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บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 

จริยธรรมและขอพึงปฎิบัติในการทํางาน 
 

จริยธรรมและขอพึงปฏบิัติในการทํางานฉบับน้ีเปนหลักในการประพฤติปฏบิัติของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยการคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ีของผูมีสวนไดเสีย

ภายใตกรอบกฎหมายระเบียบปฏิบัติของบริษัทความมจีริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค  เพื่อใหเกิด

การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตอง เปนท่ียอมรับของสังคมซึ่งจะสงผลใหการประกอบธุรกจิของบริษัทเติบโตอยางย่ังยืน 
 
บริษัทจะมกีารทบทวนและปรับปรุง “จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทาํงาน” ของบริษัทใหเหมาะสมอยาง

ตอเน่ืองโดยการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัในการประชมุ

คณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 โดยจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท

ไดจัดแบงเปน 12 ขอดังน้ี 

 
1. ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอบริษัท 
 
1.1 จะตองปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยความรับผิดชอบเต็มกาํลังความสามารถ โดยถือความถูกตอง ความ

 ซื่อสัตย สุจริตและคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของบริษัทเปนสําคัญ 

1.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีจะตองประยุกตใชความรู ความสามารถประสบการณ ทักษะตางๆ รวมถึงพัฒนา

 และปรับปรุงวธิีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทันตอเหตุการณ และการเคล่ือนไหวของธุรกิจ 

1.3 พึงยึดมั่นในหลักของความถูกตองและความเปนธรรมหลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจกอให 

 เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ปฎิบัติตามมาตรการและข้ันตอนการทํารายการ

 ระหวางกันของบริษัทอยางเครงครัด  

1.4 ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชอยางเครงครัดไมใชโอกาสหรือ

 ขอมูลท่ีไดรับจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน และ บุคคลอื่นท่ี

 เก่ียวของในการซื้อขายหุน และ/หรือ เพือ่นําไปทําธุรกิจท่ีแขงขัน หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับบริษัท 

1.5 หลีกเล่ียงการทํางานหรือประกอบธุรกจิสวนตัวใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมท่ีเปนการขัด ผลประโยชน 

 อันนํามาซึ่งความเสียหายเสียประโยชนแกบริษัท 

1.6 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมภายนอกองคกรหรือดํารงตําแหนง

 ภายนอกบริษัท เชน เปนกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษาพนักงานในองคกรอื่น  กิจกรรมน้ันๆ จะตองไม

 กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัท และบริษัทยอยไมวาทางตรงหรือทางออม และ

 จะตองไมกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
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1.7 รักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัท สอดสองดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร ขอมลูขาวสารอันเปน

 ความลับของบริษัทเผยแพรตอบุคคลภายนอก ท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งอาจจะทําความเสียหายหรือ

 เส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษัท 

1.8 กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการซื้อขายหุนและถือครองหลักทรัพยทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายงานการมสีวนไดเสียโดย

 จัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารทุกป  รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑการ

 ใชขอขอมูลภายในอยางเครงครัด 

1.9 ใชและรักษาทรัพยสินของบริษทัใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชเพื่อ

 ประโยชนสวนตัว 

1.10 มีจิตสํานึกในการรักษาผลประโยชนของบริษทั 

1.11 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทอยางเครงครัด 

  
2. ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอผูบงัคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
 
2.1 ผูบังคับบัญชาพึงใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลรับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบญัชา และ

 ผูรวมงาน 

2.2 ผูบังคับบัญชาพึงพัฒนาผูใตบังคับบัญชาโดยการสนับสนุนใหมีการอบรมในทุกระดับใหมคีวามรู 

 ความสามารถ ความชํานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและความเจริญกาวหนาในอาชพีการ

 งานท่ีรับผิดชอบ 

2.3 ผูบังคับบัญชาพึงสรางและดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยและความ

 สะดวกสบายตอชีวิตและทรัพยสิน 

2.4 ผูบังคับบัญชาพึงปกครองดวยความเมตตาธรรมสรางบรรยากาศในการทํางานใหมีความอบอุน เปน

 กันเองและผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

2.5 ผูบังคับบัญชาพึงใหการดูแลพนักงานดานผลตอบแทนสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

 อยางเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม 

2.6 ผูบังคับบัญชาพึงคํานึงเร่ืองความเปนธรรมในการแตงต้ังและโยกยายรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษ

 พนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจและต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถและความ

 เหมาะสมของพนักงานน้ัน 

2.7 ผูใตบังคับบัญชาพึงมีสัมมาคารวะ รับฟงคําส่ังคําแนะนํา ของผูบังคับบญัชาอยางเครงครัด หากเกิดเหตุ

 เรงดวนปญหาหรือส่ิงท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

 โดยเร็วเพื่อปองกันความเสียหายตางๆ 

2.8 พนักงานพึงรักษาและเสริมสรางความสัมพันธอันดีความรัก ความสามัคคี ระหวางบุคคล ระหวางหมู

 คณะ สงเสริมการทํางานเปนทีมและการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
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2.9 พนักงานพึงทํางานโดยการใหเกียรติซึ่งกันและกันโดยฟงความเห็นของผูอื่นตามสมควรแกกรณีไมเอา

 เร่ืองสวนตัวของผูอื่นมาวิพากษวิจารณหรือแอบอางเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 

  
3. ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอผูถือหุน 
 
3.1 ดําเนินธุรกิจดวยความซือ่สัตยสุจริต โปรงใสเปนธรรม การตัดสินใจดําเนินการใดๆความกระทําดวย

 ความรอบคอบ ระมัดระวังมีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

3.2 มุงมั่นสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวของ บริษัท

 และเพื่อเพิ่มผลประโยชนและความเชือ่มั่นของผูถือหุน 

3.3 เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลท่ีจําเปนโดยเทาเทียมกันและเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของ

 กับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

 โปรงใสผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย 

  
4. ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอลูกคา 
 
4.1 มุงมั่นในการพฒันาและใหบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความปลอดภัย 

 และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาท่ีสมเหตุสมผลสามารถสงมอบงานภายในระยะเวลาท่ี

 กําหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 

4.2 ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงทางการคาอยางเครงครัด และรักษาความลับของลูกคา ไมนําความลับ

 ทางการคาไปใชประโยชนของตนเองหรือผูเก่ียวของ กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบแจงใหลูกคา

 ทราบลวงหนาและหาทางแกไขปญหาโดยเร็ว 

4.3 ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพดวยการทํางานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเปนท่ีวางใจไดของ

 ลูกคาและจัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียน 

4.4 รับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของลูกคาเปนประจาํ สม่าํเสมอ และนํามาปรับปรุงแกไขในขอบกพรอง

 ตางๆใหดีขึ้น 

 
5. ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอคูคา 
 
5.1 ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของบริษัท อยางเครงครัด โดยบริษัทไดมีการ

 กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจนและมกีารจัดทําระบบทะเบียนคูคา เพื่อใหเกิด

 ความเปนธรรมในการกระบวนการจัดหาจัดจาง ท่ีโปรงใส มขีั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 

5.2 การเจรจาตอรองในการจัดซือ้จัดจางจะตองเปนไปอยางโปรงใสมีการเปรียบเทียบราคา และสามารถ

 ตรวจสอบได 

5.3 ไมเรียก ไมรับ และไมจายผลประโยชนตอบแทนใดๆ ท่ีไมสุจริตหรือท่ีนอกเหนือจากการคาปกติใน

 ธุรกรรมการคากับคูคาอยางเครงครัด 
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5.4 ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีใหไวกับคูคา และ/หรือ เจาหน้ีสถาบนัการเงินอยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตาม

 ขอตกลงดานการคากับคูคา และ/หรือ เจาหน้ีการคาโดยเฉพาะอยางย่ิงดานการชําระคาสินคาและบริการ

 และเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูยืม และสัญญาอื่นๆ    รวมท้ังมีการจัดประชุมหรือหารือระหวางผูบริหาร

 ระดับสูงของบริษัทและเจาหนาท่ีสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อรวมกันทบทวนและพจิารณาวงเงิน

 สินเชื่อ  หลักประกัน เง่ือนไข และคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมและเพือ่การสรางความสัมพันธกันดีระหวาง

 ผูบริหาร กับสถาบันการเงิน 

  
6  ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอคูแขงทางการคา 
 
6.1 ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไม

 เปดเผยหรือละเลยใหความลับของบริษัทตกอยูในมอืของคูแขง 

6.2 ไมโจมตีและทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายหรือใชวธิีอื่นใดท่ีไมถูกตอง 

 ละเวนการกล่ันแกลงหรือทําใหคูแขงเสียโอกาสอยางไมเปนธรรม 

  
7  ขอพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพยสินทางปญญา 
 
บริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาใดๆ ไมวาจะเปน เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ อีกท้ัง

จะหลีกเล่ียงการทําธุรกิจกับคูคาใดๆ ท่ีบริษทัรับทราบวาไดมีการกระทําการละเมิดดังกลาว 

 
8  ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน 
 
8.1 บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบท่ีจะรวมสรางสรรคสังคมส่ิงแวดลอมและชุมชน มี

 นโยบายการจดังบประมาณเพื่อใชในกจิกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร 

 (CSR) ในดานตางๆ ตามความเหมาะสม 

8.2 ปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบของตนและดํารงชีวิตดวยจิตสํานึกท่ีดีท่ีมีตอสังคม ส่ิงแวดลอม และ

 ชุมชนอยูเสมอ 

8.3 ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชารวมกันสรางสรรคและรวมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 

 ส่ิงแวดลอมและชุมชน 

8.4 ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและสงเสริมการใช

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยางคุมคา 

8.5 ดําเนินธุรกิจดวยจิตใจท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของสาธารณชนเสมอ 

8.6 บริษัทไดใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และการไมละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิ

 มนุษยชน และไมเลือกปฏิบติัรวมถึงมีนโยบายจางงานผูพิการ และไมถือเอาเพศภาวะของบุคคลเปนขอ

 กีดกันในการพิจารณาจางงาน 
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9. ขอพึงประพฤติปฏิบัตติอตนเอง 
 
9.1 พึงเปนผูใฝในการศึกษาหาความรูเขารวมสัมมนาและการอบรมท่ีเปนประโยชน เพื่อพัฒนาและ

 เสริมสรางศักยภาพใหเปนผูท่ีมีความสามารถ และประสบการณในการทํางานเพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.2 ดํารงตนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม 

9.3 ไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเส่ือมเสียชือ่เสียงและเกียรติของตนเอง และบริษัท 

9.4 ดําเนินชีวิตดวยความซือ่สัตย สุจริตในทุกเร่ืองท้ังเร่ืองสวนตัวและเรื่องการงาน 

  
10  ขอพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องการตอตานคอรรัปชัน่ 
 
บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตนอยางมี

จริยธรรม และรับผิดชอบในทุกโอกาส  ตองปฏิบัติตนตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยาง เครงครัด ไมเขาไป

เก่ียวของไมมีสวนรวมในการคอรรัปชั่นไมติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและ

จัดใหมีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอหากไมปฏบิติัตามหรือพบวามีสวน

รวมในการคอรรัปชั่นจะพิจารณาดวยบทลงโทษระดับสูงสุด 

 

บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานหรือผูมีสวนเก่ียวของสามารถแจงเบาะแสอนัควรสงสัยตอบริษัท ผาน

คณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท โดยรายละเอียดผูแจงเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเปนความลับเพื่อ

คุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส 

 
11  การดูแลใหมกีารปฏิบัติตามและการทบทวน 

บริษัทกําหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตองรับทราบ ทํา

ความเขาใจในแนวปฏิบัติของจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานอยางเครงครัด โดยมิใชการปฏิบัติตามความ

สมัครใจ และไมสามารถนําไปกลาวอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้น 

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะดําเนินการใหพนักงานภายใตสาย

บังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทอยางจริงจัง 

บริษัทไมปรารถนาท่ีจะใหเกิดการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน

หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานผูใดกระทําผิดจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานท่ีกําหนดไว จะไดรับ

โทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําท่ีเชื่อไดวาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของ

ภาครัฐ บริษัทฯจะสงเร่ืองใหเจาหนาท่ีภาครัฐดําเนินการตอไป  
 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทบทวน “จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” เปนประจําทุกป 
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12 วินัย 
 
จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับน้ี เปนวินัยซึ่งผูบริหารและพนักงานตองความเขาใจและยึดมั่นปฏิบัติ

และไมอนุญาตใหผูบริหารและพนักงานกระทําใดๆ ท่ีเปนการขัดตอจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับน้ี 

หากเกิดความไมชัดเจนหรือเกิดปญหาอื่นใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในทางปฏิบัติ ผูบริหารและพนักงานควร

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อรวมกันพิจารณาหาทางแกไขหรือหาขอพึงปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอไป  

 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 24 เมษายน 2561 

 

  นายประกิตต์ิ เสกสรรค 

  ประธานกรรมการ 

 


