บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
จริยธรรมและขอพึงปฎิบัติในการทํางาน
จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับนี้เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยการคํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของผูมีสวนไดเสีย
ภายใตกรอบกฎหมายระเบียบปฏิบัติของบริษัทความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อใหเกิด
การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง เปนที่ยอมรับของสังคมซึ่งจะสงผลใหการประกอบธุรกิจของบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุง “จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” ของบริษัทใหเหมาะสมอยาง
ตอเนื่องโดยการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัท
ไดจัดแบงเปน 12 ขอดังนี้
1.

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อบริษัท

1.1

จะตองปฏิบัติหนาที่การงานดวยความรับผิดชอบเต็มกําลังความสามารถ โดยถือความถูกตอง ความ
ซื่อสัตย สุจริตและคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของบริษัทเปนสําคัญ
ในการปฏิบัติหนาที่จะตองประยุกตใชความรู ความสามารถประสบการณ ทักษะตางๆ รวมถึงพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทันตอเหตุการณ และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ
พึงยึดมั่นในหลักของความถูกตองและความเปนธรรมหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
ปฎิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทอยางเครงครัด
ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชอยางเครงครัดไมใชโอกาสหรือ
ขอมูลที่ไดรับจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน และ บุคคลอื่นที่
เกี่ยวของในการซื้อขายหุน และ/หรือ เพือ่ นําไปทําธุรกิจที่แขงขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท
หลีกเลี่ยงการทํางานหรือประกอบธุรกิจสวนตัวใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมที่เปนการขัด ผลประโยชน
อันนํามาซึ่งความเสียหายเสียประโยชนแกบริษัท
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมภายนอกองคกรหรือดํารงตําแหนง
ภายนอกบริษัท เชน เปนกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษาพนักงานในองคกรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะตองไม
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั บริษัท และบริษัทยอยไมวา ทางตรงหรือทางออม และ
จะตองไมกระทบกับการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
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1.7

1.10
1.11

รักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัท สอดสองดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร ขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของบริษัทเผยแพรตอบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งอาจจะทําความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
กรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการซื้อขายหุนและถือครองหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และรายงานการมีสวนไดเสียโดย
จัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารทุกป รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑการ
ใชขอขอมูลภายในอยางเครงครัด
ใชและรักษาทรัพยสินของบริษทั ใหเกิดประโยชนสูงสุด
และไมนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัว
มีจิตสํานึกในการรักษาผลประโยชนของบริษทั
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทอยางเครงครัด

2.

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อผูบ งั คับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน

2.1

ผูบังคับบัญชาพึงใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลรับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชา
และ
ผูรวมงาน
ผูบังคับบัญชาพึงพัฒนาผูใตบังคับบัญชาโดยการสนับสนุนใหมีการอบรมในทุกระดับใหมคี วามรู
ความสามารถ ความชํานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและความเจริญกาวหนาในอาชีพการ
งานที่รับผิดชอบ
ผูบังคับบัญชาพึงสรางและดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายตอชีวิตและทรัพยสิน
ผูบังคับบัญชาพึงปกครองดวยความเมตตาธรรมสรางบรรยากาศในการทํางานใหมีความอบอุน
เปน
กันเองและผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาพึงใหการดูแลพนักงานดานผลตอบแทนสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
อยางเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม
ผูบังคับบัญชาพึงคํานึงเรื่องความเปนธรรมในการแตงตั้งและโยกยายรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษ
พนักงาน
กระทําดวยความสุจริตใจและตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู
ความสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
ผูใตบังคับบัญชาพึงมีสมั มาคารวะ รับฟงคําสั่งคําแนะนํา ของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด หากเกิดเหตุ
เรงดวนปญหาหรือสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็วเพื่อปองกันความเสียหายตางๆ
พนักงานพึงรักษาและเสริมสรางความสัมพันธอันดีความรัก ความสามัคคี ระหวางบุคคล ระหวางหมู
คณะ สงเสริมการทํางานเปนทีมและการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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2.9

พนักงานพึงทํางานโดยการใหเกียรติซึ่งกันและกันโดยฟงความเห็นของผูอื่นตามสมควรแกกรณีไมเอา
เรื่องสวนตัวของผูอื่นมาวิพากษวิจารณหรือแอบอางเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

3.

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อผูถ ือหุน

3.1

ดําเนินธุรกิจดวยความซือ่ สัตยสุจริต โปรงใสเปนธรรม การตัดสินใจดําเนินการใดๆความกระทําดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวังมีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
มุงมั่นสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวของ บริษัท
และเพื่อเพิ่มผลประโยชนและความเชือ่ มั่นของผูถือหุน
เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนโดยเทาเทียมกันและเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ
กับบริษัท ทัง้ ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอ มูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย

3.2
3.3

4.

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อลูกคา

4.1

มุงมั่นในการพัฒนาและใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความปลอดภัย
และเปนไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ในราคาที่สมเหตุสมผลสามารถสงมอบงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงทางการคาอยางเครงครัด และรักษาความลับของลูกคา ไมนําความลับ
ทางการคาไปใชประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของ
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบแจงใหลกู คา
ทราบลวงหนาและหาทางแกไขปญหาโดยเร็ว
ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพดวยการทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเปนที่วางใจไดของ
ลูกคาและจัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียน
รับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของลูกคาเปนประจํา สม่าํ เสมอ และนํามาปรับปรุงแกไขในขอบกพรอง
ตางๆใหดีขึ้น

4.2

4.3
4.4

5.

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อคูค า

5.1

ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของบริษัท อยางเครงครัด โดยบริษัทไดมีการ
กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจนและมีการจัดทําระบบทะเบียนคูคา
เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการกระบวนการจัดหาจัดจาง ที่โปรงใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได
การเจรจาตอรองในการจัดซือ้ จัดจางจะตองเปนไปอยางโปรงใสมีการเปรียบเทียบราคา และสามารถ
ตรวจสอบได
ไมเรียก ไมรบั และไมจายผลประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ไมสุจริตหรือที่นอกเหนือจากการคาปกติใน
ธุรกรรมการคากับคูคาอยางเครงครัด
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5.4

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใหไวกับคูคา และ/หรือ เจาหนี้สถาบันการเงินอยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตาม
ขอตกลงดานการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้การคาโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการชําระคาสินคาและบริการ
และเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูยืม และสัญญาอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดประชุมหรือหารือระหวางผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทและเจาหนาที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน
เพื่อรวมกันทบทวนและพิจารณาวงเงิน
สินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และคาธรรมเนียมที่เหมาะสมและเพือ่ การสรางความสัมพันธกันดีระหวาง
ผูบริหาร กับสถาบันการเงิน

6

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อคูแ ขงทางการคา

6.1

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
และไม
เปดเผยหรือละเลยใหความลับของบริษัทตกอยูในมือของคูแ ขง
ไมโจมตีและทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายหรือใชวธิ ีอื่นใดที่ไมถูกตอง
ละเวนการกลั่นแกลงหรือทําใหคูแขงเสียโอกาสอยางไมเปนธรรม

6.2

7

ขอพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพยสินทางปญญา

บริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาใดๆ ไมวาจะเปน เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ อีกทั้ง
จะหลีกเลี่ยงการทําธุรกิจกับคูค าใดๆ ที่บริษทั รับทราบวาไดมีการกระทําการละเมิดดังกลาว
8

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน

8.1

บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบที่จะรวมสรางสรรคสังคมสิ่งแวดลอมและชุมชน มี
นโยบายการจัดงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร
(CSR) ในดานตางๆ ตามความเหมาะสม
ปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตนและดํารงชีวิตดวยจิตสํานึกที่ดีที่มีตอสังคม สิ่งแวดลอม และ
ชุมชนอยูเสมอ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชารวมกันสรางสรรคและรวมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม
สิ่งแวดลอมและชุมชน
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางคุมคา
ดําเนินธุรกิจดวยจิตใจที่คํานึงถึงผลประโยชนของสาธารณชนเสมอ
บริษัทไดใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และการไมละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิ
มนุษยชน และไมเลือกปฏิบตั ิรวมถึงมีนโยบายจางงานผูพิการ และไมถือเอาเพศภาวะของบุคคลเปนขอ
กีดกันในการพิจารณาจางงาน

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
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9.

ขอพึงประพฤติปฏิบัตติ อตนเอง

9.1

9.2
9.3
9.4

พึงเปนผูใฝในการศึกษาหาความรูเขารวมสัมมนาและการอบรมที่เปนประโยชน
เพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพใหเปนผูที่มีความสามารถ
และประสบการณในการทํางานเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดํารงตนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
ไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียงและเกียรติของตนเอง และบริษัท
ดําเนินชีวิตดวยความซือ่ สัตย สุจริตในทุกเรื่องทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องการงาน
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ขอพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องการตอตานคอรรัปชัน่

บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตนอยางมี
จริยธรรม และรับผิดชอบในทุกโอกาส ตองปฏิบัติตนตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยาง เครงครัด ไมเขาไป
เกี่ยวของไมมีสว นรวมในการคอรรัปชั่นไมติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและ
จัดใหมีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอหากไมปฏิบตั ิตามหรือพบวามีสวน
รวมในการคอรรัปชั่นจะพิจารณาดวยบทลงโทษระดับสูงสุด
บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานหรือผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัยตอบริษัท
ผาน
คณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท โดยรายละเอียดผูแจงเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเปนความลับเพื่อ
คุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส
11

การดูแลใหมกี ารปฏิบัติตามและการทบทวน

บริษทั กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทํา
ความเขาใจในแนวปฏิบัติของจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานอยางเครงครัด โดยมิใชการปฏิบัติตามความ
สมัครใจ และไมสามารถนําไปกลาวอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้น
ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทอยางจริงจัง
บริษัทไมปรารถนาที่จะใหเกิดการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานผูใดกระทําผิดจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานที่กําหนดไว จะไดรับ
โทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อไดวาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของ
ภาครัฐ บริษัทฯจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไป
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทบทวน “จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” เปนประจําทุกป
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วินัย

จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับนี้ เปนวินัยซึ่งผูบริหารและพนักงานตองความเขาใจและยึดมั่นปฏิบัติ
และไมอนุญาตใหผูบริหารและพนักงานกระทําใดๆ ที่เปนการขัดตอจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับนี้
หากเกิดความไมชัดเจนหรือเกิดปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในทางปฏิบัติ ผูบริหารและพนักงานควร
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อรวมกันพิจารณาหาทางแกไขหรือหาขอพึงปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
นายประกิตติ์ เสกสรรค
ประธานกรรมการ
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