
1
จ ร ร ย า บ ร ร ณ คู่ ค้ า มิ ต ร ผ ล



2

(ส�ำเนำ)

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน เข้ำใจ และรับทรำบ จรรยำบรรณคู่ค้ำมิตรผล และ
ตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อตกลงดังกล่ำวนี้ ในทุกประเด็นที่กำรด�ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้ำงของบรษิทัที่เกี่ยวข้องทกุคนรบัทรำบ 
และเกบ็ข้อมูล ซึ่งเป็นหลกัฐำนกำรปฏบิตัติำมข้อตกลงนี้ไว้ และส่งมอบให้ตำม
ที่มิตรผลร้องขอ  รวมทั้งยินยอมให้มิตรผลเข้ำประเมินกำรด�ำเนินกำรของคู่ค้ำ
เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของจรรยำบรรณคู่ค้ำมติรผลนี้

คู่ค้ำลงนำมรบัรองและประทบัตรำบรษิทั (ถ้ำม)ี

ชื่อบรษิทัคู่ค้ำ :  ..............................................................................................

ที่อยู่ :   ..............................................................................................
................................................................................................................................

...............................................
(ลงชื่อ)

(............................................)
    ต�ำแหน่ง  : ..............................................
        วนัที่  : ............../.............../............... 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
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วิสัยทัศน์ 
“เรำจะเป็นบรษิทัชั้นน�ำระดบัโลกในอตุสำหกรรมน�้ำตำล และ Bio-Based โดยกำรใช้
นวตักรรมทำงเทคโนโลย ีร่วมกบักำรบรหิำรจดักำรอย่ำงบรูณำกำร เพื่อสร้ำงคณุค่ำ 
สร้ำงอนำคตให้กบัสงัคม”

1.	 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

มุง่มั่นปฏบิตัแิละพฒันำให้ได้ผลส�ำเรจ็ที่ดเีลศิ อย่ำงมอือำชพี เชี่ยวชำญ และมปีระสทิธภิำพ 
เพื่อประโยชน์สูงสดุต่อองค์กรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (ผู้ถอืหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนกังำน 
ชมุชน ชำวไร่ ภำครฐั)

2.	ซื่อสัตย์		มีคุณธรรม		ขยันและอดทน

ครองตนอย่ำงมีศีลธรรม คุณธรรม สุจริต และซื่อตรง โปร่งใส รักษำจรรยำบรรณของ
วชิำชพี พร้อมใส่ใจดแูลบรรทดัฐำนจรยิธรรมของสงัคมรอบข้ำง รวมทั้งยดึมั่นในกฎระเบยีบ 
ของมติรผล และกฎหมำย

3.	จริงใจและเชื่อถือได้

จริงใจ ดูแล ยึดมั่นในพันธะสัญญำ และตอบสนองควำมต้องกำรของทีม องค์กร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อบุคคลรอบข้ำงเชื่อถือ ไว้วำงใจและศรทัธำ

4.	ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม

ส�ำนึก ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบ ตอบแทนต่อชำวไร่ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
และคู่ค้ำ รวมถึงพนักงำนมิตรผล โดยยึดถือแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ที่ต่ำง
ต้องเกื้อกูลกนัและเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ

5.	สรรค์สร้างนวัตกรรม

กล้ำคดิ แสวงหำควำมคดิใหม่เชงินวตักรรมที่เป็นประโยชน์มำประยกุต์ใช้ และปรบัปรงุ 
กระบวนกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรด�ำเนนิธรุกจิในปัจจบุนัเพื่อก่อให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลง 
และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงคณุค่ำ และกำรเตบิโตขององค์กรอย่ำงยั่งยนื

วัฒนธรรมมิตรผล



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

มติรผลด�ำเนนิธรุกจิเคยีงคู่กบัสงัคมไทยมำเป็นเวลำกว่ำ 60 ปี โดยยดึถอืในหลกัปรชัญำ 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม และมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม” เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ด้วย

ควำมเชื่อมั่นว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นรำกฐำนอนัเข้มแขง็ที่น�ำพำธรุกจิให้ด�ำรงอยู่ได้ทกุสถำนกำรณ์  

ด้วย “คู่ค้า” เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญในกำรเติบโตทำงธุรกิจ  

มิตรผลจงึมุง่มั่นในกำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำค โปร่งใส และเป็นธรรม 

โดยหลกีเลี่ยงสถำนกำรณ์หรอืกำรกระท�ำใดๆ ที่อำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

และปฏบิตัติำมพนัธสญัญำ รวมถงึข้อตกลงที่มต่ีอกนั เพื่อควำมสมัพนัธ์ที่ดทีำงธรุกจิ ตำม

แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรและพฒันำคูค้่ำอย่ำงยั่งยนื ควบคู่ไปกบัควำมรบัผดิชอบต่อลกูค้ำ 

ผู้บรโิภค ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ควำมตั้งใจดงักล่ำวบรรลตุำมปณธิำนที่ตั้งไว้อย่ำงมปีระสทิธผิล มติรผลจงึ

ให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน และพฒันำให้เกดิขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ผ่ำนทำงกำรก�ำกบัดแูลคูค้่ำของมติรผล จงึได้จดัท�ำ “จรรยาบรรณคู่ค้ามติรผล” เพื่อเป็น

แนวทำงผลักดันให้คู่ค้ำของมิตรผลปฏิบัติตำม และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับแนวปฏิบัติ

และวัฒนธรรมของมิตรผล โดยมุ่งหวังควำมร่วมมือจำกคู่ค้ำในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

จรยิธรรม กำรเคำรพสทิธมินษุยชน มกีำรดูแลอำชวีอนำมยั และควำมปลอดภยัของลูกจ้ำง 

รวมถงึกำรให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำม

มั่นคง เตบิโต และพฒันำธรุกจิอย่ำงยั่งยนืไปด้วยกนั

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล
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นิยามค�าศัพท์ทั่วไป

คู่ค้า    
หมำยถงึ ผู้จ�ำหน่ำย ผู้รบัจ้ำง ผู้ให้บรกิำร 
ผู้ให้เช่ำหรอืผู้ให้เช่ำซื้อที่ส่งมอบสนิค้ำ
หรอืบรกิำรให้มติรผล

มิตรผล   
หมำยถงึ บรษิทั น�้ำตำลมติรผล จ�ำกดั 
และบรษิทัย่อยตำมงบกำรเงนิรวม

บุคลากรมิตรผล  
หมำยถงึ กรรมกำร ผู้บรหิำร  
และพนกังำนของมติรผล
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นิยามค�าศัพท์ทั่วไป 
1.		จริยธรรมทางธุรกิจ	 8
2.		แรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 10
3.		ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย			
	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	 12
4.		ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	 13
5.		การร้องเรียน	 14

สารบัญ
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ภาพประกอบ.................................................

1.	 ความซื่อสัตย์สุจริต

 คู่ค้ำต้องด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุรติ ยดึมั่นในควำมถูกต้อง มจีรยิธรรม 
และมคีวำมโปร่งใส อกีทั้งต้องปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎ และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่เป็นหรือส่อไปในทำงทุจริตคอร์รัปชั่น ติดสินบน ไม่เสนอของขวัญ 
ทรพัย์สนิ กำรเลี้ยงรับรอง กำรอ�ำนวยควำมสะดวก กำรสนับสนุน ผลประโยชน์ หรือ
กำรกระท�ำใดๆ ที่จูงใจหรอือำจน�ำมำซึ่งควำมได้เปรยีบทั้งต่อตนเองและพวกพ้อง อนัเป็น
ผลประโยชน์ที่ไม่สมควรได้

2.	ความมีคุณธรรม

คู่ค้ำต้องด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี ทกุฝ่ำยด้วยควำมมคีณุธรรม

3.	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คูค้่ำต้องไม่เกี่ยวข้องหรอืมคีวำมสมัพนัธ์กบับคุลำกรมติรผล ที่อำจน�ำมำซึ่งกำรครหำ
หรอืมคีวำมทบัซ้อนทำงผลประโยชน์กบัมติรผล 

4.	การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ

คู่ค้ำต้องเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมข้อตกลงระหว่ำงกัน รวมถึงต้อง
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และต้องไม่เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของมิตรผล และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยไม่ได้รับควำมยินยอม

5.	การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

คู่ค้ำมิตรผลต้องเคำรพและระมัดระวังไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น ไม่
น�ำไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รบัอนญุำต หรอืน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง 



10

คู่ค้าต้องด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล  

เนือ่งด้วยเป็นหลกัการทีส่�าคญัและเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีบ่คุคลโดยทัว่ไปพงึจะได้รบั

การปกป้อง รบัรอง และคุ้มครอง ท้ังน้ีคู่ค้าของมติรผลต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกัน

แรงงานและ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล
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การไม่เลือกปฏิบัติ
คู่ค้ำต้องปฏบิตัติ่อลูกจ้ำงโดยเท่ำเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัเิพรำะควำมแตกต่ำงทำง

ด้ำนร่ำงกำย จติใจ เชื้อชำต ิ สัญชำต ิ ศำสนำ เพศ อำย ุ กำรศกึษำ สงักดัทำงกำรเมอืง 
รสนยิมทำงเพศ กำรเป็นสมำชกิสหภำพใดๆ   

การคุ้มครองแรงงาน
 คู่ค้ำต้องไม่ใช้แรงงำนเด็กที่อำยุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด หำกมีกำร

ใช้แรงงำนเดก็ คู่ค้ำต้องจดัให้มคีวำมคุ้มครองกำรใช้แรงงำนเดก็ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดทกุ
ประกำร และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 คูค้่ำต้องไม่ให้ลกูจ้ำงที่เป็นหญงิท�ำงำนในลกัษณะที่อำจเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ 
ควำมปลอดภัย หำกลูกจ้ำงเป็นหญิงมีครรภ์ต้องได้รับควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

 หำกมกีำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว คู่ค้ำต้องปฏบิตัติำมที่กฎหมำยก�ำหนดอย่ำงครบถ้วน 

การไม่บังคับใช้แรงงาน 
คู่ค้ำต้องใช้แรงงำนโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และต้องไม่ใช้แรงงำนใน 

ลกัษณะที่เป็นกำรบงัคบั กำรขู่เขญ็ กำรกกัขงั กำรรดิรอนสทิธ ิ กำรล่วงละเมดิ กำรค้ำ
มนษุย์ และต้องไม่บงัคบักำรใช้แรงงำนที่ไม่เหมำะสมกบัสภำพทำงกำย รวมถงึกำรใช้ควำม
รนุแรงในทกุรูปแบบ

การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์	 
คูค้่ำมติรผล ต้องจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำท�ำงำนล่วงเวลำ ค่ำจ้ำงในวนัหยดุ รวมถงึผลประโยชน์ 

ที่ลูกจ้ำงพงึได้รบัตำมกฎหมำย ให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต�่ำกว่ำอตัรำที่กฎหมำยก�ำหนด 

ระยะเวลาการท�างาน
คู่ค้ำต้องไม่ให้ลูกจ้ำงท�ำงำนเป็นระยะ

เวลำนำนเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด ทั้งนี้ใน
กำรท�ำงำนล่วงเวลำหรือกำรท�ำงำนในวันหยุด
ต้องเป็นควำมสมคัรใจของลูกจ้ำง และต้องจดั
ให้ลูกจ้ำงมวีนัหยดุและวนัลำไม่น้อยกว่ำอตัรำ
ที่กฎหมำยก�ำหนด
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 คู่ค้าต้องให้ความส�าคัญและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

นโยบาย และแนวปฏิบัติในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด และต้องร่วมกันสอดส่องดูแล กรณีท่ีพบเห็นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต    

สขุอนามัย ทรัพย์สินและสิง่แวดล้อม เพือ่น�าไปสู่การด�าเนนิการแก้ไขอย่างเหมาะสม

1.	 สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย
  ต้องจดักำรดแูลและรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและ 
ทรพัย์สนิของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ระบบกำรจดักำร

ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยั รวมถงึกำรเตรยีมควำมพร้อมรบัมอืต่อเหตกุำรณ์ฉกุเฉิน

2.		ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ต้องประเมนิควำมเสี่ยงทั้งก่อนและระหว่ำงกำรด�ำเนนิงำน ในด้ำนควำมพร้อมของ

บคุลำกร และจดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคลอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม เพื่อ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ำยได้รบัควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน 

3.		การรักษาสิ่งแวดล้อม
 ต้องด�ำเนนิงำนด้วยควำมใส่ใจในกำรรกัษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรพัยำกร 
ทำงธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องส่งผลกระทบต่อชมุชนและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต้องแยกแยะและควบคุมของเสีย ของเสียอันตรำย 
รวมถึงเฝ้ำระวัง ควบคุมมลพิษที่เกิดจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก 

ความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม

 คู ่ค ้าควรด�าเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจาก

การด�าเนินงานของตน ต้องเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงให้ความ

ร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาส

และความเหมาะสม
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การร้องเรียน

มติรผลเปิดโอกำสให้คูค้่ำของมติรผลได้ร่วมกนัสอดส่องดแูลให้ข้อมลู 
แจ้งเบำะแสหรอืร้องเรยีน เมื่อพบเหน็กำรกระท�ำที่ทจุรติ คอร์รปัชนั กำรไม่ปฏบิตัติำม
กฎหมำย กฎ ระเบยีบและจรรยำบรรณคู่ค้ำมติรผล โดยสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ ดงันี้ 

1. 
ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบำะแส
ไปยงัผู้รบัข้อร้องเรยีนผ่ำน
ทำงช่องทำงที่ก�ำหนด ตำม
กระบวนกำรที่มติรผล
ก�ำหนดไว้ในแนวปฏบิตัิ
เรื่องกำรร้องเรยีน

2. 
กรณทีี่พบว่ำกำรแจ้งกำร
ร้องเรยีนนั้นมขี้อมูลที่เป็นเทจ็
โดยตั้งใจ หรอืเป็นกำร
กลั่นแกล้ง ถอืเป็นกำร
กระท�ำผดิต่อจรรยำบรรณ
คู่ค้ำมติรผล 

3. 
มติรผลมกีำรคุ้มครอง 
สิทธิของผู้ร้องเรียน 
ผู้ถูกร้องเรียน หรือ
ผู้มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กำรร้องเรยีน รวมถงึข้อมลู 
และหลักฐำนในกำร
ตรวจสอบหำข้อเท็จจริง

ค�าจ�ากัดความ
การร้องเรียน หมำยถึง ประเด็นเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ พฤตกิรรม หรอืกำรกระท�ำ 
ต่ำงๆ ของบคุลำกรในบรษิทัฯ หรอืคู่ค้ำที่มี
ลกัษณะฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืขดัต่อจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
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** ผู้ร้องเรยีน จะระบชุื่อ และช่องทำงกำรตดิต่อในกำรแจ้งเรื่องร้องเรยีน หรอืไม่กไ็ด้

ขั้นตอนด�าเนินการร้องเรียน
สำมำรถแจ้งหรอืร้องเรยีนได้ทำงวำจำ หรอืลำยลกัษณ์อกัษร

www.mitrphol.com

เว็ปไซต์มิตรผล	

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)		

CG@mitrphol.com

จดหมายไปรษณีย์		

หน่วยงานธรรมาภิบาล 

บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด 

2 อำคำรเพลนิจติเซน็เตอร์ ชั้น 3 ถนนสขุมุวทิ 

คลองเตย กรงุเทพ 10110

ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ร้องเรียน
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