น ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรร

มาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) คือการบริหารจดัการโอกาสและความเส่ียงที่ครบทุกมิติของการด าเนินธุรกิจ 

ซ่ึงผลลพัธ์จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าระยะยาวกบัคู่คา้ และยกระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดว้ยเหตุน้ี  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ้ป ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคู่คา้ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ขึ้น เพือ่ก าหนดทิศทางของการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืของ 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปกบัคู่คา้ พร้อมกบัวางมาตรฐาน และแนวปฏิบตัิใหคู้่คา้ศึกษา และใชใ้นการปฏบิตัิงานร่วมกบั เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ปตลอดการท างาน  

จรรยาบรรณคู่คา้ธุรกิจ จะปฏิบตัิต่อคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซ่ึงรวมผูจ้ดัซ้ือ และผูจ้ดัจา้งทุก

ราย โดยการบริหารจดัการ มุ่งพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานในประเด็นดา้นจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) สิทธิมนุษยชน 

และแรงงาน (Human Rights and Labour Standard) การบริหารจดัการคุณภาพ (Quality Management) อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั (Occupational, Health and Safety) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เล็งเห็นความส าคญัใน

ประเด็นเหล่าน้ี และตั้งใจที่จะวางมาตรฐานการท างานใหเ้หนือขอ้บงัคบักฎหมายเพือ่ใหม้าตรฐานกระบวนการธุรกิจของ เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กบัคู่คา้มีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และเป็นที่ยอมรับ แมเ้ผชิญต่อกฎเกณฑ์ที่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละ

พื้นที่ปฏิบติังาน 

ในการส่งเสริม สนบัสนุน และติดตามใหคู้่คา้ธุรกิจปฏิบติัตาม จรรยาบรรณคู่คา้ธุรกิจ องค์กรมุ่งมัน่ที่จะร่วมมือกบัคู่คา้ 

ผ่านการก ากบัดูแล ใหข้อ้มูล ใหแ้นวปฏิบตัิที่เหมาะสมกบัการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามความเหมาะสม 

เพือ่ใหคู้่คา้ไดส้ามารถพฒันาการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปไดก้ าหนดไว ้  

 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งหวงัวา่หลกัการของ จรรยาบรรณคู่คา้ธุรกิจ จะผลกัดนัประสิทธิภาพการท างานระหวา่ง 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กบัคู่คา้ทุกรายไปสู่การท างานที่สร้างความเช่ือมัน่ และมูลค่าระยะยาวใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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จริยธรรมธุรกิจ 

 

จริยธรรมธุรกิจ  

• ในการด าเนินธุรกิจ ใหค้วามส าคญัต่อหลกัจริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ ระเบียบของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่รูปแบบใดๆ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ไม่น าผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาขดัแยง้ในกระบวนการธุรกิจกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ 

เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกลชิ้ด จากต าแหน่ง หนา้ที่ และโอกาสต่างๆ จากการปฏิบตัิงานร่วมกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

• ใหค้วามร่วมมือตามขอ้ก าหนดต่างๆ เมื่อ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ประกาศนโยบายไม่รับของขวญั หรือขอ้ก าหนดใดๆ ตาม 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ข้อมูลภายใน 

• ก่อนจะเร่ิมด าเนินการแลกเปลี่ยนขอ้มูลภายในใดๆ ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการรักษาขอ้มูลภายในวา่คูค่า้จะปกป้องและ

รักษาขอ้มูลภายในระหวา่งองค์กรแมว้า่การด าเนินธุรกิจกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จะส้ินสุดลงแลว้ 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

• ในการร่วมงานกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยสิ์นทางปัญญา ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ดว้ยการ

ปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่งกนั 

• ไม่เผยแพร่ และไมล่ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

การเปิดเผยข้อมูล 

• เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัคู่คา้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด ใหค้วามร่วมมอืในการส่งขอ้มูลให้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปเพือ่จดัท า

รายงานส าคญัต่างๆ และเปิดเผยใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

การท าธุรกรรม 

• ในการท าธุรกรรมระหวา่งคู่คา้กบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ ด าเนินการตามขั้นตอนที่ฝ่ายบญัชีของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ช้ีแจงรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน และตรงไปตรงมาทุกครั้ง จดัเตรียมเอกสารส าคญัต่างๆ ใหค้รบถว้น และ

ท ารายการเบิกจ่ายใหต้รงต่อเวลา 

• จดัเก็บเอกสารทางการเงิน และเอกสารส าคญัต่างๆ ใหเ้รียบร้อย สามารถตรวจสอบไดเ้พือ่ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างคู่ค้ากับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

• ส่วนประกอบที่ส าคญัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืคือการรับฟังความคิดเห็นและมมุมองของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

สนบัสนุนใหคู้่คา้ออกความคิดเห็นตามช่องทางต่างๆ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จดัขึ้นเพือ่ใหอ้งค์กรไดร้ับขอ้คิดเห็น และน า

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของคู่คา้ ไปพฒันากระบวนการท างานกบัคู่คา้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืระหวา่งคู่คา้กบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

• เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป คาดหวงัให้คู่ค้าทุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงขอความร่วมมือและให้การสนับสนุนกบัคู่คา้ทุกราย

เขา้ร่วมภาคีเครือข่ายกบับริษทัอื่น ๆ เพือ่ต่อตา้นการทุจริต การติดสินบน และคอร์รัปชัน เพือ่การเติบโตของธุรกิจอย่างย ัง่ยืน

ร่วมกนั 
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สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 

สิทธิเด็ก และการต่อต้านแรงงานเด็ก 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ใหค้วามส าคญั เคารพ และสนบัสนุนสิทธิเด็ก โดนยดึมัน่ต่อสิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ 

(Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ที่อา้งอิงถึงอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention the Rights of the Child: 

CRC) ดว้ยเหตุน้ี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ก าหนดใหคู้่คา้ทุกรายปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นแรงงานเด็ก ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุ้ป ดงัน้ี 

• ไม่จา้งเด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี เป็นลูกจา้ง ซ่ึงการกระท าดงักล่าวเป็นการละเมิดกฎของกระทรวงแรงงาน 

• ไม่จา้งเด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีมาท างานในสถานประกอบการใดๆ ที่เป็นภยัตอ่เด็ก หรือในสถานก่อสร้างใด  ๆ (‘ไซต์ก่อสร้าง’ 

หรือ ‘พื้นที่ก่อสร้าง’) ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เป็นอนัขาด 

•  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ถือสิทธิในการเลิกจา้งคู่คา้ไดท้นัที หากพบเห็น และพสูิจน์ขอ้เท็จจริงไดว้า่คู่คา้มีการใชแ้รงงานเด็ก  

• ในกรณีที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พบ หรือ ไดร้ับขอ้เท็จจริงวา่คู่คา้ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสวสัดิภาพของเด็ก ซ่ึงเป็นการ

ละเมิดต่อ จรรยาบรรณคู่คา้ธุรกิจ และ สิทธิเด็กและหลกัปฏบิตัิทางธุรกิจ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ถือสิทธิในการลงโทษต่อการ

กระท าของคู่คา้ตามความเหมาะสม 

 

การไม่เลือกปฏิบัติ 

• ปฏิบติัต่อลูกจา้งดว้ยความเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายสีุผิว ศาสนา ความพกิาร 

ผูด้อ้ยโอกาส สถานะทางสังคม หรือ เร่ืองอื่นใด 

 

สิทธิแรงงาน 

• ปฏิบตัิต่อแรงงานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

• ใหค้่าจา้ง และ ค่าตอบแทนต่อแรงงานอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมต่อลกัษณะงาน และระยะเวลาการท างาน ใหสิ้ทธิประโยชน์ที่

ลูกจา้งพงึไดร้ับตามกฎหมาย 

• ใหสิ้ทธิแรงงานในเสรีภาพของการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม วนัลาประจ าปี และวนัหยดุตามที่กฎหมายก าหนด  

• ไม่จา้งแรงงานที่ผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างดา้ว ด าเนินการวา่จา้งใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 
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• ไม่กระท าการใดๆ ต่อแรงงานที่เขา้ข่ายแรงงานบงัคบั หรือ การคา้มนุษย ์ ซ่ึงรูปแบบการกระท าดงักล่าวรวมถงึการลงโทษทาง

กาย ทางใจ การข่มขู ่การคุกคาม หรือ การกกัขงั 

การบริหารจัดการคุณภาพ 

 

ระบบการบริหารจัดการงานคุณภาพ 

• ศึกษา ท าความเขา้ใจ และรบัทราบถึง กระบวนการบริหารจดัการงานคุณภาพของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผ่านคู่มือการท างาน

ที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จดัท าใหก้บัคู่คา้ และด าเนินการตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ระบบบริหาร

จดัการงานคุณภาพก าหนดไว ้

การส่งมอบสินค้า หรือ บริการ 

• ส่งมอบสินคา้ หรือ งานบริการใหถู้กตอ้ง แม่นย  า ครบถว้น และภายในเวลาทีเ่หมาะสมตลอดการปฏิบตัิงานกบั เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ป 

• ส่ือสาร บนัทึก และรายงานขอ้มูลต่างๆ ในการปฏบิตัิงานดา้นคุณภาพ ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงจดัเก็บเอกสารส าคญัต่างๆ 

เช่น สัญญา ขอ้ตกลง แผนงานต่างๆ หรือ เอกสารส าคญัทางการเงินใหเ้ป็นระเบียบ และสามารถตรวจสอบได ้ เพือ่ใชใ้นกรณีที่

ตอ้งท าการตรวจสอบการส่งมอบงาน 

การปฏิบัติเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

• หากเกิด หรือ พบขอ้ผิดพลาดในสินคา้ หรือ งานบริการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคู่คา้ภายหลงัจากที่คู่คา้ท าการส่งมอบงานแลว้ ใหค้วาม

ร่วมมือกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการตรวจสอบ และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดอยา่งเต็มความสามารถ 
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คุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

การบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

• ด าเนินการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของภาครัฐ 

• รักษามาตรฐานดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัที่ดี ตลอดกระบวนการท างาน เพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มของการปฏิบตัิงานมี

ความปลอดภยั ถูกสุขอนามยั และส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยที่สุด 

• มีการตรวจสอบสุขอนามยั และความปลอดภยัในสถานที่ท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

• ส่งเสริม และตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัต่างๆ ของพนกังาน ในพื้นที่ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

• ไม่ละเลย หรือ เพกิเฉย ต่อการกระท า หรือ ขอ้บกพร่องใดๆ ในสถานที่ท างาน อนัอาจก่อใหเ้กิดความไมป่ลอดภยัต่อพนกังาน 

 

การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ สถานการณ์ไม่ปกติ 

• มีมาตรการ หรือ แผนงานที่จะตอบรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• จดัอบรม ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่พนกังาน เกี่ยวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยั และแผนฉุกเฉินต่างๆ เพือ่ใหพ้นกังานได้

ปฏิบตัิอยา่งถูกตอ้ง และทนัท่วงทีเมื่อเกิดอบุตัิภยั หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  

 

การติดตามผลการด าเนินงาน 

• บนัทึกเหตุการณ์ขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานระหวา่งคู่คา้กบั  เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ใหถู้กตอ้งตามขอ้เท็จจริงทุกครั้ง และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปอยา่งสม ่าเสมอ 

• จดัเก็บสถิติอุบตัิเหตุ หรือ จ านวนผูไ้ดร้ับบาดเจ็บในการด าเนินงานกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป อยา่งเป็นระบบและพร้อมที่จะ

ใหข้อ้มูลกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เพือ่รายงานผลการด าเนินงานดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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ส่ิงแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

• ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ของภาครัฐ 

• มีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

•ส่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ และไม่กระท าการใดๆ ที่สร้างผลกระทบในทางลบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• พฒันาระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหม้ีมาตรฐานเหนือเกณฑ์ทีภ่าครัฐก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั

ดงัน้ี 

- ดา้นกายภาพ (Physical Parameter) เช่น การบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

- ดา้นเคมี (Chemical Parameter) เช่น การป้องกนั หรือ ลดมลพษิจากกระบวนการธุรกิจ 

- ดา้นชีวภาพ (Biological Parameter) เช่น การบริหารจดัการผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

• มุ่งหวงัที่จะลดผลกระทบ (Mitigation) และ ปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Adaptation) ใหส้อดคลอ้งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ผ่านการพฒันากระบวนการธุรกิจ หรือนวตักรรมสินคา้ และ บริการ 

 

การติดตามผลการด าเนินงาน 

• บนัทึกเหตุการณ์ขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานระหวา่งคู่คา้กบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ให้

ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงทุกครั้ง และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปอยา่งสม ่าเสมอ 

• จดัเก็บสถิติ จ านวนผูไ้ดร้ับผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปอยา่งเป็นระบบ และพร้อม

ที่จะใหข้อ้มูลกบั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เพือ่รายงานผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับผังความคิดเห็น | Whistle Blower Channel 

 

คู่คา้ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกราย มีสิทธิในการสอบถามขอ้มูล แจง้เบาะแส หรือ ร้องเรียนการกระท าที่ละเมิดจรรยาบรรณ

ธุรกิจของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เช่น การท าผิดระเบียบขอ้บงัคบั การทุจริต หรือการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ 

ช่องทางการติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูล หรือ แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

1) จดหมายส่งทางไปรษณีย ์ 
      ระบุหนา้ซองถึงผูร้ับแจง้เบาะแสท่านใดท่านหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 เลขานุการบริษทั  
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

     โดยส่งมายงัที่ตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ 
  บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)  

     1839,1839/1,1839/6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพ 10900  
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  

  อีเมล auditcom@majorcineplex.com 
 

 

ลงนามรับรอง จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 

บริษทั                

ที่อยู ่              

 

ช่ือ-สกุล       

ต าแหน่ง      

ลายเซ็น      

ประทบัตราบริษทั    วนัที่      

mailto:auditcom@majorcineplex.com

