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บริษัท มัลติแบกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 

นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
 
บริษัท มัลติแบกซ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ยึดม่ันที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและ
ตรวจสอบได้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี บริษัทจึงได้เข้ำร่วม
ใน "แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต" เพื่อแสดงเจตนำรมณแ์ละควำมมุ่งมั่นในกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด และประกำศใช้ "นโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น" เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธรุกิจและจะด ำเนนิกำรสอบทำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย ธุรกิจ และรักษำชื่อเสียงของบริษัท 
โดยกรรมกำรผู้บริหำรพนักงำนและลูกจ้ำงหรือบุคคลอืน่ใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตำมโนบำยอย่ำงทั่วกัน 
 
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที ่ 24 เมษำยน 2561 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท พนักงำน และผู้เกี่ยวข้อง ไว้ดังต่อไปนี ้
 

1. ค ำนิยำม 
 
“คอร์รัปช่ัน” (Corruption) หมำยถึง กำรให้สินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้สัญญำมอบให้ ให้
ค ำมั่น เรียกร้องหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ใดซึ่งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ 
หน่วยงำนของเอกชน หรือผูม้ีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อันเปน็กำรใหไ้ด้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพำะหรือเพื่อให้ได้มำหรือ
รักษำไว้ซึ่งผลประโยช์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่นหรือจำรีตทำงกำรค้ำพึงให้กระท ำได ้
 

“กำรให้สินบน” หมำยถึง กำรเสนอให ้ หรือให้ เงิน ทรัพยส์ิน หรือผลประโยชน์อี่นใด แก่บุคคลใดเพื่อให้ผู้นัน้
กระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรตำมที่ผู้ให้สินบนต้องกำรซึ่งกำรกระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรนั้นเป็นกำรไม่สุจริต 
ผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรมของบริษัท 
 
“กำรให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด” หมำยถึง กำรให้สิทธพิิเศษในรูปของเงิน ทรัพยส์ิน  สิ่งของ หรือประโยชน์
อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ ำใจ เป็นรำงวัล หรือเพื่อกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี  
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2. ขอบเขตบังคับใช ้
 
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้มีขอบเขตบังคับใช้กับ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 
3. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
 
ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนของบริษัทด ำเนินกำรหรือยอมรับหรือให้กำรสนับสนุนกำรคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมพร้อมให้กำรสนับสนุนหรือส่งเสริม ผู้เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้มี
ส่วนได้เสีย ลูกค้ำ คู่ค้ำผู้รับจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงช่วงที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบรษิัทและก ำหนดให้มีกำร
สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนดข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจเป็น
ประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
4 ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน 

ค ำอธิบำย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

1. คณะกรรมกำรแสดงควำมมุ่งมั่นในต่อกำรต่อต้ำนทุจรติ
 คอร์รัปชั่นโดยมอบให้ ประธำนกรรมกำร ลงนำมประกำศ    
   เจตนำรมณใ์นกำรต่อตำ้นทุจรติคอร์รัปชั่น     
2. คณะกรรมกำรแตง่ตั้ง  
 (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนแบบประเมินตนเอง 

  71 ข้อ   
 (2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียงดำ้น

  ทุจริตคอร์รัปชั่น  
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำนแบบประเมิน
ตนเอง71 ข้อ และเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมัติ เพื่อ
ขอรับรองต่อคณะกรรมกำรแนวรว่มปฎิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. ผู้บริหำรระดับสูง  : ส่ือสำรให้ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 
 ในองคก์รรับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรแสดง
 ควำมมุง่มั่น และวิธกีำรวัดผล เพือ่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน  
 

5.  ฝ่ำยบริหำรก ำหนดใหม้ีกำรตรวจติดตำม และประเมินผลต่อ 
    มำตรกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รัปชั่นทุกป ี

 

เริ่มต้น 

คณะกรรมกำรมีมติเข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ันโดย ประธำนกรรมกำร ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
และน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ เพื่อขอรับรองต่อ 

คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

 

ผู้บริหำรระดับสูง สื่อสำรให้ทุกหน่วยงำนภำยในองค์กรรับทรำบ 
และก ำหนดแนวปฏิบัติทีดี เพื่อแสดงควำมมุ่งมันต่อนโยบำย

ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน  
โดยมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมแบบประเมิน จัดให้มีกำรตรวจประเมินประจ ำทุกปี 

สิ้นสุด 
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5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
5.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่
 สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้
 ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
 บัญชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน มีควำม
 รัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 
5.3 กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บรหิำร มหีน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบ ให้มีกำรส่งเสริมและ
 สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวน
 ควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบียบ
 ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย 
5.4 ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน มหีน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำน
 ว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบัต ิและกฎหมำย 
 ข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อ
 ควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
6. แนวทำงกำรปฏิบัติทั่วไป 
 
6.1 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น โดยต้อง
 ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
6.2 พนักงำนบริษัท พึงไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 และต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลทีร่ับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
 ข้อเท็จจริงต่ำงๆ  

6.3 บริษัทต้องจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม่ ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่
 เหมำะสม โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรเงิน กำรขำย กำรตลำด และกำรจัดซื้อ 

6.4 บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรอืแจ้งเรื่องกำรคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
 ด้วยมำตรกำรใดๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเท่ำที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบริษัท 
6.5 นโยบำยและแนวปฏิบัติของมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี ้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในกำรปฏิบัติงำนของ
 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบริษัทหำกผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนำที่จะไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย
 และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท จะถือว่ำกระท ำผิดวินัย และจะพิจำรณำโทษตำมระเบียบบริษัทและหำก
 ควำมผิดนั้น เป็นกำรกระท ำทีผ่ิดกฎหมำย บริษัทจะพจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    
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6.6 กรรมกำร ผู้บรหิำร ต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ และสร้ำงควำม
 เข้ำใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ พนักงำน และบุคคลใดๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติให้เปน็ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ 
6.7 บริษัทก ำหนดใหผู้้บรหิำรทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส ำคัญที่จะด ำเนินกำร
 ให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนทรำบเข้ำใจ และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำย/
 ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก ำหนดของบริษัทหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆอย่ำงจริงจัง 
 
7  แนวทำงปฏิบัติในเรื่องกำรรับหรือกำรให้เงิน สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
เพื่อเป็นบรรทัดฐำนที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยงดรับของขวัญในโอกำสเทศกำลปีใหม่ หรอื 
ในโอกำสหรือเทศกำลอื่นใด โดยกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี ้  

 

7.1 แนวปฏิบัติในกำรรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
 (1) ห้ำมมิให้ผู้บริหำรและพนักงำน รับ ขอรับเรี่ยไร ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้บริกำร กำร 
  สนับสนุนทำงกำรเงิน เงินรำงวัลใดๆ จำกคู่ค้ำ ผู้เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรอืผู้มี
  ส่วนได้เสียทีท่ ำธุรกิจกับบริษัท 
 (2) กำรขอสนับสนุนในรูปเงินหรอืสิ่งของ สำมำรถกระท ำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับ
  กำรลงนำมอนุมัติจำก กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม เท่ำนั้น 
 (3) กำรรับสิ่งของ โดยมีข้อยกเว้นในโอกำสหรือเทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน   โดย
  สิ่งของนั้นต้องมีรำคำหรือมูลค่ำกำรรับไม่เกิน 3,000 บำท และ/หรือมีควำม จ ำเป็นต้องรักษำ 
  สัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคคล หรือระหว่ำงองค์กร 
 (4) ให้ผู้บริหำร ตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในกำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่น
  ใด  และน ำส่งต่อให้แก่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน หรือผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ภำยใน 3 
  วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น 
 (5) เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์   บริษัทไม่อนุญำตให้พนักงำนหรือบุคคลที่บริษัทมิได้
  มอบหมำยให้เป็นผู้แทนในกำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด โดยเด็ดขำด 
 (6) กรณีที่ไม่อำจปฏิเสธได้ และมีควำมจ ำเป็นต้องรับไว้ซึ่งสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือ
  จำกหลักเกณฑ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ให้รับของดังกล่ำว และรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและ
  กำรเงิน หรือผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรเพื่อด ำเนินกำรต่อสิ่งของนั้นๆตำมควำมเหมำะสม  
 

7.2 แนวปฏิบัติในกำรให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
 (1) กำรให้สิ่งของ   ก ำหนดให้ในโอกำสเทศกำลอันเป็นประเพณนียิมที่คนทั่วไปพึงปฏบิัติต่อกัน   หรือ
  ปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมทีไ่ม่สร้ำงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ ประเพณทีี่ไม่มีข้อขัดแย้ง
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  ต่อกฎหมำย ให้ขออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำก่อนด ำเนินกำรโดยบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำซึ่ง
  ก ำหนดรำคำหรือมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 
 (2) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรน ำไปสู่กำรให้สินบน  บริษัทก ำหนดให้มีกำรส ำรวจและตรวจสอบควำม 
  เหมำะสมก่อนด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรน ำไปสู่กำรทุจริต  และก ำหนดใหผู้้บรหิำรระดับสงู  เป็น
  ผู้แทนองค์กร ในกำรมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 
 
8 กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง 
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่เข้ำไปมีส่วนร่วม หรือฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดๆ หรือผู้มี
อ ำนำจทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น ำเงินทนุหรือทรัพยำกรของบริษัทไปใช้ สนับสนุน ไมว่่ำทำงตรงหรือทำง 
อ้อมแก่พรรคกำรเมือง หรือนักกำรเมืองใดๆ 
 
9 กำรบริจำคหรือเงินสนับสนุน 
 
กำรให้หรือรบัเงินบรจิำค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนบัสุน ต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้อง
มั่นใจว่ำ เงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใชเ้พื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรใหส้ินบน 
 
10 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง:  
 
ห้ำมให้สินบนหรือรับสนิบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่คำ้คู่สัญญำ หน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนที่ด ำเนิน
ธุรกิจกับบริษัท และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเปน็ไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้  
 
11 มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
 
บริษัทได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่องรำวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เปน็ระบบโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อใหผู้้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วำงใจและเชื่อม่ันในกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นธรรมเพื่อให้มีกำร
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและมีควำมเป็นธรรมโดยบริษัทได้จัดใหม้ีช่องทำงรับแจ้งเบำะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่ำผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีควำมเสี่ยงที่จะ
ได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจำกกำร
ปฏิบัติของพนักงำนของบริษัทเกี่ยวกับกำรท ำผิดกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึง
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจรติกำรปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำรกระท ำที่ขำดควำมระมัดระวัง และขำดควำม
รอบคอบสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียดหลักฐำนต่ำงๆได้ในช่องทำงดังนี้ 
 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(2) เลขำนุกำรบริษัท 
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บริษัท มัลติแบกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจ ำเริญ ถนนพระรำม 3 (ซอย 53)  
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศัพท์ (662) 683-3300 

โทรสำร  (662) 683-3800 

 Email : info@multibax.com 

 Website : www.multibax.com 
 
โดยผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน อำจเป็นพนักงำน ลูกคำ้บุคคลที่รับจ้ำงท ำงำนให้แก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ใดๆโดยผู้แจ้งเบำะแสจะได้รบักำรปกป้องและคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย หรือตำมแนวทำงที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
 
12 กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 
 
12.1 บริษัทได้ติดประกำศนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชั่น ในสถำนที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้รบัทรำบ 
12.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เชน่ เว็บไซต์ของบริษัท 
 รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ เพื่อให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
 
  ประกำศ ณ วันที่ 24 เมษำยน 2561 
  นำยประกิตติ์ เสกสรรค ์
  ประธำนกรรมกำร 
  

http://www.multibax.com/

