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สารัจากปรัะธานกรัรัมการั

อิสรัะ ว่องกุศลกิจ
ปรัะธานกรัรัมการั กลุ่มมิตุรัผล

มิตรผลเชื่อมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม เป็น
รากฐานอนัเข้มแขง็ที่น�าพาธรุกจิให้ด�ารงอยูไ่ด้ในทกุสถานการณ์ และสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดั่งที่มิตรผลได้ยึดถือเป็นปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
เรื่อยมา จวบจนปัจจบุนั

ด้วยการด�าเนินธุรกิจควบคู่ความมีคุณธรรมนั้น ย่อมต้องเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน มิตรผลจึงมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การสนบัสนนุให้บคุลากรมติรผล เป็นผูม้คีวามประพฤตปิฏบิตัทิี่ด ีมจีรยิธรรม 
เคารพในกฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพราะการประพฤตปิฏบิตัทิี่ดนีั้น ถอืเป็นพื้นฐานส�าคญัยิ่งที่ส่งเสรมิให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นมิตรผลจึงได้รวบรวมความประพฤติปฏิบัติที่ดีขึ้น
และเรียกว่า “จรรยาบรรณมิตรผล” โดยบุคลากรมิตรผลทุกคนจะต้อง
รับทราบและท�าความเข้าใจ เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้มติรผลได้ปรบัปรงุจรรยาบรรณมติรผล ให้มคีวามสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจและสังคม
อย่างสม�่าเสมอ

ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ บุคลากรมิตรผลทุกคนที่ยึดถือ และ
ปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณมติรผลอย่างเตม็ความสามารถเสมอมา เพื่อร่วม
สร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี และน�าพามติรผลสูค่วามยั่งยนืไปด้วยกนั



มิตรผลเชื่อมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม 

เป็นรากฐานอันเข้มแข็งที่น�าพาธุรกิจ
ให้ด�ารงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ 

และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดั่งที่มิตรผลได้ยึดถือเป็นปรัชญา

ในการด�าเนินธุรกิจเรื่อยมา
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มิตรผล	
หมายถงึ บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั 
และบรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม

กรรมการบริษัท	
หมายถงึ กรรมการ ของบรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั 
และบรษิทัย่อยฯ

พนักงาน 
หมายถงึ ผู้บรหิารและพนกังาน
ของบรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั และบรษิทัย่อยฯ

บุคลากรมิตรผล 
หมายถงึ กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานของ
บรษิทั น�้าตาลมติรผล จ�ากดั และบรษิทัย่อยฯ

นิยามค�าศัพที่์ที่ั�วไป
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มิตรผลยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ เคียงคู่กับสังคม
และวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยยึดมั่นใน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัฒนธรรมมิตรผล จากผู้ก่อตั้ง
สืบทอดต่อกันมา จวบจนปัจจุบันนี้

ด�าเนินธุรกิจ
หลักการ
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ปรัชญา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มุ่งมั่นให้พนกังานทกุคนผลติสนิค้าคณุภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บรโิภค ด้วยการ
ด�าเนนิงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถงึกระบวนการสดุท้ายของ
การผลติและส่งมอบถงึมอืลูกค้า

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
เชื่อว่าบคุลากรเป็นทรพัยากรที่ทรงคณุค่าขององค์กร จงึส่งเสรมิและสนบัสนนุ
บคุลากรทกุคน ทกุระดบั ให้มคีวามรอบรู้ในงานที่ท�า อกีทั้งยงัสามารถ น�าความรู้ 
ประสบการณ์และความช�านาญงาน ที่แตกต่างกนัของแต่ละบคุคลมาผนกึรวม
เป็นหนึ่งเดยีวกนัเพื่อสร้างพลงัที่แขง็แกร่งให้กบัองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม
ด�าเนนิธรุกจิและประพฤตปิฏบิตัติน โดยตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ด้วยพนัธะสญัญาที่จะมอบประโยชน์สูงสดุแก่ผู้เกี่ยวข้องทกุกลุม่คน
ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม ลูกค้า หรอืผู้บรโิภค

มีความรับผิดชอบต่อสังคม
พฒันาธรุกจิควบคู่กบัการพฒันาชมุชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ 
“ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ” ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั

วิสัยทัศน์และปรัชญามิตรผล

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลกในอุตสาหกรรมน�้าตาล และ Bio-Based โดยการใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้
กับสังคม

1.1 
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• มองภาพใหญ่ มองให้ลึกซ้ึง มองให้ไกล 
• ใส่ใจ รู้จริง
• แสวงหาความเช่ียวชาญ และโอกาสตลอดเวลา
• ท�างานแบบกัดไม่ปล่อย  

• คิดต่าง คิดสร้างสรรค์ 
• ลงมือท�าให้เกิดข้ึนจริง
• ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลด้วยกัน 
• เปิดรับ และฝึึกฝึนเรียนรู้แบบดิจิทัล 
 ให้เกิดการเปล่ียนแปลง(Transformation)  

• ยึดม่ันในคุณธรรม ท�าในส่ิงท่ีถูกต้อง
• กล้าพูด กล้ารายงานส่ิงท่ีเป็นจริง
• รับผิดชอบ ท�าให้ส�าเร็จ
• อ่อนน้อมถ่อมตน
• มีจิตส�านึกต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม สูค่วามย่ังยืน

วัฒนธรรมมิตรผล1.2 
“มิตร” สู่สิ่งที่เหนือกว่า 

Mastery = เชี่ยวชาญ เป็นเลิศ

=

=

=

=

Innovation = นวัตกรรม

Trustworthiness = จริงใจเชื่อถือได้

Resilience = ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค
• ท�าทันทีด้วยความเร็วและคล่องตัว
• เรียนรู้ให้เร็ว พร้อมปรับเปล่ียน
• ไม่ย่อท้อ ลุกให้เร็ว ก้าวต่อไป
• กล้ายอมรับความผิดพลาด พัฒนาไม่หยุดย้ัง
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การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

1.3 
บุคลากรมติรผลพงึปฏบัิตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบั ท่ีเกีย่วข้อง

ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมติรผลเข้าไปด�าเนินธรุกจิ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ รวมทัง้ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องและอยูภ่ายใต้ 

หลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเป็นธรรม

 แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรมิตรผลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน 
การเคารพในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศที่มิตรผลได้เข้าไป
ด�าเนนิธรุกจิหรอืท�าสญัญาทางการค้าร่วมกนั

2. บุคลากรมิตรผลต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วย
ความเป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลกัสทิธมินษุยชนสากลอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัความเสี่ยง 
ที่อาจเกดิจากการละเมดิสทิธมินษุยชนในการด�าเนนิธรุกจิของมติรผล

3. บุคลากรมิตรผลต้องพึงระวังและร่วมกันป้องกันไม่ให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือ
ตวักลาง หรอืถกูน�าข้อมลูไปใช้เพื่อการฟอกเงนิหรอืสนบัสนนุทางด้านการเงนิแก่การก่อการร้าย 
รวมถงึมหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และหลกัการมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

4. บุคลากรมิตรผลที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต้องศึกษากฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณ ี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง
ก่อนการเดินทางอย่างถี่ถ้วน หากเกิดความไม่มั่นใจ ให้ขอค�าปรึกษากับส�านักกฎหมาย 
ห้ามปฏบิตัติามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่ได้รบัค�าแนะน�า
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ค�าแนะน�า

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยทันที เนื่องจากมิตรผลรณรงค์ 
ไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่
ผิดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัต ิ
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามหลักสิทธิ-
มนษุยชน

2. หากท่านพบเห็นการกระท�าหรือการใช้
แรงงานที่ผดิกฎหมาย เช่น การใช้แรงงานเดก็ 
สตรีมีครรภ์ แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบยีน เป็นต้น ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ตัวอย่าง

1. หากท่านพบเห็นผู ้บังคับบัญชากระท�า
การที่เป็นการล่วงละเมดิทางเพศ กดขี่ข่มเหง 
ปฏิบัติหรือพูดจาดูหมิ่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

แจ้งให้หน่วยงานทรพัยากรบคุคล หรอืผูบ้รหิาร
ทราบ  เพื่อน�าข้อเทจ็จรงิมาพจิารณาร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก�าหนดแนวทาง
ด�าเนนิการแก้ไขและป้องกนั เนื่องจากถอืเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงอาจเป็น
ประเดน็ที่เกี่ยวกบักฎหมาย

NLabour



จ ร ร ย า บ ร ร ณ มิ ต ร ผ ล

13

การดแูลให้มกีารปฏิบตัติามจรรยาบรรณมติรผล1.4 
มิตรผลก�าหนดให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิตรผล ถือเป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของบุคลากรมิตรผลท่ีจะต้องรับทราบ ศึกษาและท�าความเข้าใจอย่าง

ถี่ถ้วน โดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานท่ีส�าคัญของการด�าเนินงาน และต้องกระท�า

ด้วยความต่อเนื่อง ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรมิตรผลต้องรับทราบ และศึกษาท�าความเข้าใจหลักการด�าเนินงานและ

แนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณมิตรผล รวมถึงระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ของมิตรผล 
อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะเรื่องที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบของตน

2. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้องชี้แจงให้พนักงานทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมติรผล รวมทั้งระเบยีบ ข้อบงัคบัและแนวปฏบิตัขิองมติรผล 

3. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้องมีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบและ
จัดให้มรีะบบจดัการที่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดทางกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัของมติรผล

4. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิตรผลภายในหน่วยงาน 
และปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดี

5. ผูบ้งัคบับญัชาต้องถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ รวมถงึรบัฟังความเหน็อย่าง
เปิดกว้างเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณมติรผล

6. ผู้บังคับบัญชาต้องก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง

7. แจ้งการร้องเรยีนในกรณพีบเหน็การปฏบิตัหิน้าที่ พฤตกิรรม หรอืการกระท�าต่างๆ 
ที่มลีกัษณะฝึ่าฝึืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณมติรผล ผ่านช่องทางที่มติรผลก�าหนดไว้
ในแนวปฏบิตัเิรื่องการร้องเรยีน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบต่อไป

8. หากผูใ้ดมกีารกระท�าที่ฝ่ึาฝืึนหรอืไม่ปฏบิตัติาม ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏบิตัิ
ที่ก�าหนดขึ้นนี้ และจะต้องถูกด�าเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมติรผล
หรอือาจถูกด�าเนนิคดตีามกฎหมายในกรณทีี่การกระท�านั้นผดิกฎหมาย
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ค�าแนะน�า

แจ ้งต ่อหน ่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ด�าเนินการชี้แจงถึงข้อก�าหนด บทบาทหรือ
แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากรมิตรผลทุกคน
ต้องรบัทราบ ท�าความเข้าใจและปฏบิตัติาม 
และหาแนวทางในการส�ารวจบคุลากรมติรผล
ว่ามที่านใดยงัไม่ทราบถงึข้อก�าหนด บทบาท
หรือแนวทางการปฏิบัตินี้ และหาแนวทาง
ป้องกนัเพื่อไม่ให้เกดิปัญหาดงักล่าวอกี

2. หากพบเห็นการกระท�าที่เป็นการฝึ่าฝึืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิตรผลนี้ 
ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อด�าเนินการพิจารณา
สอบสวนและลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
ของมติรผลหรอือาจถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย 
ในกรณทีี่เป็นการกระท�าที่ผดิต่อกฎหมาย

ตัวอย่าง

1. ในฐานะที่เป็นบุคลากรมิตรผลจะต้อง
รับทราบ ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมิตรผลอย่างสม�่าเสมอ หาก
ท่านพบว่า เพื่อนร่วมงานหรอืบคุลากรมติรผล
ท่านใดที่ยงัไม่ทราบหรอืเข้าใจถงึจรรยาบรรณ 
มติรผลนี้ ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร
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และคอร์รัปชัน
การทุจริต
การต่อต้าน
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 แนวปฏิบัติ
1. ต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับ

การทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั รวมถงึจรรยาบรรณมติรผล อย่างเคร่งครดั

2. ต้องด�าเนนิการในเรื่องที่เกี่ยวกบัการรบัหรอืให้ของขวญั ทรพัย์สนิ การเลี้ยงรบัรอง 
การบริการ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริจาค และการใช้เงินสนับสนุนอย่าง
ถูกต้องตามระเบยีบและแนวปฏบิตัขิองมติรผล สอดคล้องกบักฎหมาย และต้องมั่นใจว่าจะไม่
ถูกใช้เป็นสนิบน หรอืน�ามาซึ่งผลประโยชน์ขดัแย้ง 

3. ต้องไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย กรณพีบเหน็การกระท�าที่ส่อเจตนา หรอืเข้าข่ายการทจุรติ
และคอร์รปัชนัที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัมติรผล โดยถอืเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั
หรอืหน่วยงานที่รบัผดิชอบตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหรอืผู้ร้องเรยีนจะได้รบัความคุ้มครองและ
การรกัษาความลบัในการตรวจสอบหาข้อเทจ็จรงิตามแนวปฏบิตักิารร้องเรยีนที่ก�าหนดไว้

4. ปฏบิตัต่ิอผูถ้กูสอบสวนหรอืผูถ้กูร้องเรยีนด้วยความเป็นธรรมตามหลกัสทิธมินษุยชน 
กรณพีบการกระท�าทจุรติ คอร์รปัชนั หรอืผดิกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่อมติรผล ผูก้ระท�าต้องได้รบัการ
พจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบข้อบงัคบัที่ก�าหนดไว้ หรอืถกูด�าเนนิคดตีามที่กฎหมายก�าหนด

5. พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันต้องได้รับการคุ ้มครองและปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม ไม่ลดต�าแหน่ง หรอืให้ผลเชงิลบ แม้การกระท�าดงักล่าวอาจน�ามาซึ่งการสูญเสยี
โอกาสทางธรุกจิ

6. มีการทบทวนแนวปฏิบัติและการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึการต่อต้านการทจุรติ
และคอร์รปัชนั

7. สื่อสาร ฝึึกอบรม และให้ความรูเ้กี่ยวกบันโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั และ
แนวทางการปฏบิตัทิี่มคีวามเกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนกัถงึความส�าคญัและเป็นการปลกูฝัึงจติส�านกึ
ในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและ
คอร์รปัชนั 

มิตรผลยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ

เป็นธรรม รวมถงึการปฏบิติัต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั ตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณมิตรผล อันจะน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน
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ตัวอย่าง

1. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 
แจ้งว่าต้องการขอความอนุเคราะห์ในการ
ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ภายในส�านกังาน ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า
สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้ 
โดยขอให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการ
ท�าหนงัสือท่ีมีการระบุวตัถปุระสงค์และราย
ละเอียดอย่างชัดเจนมาท่ีมิตรผล จากนัน้
พนักงานมิตรผลต้องด�าเนินการขออนุมัติ
ตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  

2. ท่านได้รับการติดต่อจากบริษัทรับเหมาที่
เข้าร่วมประมูลงาน เพื่อเสนอผลตอบแทน 
หากผู้ประมูลงานรายนั้นได้รับเลือกให้ชนะ
การประมูล ท่านจะปฏบิตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า
ปฏิเสธและชีแ้จงต่อผู้ เ ข้าร่วมประมูลว่า
แนวปฏิบัติของมิตรผลบุคลากรต้องไม่รับ
ผลตอบแทนใดๆ ท่ีไมเ่หมาะสม และต้องแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบ

ค�าจ�ากัดความ

การทุจริตและคอร์รัปชัน 
หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ 
หรือการใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หรือเป ็นการแสวงหาผลประโยชน ์
ที่ ไม ่ เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนรวมถงึหน่วยงาน กลุ่ม
บุคคลหรือบุคคลอื่นใด โดยการเสนอ 
การให้ค�ามั่น การเรียกร้อง การขอ 
การรับ การให้ หรือการกระท�าใดๆ ที่
เป็นการเอื้อประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรพัย์สนิ เงนิ ของขวญั บรกิาร หรอื
ประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบต่อองค์กร 
ตนเอง พวกพ้องหรอืผูอ้ื่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถงึการกระท�าใดๆ ที่ขดัหรอื
แย้งต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั หรอืจรรยาบรรณมติรผล
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ทางการเมือง
การใช้สิทธิ
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ตัวอย่าง

1. บคุลากรมิตรผล สามารถขออนมุตัลิางาน
เพ่ือไปร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า
บคุลากรมิตรผลมีสทิธิเสรีภาพตามกฎหมาย
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
จึงสามารถกระท�าการได้ แต่จะต้องกระท�า 
ในนามของตนเอง มิให้กระท�าการใดท่ีอาจ
ส่อให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าเป็นการกระท�าในนาม
ของมิตรผล

2. นักการเมืองท้องถ่ินพรรคหนึ่งติดต่อ
ขอยืมใช้สถานท่ีของโรงงาน เพ่ือชีแ้จงนโยบาย
ของพรรคให้บุคลากรมิตรผลฟัง ท่านจะ
ด�าเนินการอยา่งไร

ค�าแนะน�า
ต้องขอปฏิเสธและชีแ้จงให้ผู้ติดต่อรับทราบ
ว่าแนวปฏิบัติของมิตรผล คือการวางตัว
เป็นกลางทางการเมือง แตไ่มส่ามารถอนญุาต
ให้ใช้พืน้ท่ีโรงงานเพ่ือกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ได้

 แนวปฏิบัติ

1. มสีทิธแิสดงออกหรอืเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามของตนเอง นอกเหนอืเวลา
ท�างานและไม่ใช่ในนามของมติรผล รวมถงึต้องไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจว่ามติรผล มส่ีวนเกี่ยวข้อง 
หรอืสนบัสนนุพรรคใดพรรคหนึ่ง หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2. หลกีเลี่ยงการแสดงความคดิเหน็หรอืการแสดงออกทางการเมอืงในเวลางาน สถานที่
ท�างาน หรอืในขณะปฏบิตังิานให้มติรผล ที่อาจน�ามาซึ่งความขดัแย้งต่อการท�างาน

3. ไม่อนญุาตให้ใช้ทรพัย์สนิของมติรผล ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมเพื่อสนบัสนนุพรรคใด
พรรคหนึ่ง หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   

มิตรผลวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึไม่กระท�าการใด ซึง่เป็นการฝักใฝ่ในพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่การเมอืงกลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่งและสนับสนุนให้บุคลากรมิตรผลมีการใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม

กฎหมาย
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การรับหรือการให้ 
ของขวัญ ทรัพย์สิน 
การเลี้ยงรับรอง 
หรือผลประโยชน์อื่นใด
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การรบัหรอืการให้ตามเทศกาล ขนบธรรมเนยีม หรอืประเพณขีองท้องถิน่ เพือ่ 

แสดงออกถงึสัมพันธภาพทีด่ ี ย่อมสามารถกระท�าได้ในมลูค่าทีเ่หมาะสมและเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมิตรผล ไม่สนับสนุนการรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน 

การเล้ียงรับรอง การอ�านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์อืน่ใด ทีน่�าไปสู่การตดิสินบน

หรือก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือน�ามาซึ่งการตัดสินใจท่ีไม่ชอบธรรม และอาจส่งผลเสีย

ต่อมิตรผลในทางใดทางหนึ่ง

 แนวปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�านวย
ความสะดวกหรอืผลประโยชน์อื่นใดต่อบคุคลหรอืหน่วยงาน ที่เกนิกว่าการแสดงความสมัพนัธ์
ตามปกติหรือมีมูลค่าเกินความเหมาะสมตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของ
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการรับที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ทราบมูลค่าที่ชัดเจน
ให้ปฏเิสธการรบัหรอืท�าการส่งคนืแก่ผู้ให้

2. ห้ามมิให้บุคลากรมิตรผลรวมถึงเครือญาติและพวกพ้อง มีการเรียกรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า 
ผู้รับเหมา หรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของมติรผล เพราะอาจก่อให้เกดิแรงจูงใจ
หรอืน�ามาซึ่งการตดัสนิใจที่ไม่ชอบธรรม 

3. การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ การเลี้ยงรบัรอง การอ�านวยความสะดวกหรอืประโยชน์
อื่นใด ต่อบคุคลหรอืหน่วยงานภายนอก ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น ต้องไม่
เป็นการตดิสนิบนและต้องไม่ขดัหรอืแย้งต่อกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รบัการอนมุตัติามวงเงนิที่ระบุ
ในคู่มอือ�านาจด�าเนนิการ รวมถงึให้มกีารแสดงหลกัฐานค่าใช้จ่ายที่สามารถตรวจสอบได้

4. ให้ถอืเป็นหน้าที่ที่ต้องท�าการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัแนวปฏบิตันิี้ ไปยงั
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า คู ่ค้า ผู ้รับเหมา และผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด�าเนนิธรุกจิของมติรผล เพื่อให้ทราบโดยทั่วกนั และต้องมกีารด�าเนนิการอย่างสม�่าเสมอ



22

ตัวอย่าง

1. มีผู้ รับเหมารายหนึ่ง ย่ืนข้อเสนอให้ท่าน
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศและ
ยินดีให้ท่านพาครอบครัวไปด้วยได้ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทางผู้ รับเหมาจะเป็น 
ผู้ รับผิดชอบทัง้หมด ทา่นจะด�าเนินการอยา่งไร

ค�าแนะน�า
ปฏิเสธการรับข้อเสนอดงักลา่ว เน่ืองจากอาจ
ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบตังิาน แตห่ากการเดนิทางเพ่ือไปศกึษา
ดงูานในครัง้นีท้า่นเลง็เหน็วา่เป็นประโยชน์ตอ่
การด�าเนินงาน สามารถด�าเนินการขออนมุตัิ
จากผู้บงัคบับญัชาเพ่ือเดนิทางไปศกึษาดงูาน 
แตจ่ะต้องไมน่�าครอบครัวไปด้วย

2. ท่านได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลีย้งปีใหม่
ของบริษัทคู่ค้า ในงานมีการจับฉลากจาก 
ผู้ เ ข้าร่วมงานทัง้หมด และท่านจับฉลาก
ได้รางวลั ท่านจะเก็บรางวลันัน้เป็นของตน
ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า
สามารถรับเป็นของตวัเองได้ หากรางวลันัน้
เป็นไปตามเทศกาล และวตัถปุระสงค์ในการรับ 
ไม่ก่อให้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ แต่หาก
ของรางวัลนัน้มีมูลค่าสูงมาก ควรปรึกษา
ผู้ บงัคบับญัชาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม
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ทางผลประโยชน์
ความขัดแย้ง
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 แนวปฏิบัติ

1. ไม่ประกอบกจิการ เป็นหุ้นส่วน หรอืเป็นผู้ถอืหุ้นที่มอี�านาจบรหิาร เป็นกรรมการใน
กิจการที่เป็นคู่แข่งกับมิตรผล หรือในกิจการใดๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางธรุกจิ กรณทีี่ไม่อาจหลกีเลี่ยงได้ จะต้องด�าเนนิการแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของมติรผล กรณทีี่จ�าเป็นต้องปฏบิตัหิรอืเกี่ยวข้อง
กบักจิกรรมเช่นนั้น เพื่อผลประโยชน์ของมติรผล ให้ด�าเนนิการตามแนวทางเสมอืนที่ด�าเนนิการ
กบับคุคลภายนอก

3. ในกรณทีี่มส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัผลประโยชน์จากการปฏบิตังิาน หรอืการเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงงดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
รวมถงึการพจิารณาตดัสนิเป็นไปอย่างยตุธิรรม

4. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้มิตรผล หรือหลังจากพ้นสภาพการจ้างงานแล้ว ต้องไม่ใช้
และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของมิตรผลแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงิน 
ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้มาด้วยต�าแหน่งหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ

5. ห้ามจ�าหน่าย จ่าย โอน เงินหรือทรัพย์สินของมิตรผลให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้
รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

มิตรผลยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของมิตรผลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งบุคลากรมิตรผลต้อง

ยึดถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบและไม่ใช้โอกาสในต�าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่เข้าข่ายหรืออาจน�า

ไปสู่การถูกครหาว่าแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เครือญาติหรือบุคคลอื่นใด รวม

ถึงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับมิตรผล หรือท�าให้มิตรผลเสียผลประโยชน์ใน

ทุกรูปแบบ
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6. เมื่อได้รบัมอบหมายหรอืถูกร้องขอให้ช่วยเหลอื สนบัสนนุหน่วยงานภายนอก เช่น 
การบรรยายในที่สาธารณะ เป็นต้น ต้องได้รบัการอนมุตัติามคู่มอือ�านาจด�าเนนิการ หรอืได้รบั
การอนมุตัจิากผู้บงัคบับญัชาแล้วแต่กรณี

7. กรณทีี่มคีวามจ�าเป็นต้องท�างานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรอืเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นนอก
เวลาท�างาน งานนั้นจะต้องอยู่ในลกัษณะดงัต่อไปนี้

 7.1 ไม่ฝ่ึาฝืึนกฎหมายหรอืขดัต่อความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
และสงัคม

 7.2 ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของมติรผล
 7.3 ไม่ส่งผลเสยีถงึชื่อเสยีงหรอืกจิการของมติรผล
 7.4 ไม่เป็นการน�าความลบัของมติรผลไปใช้
 7.5 ไม่เป็นการกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที่ของตน

8. กรณทีี่พบหรอือาจต้องกระท�าการใดๆ ที่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
มิตรผลจะต้องด�าเนินการเปิดเผยข้อเท็จจริง ปรึกษาหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
ทราบทนัที
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ตัวอย่าง

1. หากท่านมีคนรู้จักท�างานอยู่ท่ีบริษัทท่ี
เป็นคูแ่ขง่ทางธรุกิจของมิตรผล แตต้่องการจะ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือน�ามาใช้ในการ
ท�างานและพัฒนาให้องค์กรของตนเอง 
มีศกัยภาพมากย่ิงขึน้ ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร

ค�าแนะน�า

สามารถด�าเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
กนัได้ แตข้่อมลูนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีท�าการ
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือได้รับการอนุมัติ
ในการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วมาแล้ว และจะ
ต้องไม่น�าข้อมลูท่ีถือเป็นความลบัของบริษัท
หรือท่ียงัไมมี่การเปิดเผยน�าไปให้บคุคลอ่ืน

2. หากท่านต้องการถือหุ้ นในบริษัทท่ีเป็น
ลูกค้าหรือบริษัทอ่ืนใดท่ีมีการท�าธุรกรรม
ร่วมกนักบัมิตรผล สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้ แตห่ากมิตรผลต้องด�าเนินการ
ติดต่อท�าธุรกิจหรือธุรกรรมร่วมกับบริษัท
ดงักลา่ว บคุลากรมิตรผลทา่นนัน้จะต้องไมมี่
สว่นร่วมในการตดัสนิใจ และไมเ่ปิดเผยข้อมลู
ของมิตรผล ซึง่ทา่นได้รับทราบมาเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทนัน้

Ethic

Conflict 
of interest
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ความรับผิดชอบ
ต่อข้อมูลและ
ทรัพย์สิน
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การปกป้อง การใช้ และการรักษาทรัพย์สิน6.1
มิตรผลใช้ทรัพย์สินทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมิตรผลดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดการเสียหาย สูญหาย 

หรือถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการน�าไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น

 แนวปฏิบัติ

1. ใช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธภิาพ คุ้มค่า และต้องเป็นการใช้เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่
มติรผล 

2. ดูแลและรกัษาไม่ให้ทรพัย์สนิของมติรผล เกดิการเสยีหาย หรอืสูญหาย

3. ไม่น�าทรพัย์สนิไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ หรอืผดิต่อกฎหมาย นโยบายหรอืแนวปฏบิตัทิี่
เกี่ยวข้องของมติรผล

ค�าจ�ากัดความ

ทรพัย์สนิ	หมายถงึ อสงัหารมิทรพัย์ 
สงัหารมิทรพัย์ ทรพัยากร หรอืทรพัย์สนิ
อื่นใดทกุประเภทที่มติรผลเป็นเจ้าของ 
ครอบครอง หรอืมสีทิธิ
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ตัวอย่าง

1. หากหน ่วยงานที่ท ่านปฏิบัติงานอยู ่ 
มอีปุกรณ์ส�านกังาน เครื่องจกัร หรอือะไหล่   
ที่เสื่อมสภาพการใช้งานและยังเก็บอยู ่ที่ 
หน่วยงานของท่าน ท่านจะปฏบิตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

หน่วยงานของท่านต้องดแูลรกัษาและก�าหนด
แนวทางจัดการให ้ เกิดประโยชน ์สูงสุด 
รวมถึงจะต้องไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผู้อื่น เนื่องจากอปุกรณ์ส�านกังาน 
เครื่องจักร  หรืออะไหล่ที่เสื่อมสภาพการ
ใช้งานยังถือเป็นทรัพย์สินของมิตรผล และ
แจ้งให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบทราบ

2. หากท่านพบเห็นว่า เพื่อนร่วมงานน�า
คอมพิวเตอร์ของบริษัทไปใช้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

กล่าวตักเตือนเพื่อนร่วมงานหรือพิจารณา
แจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เนื่องจากบคุลากร
มิตรผลควรต้องใช้ทรัพสินเพื่อประโยชน์ของ
มติรผล
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การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา6.2
บุคลากรมิตรผลมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของมิตรผล ไม่ให้

ถูกน�าไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลใด

บุคคลหนึง่ รวมถงึต้องให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อืน่ 

และด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งมีค่า มิตรผลจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน

มีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งที่เป็นนวัตกรรมและเป็นประโยชน์ เพื่อก่อเกิดเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาใหม่ๆ

 แนวปฏิบัติ

1. ดูแลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของมติรผลไม่ให้ถูกละเมดิ เปิดเผย ท�าซ�้า ดดัแปลง 
หรอืกระท�าการใดๆ โดยไม่ได้รบัอนญุาต

2. ให้ความเคารพในทรพัย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่น โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่เข้าข่าย
ลกัษณะการล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น

3. ตรวจสอบทรพัย์สนิหรอืผลงานที่มกีารน�ามาใช้ หรอืปรบัใช้ในมติรผล เพื่อเป็นการ
ป้องกนัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

4. ในการท�าสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรระบุข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นในอนาคต หากไม่แน่ใจให้ปรกึษาผู้บงัคบับญัชาหรอืส�านกักฎหมาย

5. การสร้างสรรค์ผลงานใดๆ ของบคุลากรมติรผล ย่อมถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญา
ของบคุคลนั้น แต่หากผลงาน หรอืการวจิยันั้น เกดิจากการใช้ข้อมูล ทรพัยากร หรอืได้รบัการ
มอบหมายจากมิตรผล ผลงานเหล่านั้นจะถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของมิตรผล ตลอดจน
ผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้นเช่นกนั

6. ในกรณทีี่พบเหน็การกระท�าที่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา หรอือาจน�าไปสูก่ารละเมดิ 
หรือก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของมิตรผลและผู้อื่น ให้รายงานต่อ 
ผู้บงัคบับญัชา หรอืหน่วยงานที่รบัผดิชอบรบัทราบ
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ตัวอย่าง

1. ท่านต้องการใช้งานโปรแกรมที่นอกเหนือ
จากโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ในการด�าเนิน-
งาน จึงซื้อแผ่นโปรแกรมที่มีวางขายทั่วไป 
มาติดตั้งและใช้งานในคอมพิวเตอร์ของ
มิตรผลที่ท่านใช้งานอยู่ ในกรณีนี้สามารถ
ด�าเนนิการ ได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ เนื่องจากการตดิตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องด�าเนินการโดย
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและต้องใช้
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ผู ้อื่นและผิดกฎหมาย 
หากต้องการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอื่น 
สามารถปรึกษาหน ่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อด�าเนนิการ

2. หากหน่วยงานของท่านได้ว่าจ้างบริษัท
จากภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมขึ้น โดยบริษัท
ที่ว่าจ้างมานั้นได้ออกแบบโลโก้ ตัวการ์ตูน 
หรือสัญลักษณ์ต่างๆ  ประจ�ากิจกรรมนี้ขึ้น
ในกรณีดังกล ่าวโลโก ้ ตัวการ ์ตูน หรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ จะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร

ค�าแนะน�า

หากสัญญาจ้างไม่ได ้ระบุข ้อตกลงเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
งานออกแบบภายใต้สัญญาจ้างถือเป็นของ
ผูอ้อกแบบทั้งหมด ทั้งนี้สามารถปรกึษาส�านกั
กฎหมายเพื่อท�าข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิและ
ลิขสิทธิ์ของงานให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน
ตกลงว่าจ้างและท�าสญัญา
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การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูล6.3
ข้อมูลถือเป็นสิ่งส�าคัญท่ีบุคลากรมิตรผลต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง การเก็บ

รักษา ดูแลและจัดการข้อมูลต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติ มาตราการหรือกระบวนการที่

มิตรผลก�าหนดขึน้ รวมถงึต้องสอดคล้องกบักฎหมาย เพือ่ให้ข้อมลูถกูน�ามาใช้งานได้อย่าง 

มปีระสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็น

ความลับ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมิตรผลมีความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ล่วง

ละเมิดข้อมลูส่วนตวัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ดงันัน้จงึถอืเป็นหน้าท่ีของบคุลากร

มิตรผลทีจ่ะต้องดแูลรกัษาข้อมลูตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืรบัทราบด้วยต�าแหน่ง 

เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหล การสูญหาย การถกูเผยแพร่หรอืถ่ายโอนโดยไม่ได้รบัอนญุาต หรอื

เป็นการกระท�าอนัละเมิดต่อกฎหมาย

 แนวปฏิบัติ

1. เก็บรักษา ดูแลและจัดการเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ 
ถูกต้อง และครบถ้วนตามแนวปฏิบัติ มาตราการหรือกระบวนการที่มิตรผลก�าหนดขึ้นและ
สอดคล้องกบักฎหมาย

2. ดแูลเอกสารและข้อมลูที่เป็นความลบั โดยก�าหนดผูร้บัผดิชอบและแนวทางการปฏบิตัิ
ต่อข้อมูลในแต่ละระดบัและแต่ละประเภทอย่างชดัเจน เช่น การเข้าถงึ การเปลี่ยนแปลง หรอื
การท�าลายข้อมูล เป็นต้น และมั่นใจได้ว่ามีระบบการจัดเก็บหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย 
สามารถรักษาความลับของข้อมูลที่รับผิดชอบ ไม่ให้เผยแพร่หรือถูกถ่ายโอนไปยังบุคลากรที่
ไม่เกี่ยวข้อง

3. การใช้ข ้อมูล เอกสาร หรือรายงานของมิตรผล ต้องอยู ่ภายใต้หน้าที่และ
ความรบัผดิชอบตามที่ได้รบัมอบหมายเท่านั้น ซึ่งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเผยแพร่ไม่ว่า
กรณีใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ�านาจตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

4. ต้องไม่ใช้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับทราบด้วย
ต�าแหน่ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มชิอบทั้งต่อตนเองและผูอ้ื่น

5. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่อยู่ในครอบครองการเปิดเผย หรอืถ่ายโอนข้อมูลต้องเป็นไปตามความจ�าเป็นต่อหน้าที่ หรอื
เป็นการกระท�าตามกฎหมายเท่านั้น



จ ร ร ย า บ ร ร ณ มิ ต ร ผ ล

33

ตัวอย่าง

1. หากท่านต้องการน�ากระดาษที่ใช้งาน
แล้ว เพียงด้านเดียวน�ากลับมาใช้งานต่อ 
สามารถท�าได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้ โดยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ก่อน ว่ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนั้น ไม่ใช้เอกสาร
หรอืข้อมลูที่เป็นความลบั และหากไม่ต้องการ
ใช้งานแล้วจะต้องด�าเนินการท�าลายเอกสาร
อย่างถูกวธิี

2. ท่านอยู ่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
มีผู้บริหารท่านหนึ่งในองค์กรขอให้ท่านช่วย
ส่งข้อมูลเงินเดือนและระดับของพนักงาน
ในหน่วยงานอื่นให้ เหตุการณ์เช่นนี้ท่านจะ
ด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถให้ได้ เพราะข้อมูลดังกล่าวถือ
เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องรักษาความลับ 
ไม่สามารถส่งต่อให้กบัผูท้ี่ไม่มคีวามเกี่ยวข้อง 
และต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บ
รักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยต้องชี้แจงและ
แนะน�าให้ผู้บริหารท่านนั้นท�าการขอข้อมูล
จากผู้บงัคบับญัชาหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง
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การใช้และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4
มิตรผลใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมคีวามปลอดภยั ตามนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บคุลากรมติรผลต้องใช้งาน

ตามสิทธิ พร้อมทั้งส่งเสริม ดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และป้องกัน

การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 แนวปฏิบัติ

1. ใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึข้อมูลในระบบตามสทิธแิละ
ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของมิตรผล 

2. เก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านระบบของตนเอง ไม่ยินยอมให้บุคคลใดน�าไปใช้งาน 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานซึ่งเป็นสิทธิของผู้อื่น เว้นแต่จะถูกมอบหมายและได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของสิทธิ เพื่อการด�าเนินงานตามความรับผิดชอบ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. หลีกเลี่ยงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เปิดไฟล์หรือเว็บไซต์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และ
การใช้อุปกรณ์เสริมที่อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ระบบต่างๆ ด้วยตนเอง รวมไปถึงไม่ท�าการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นใด นอกเหนือจากอุปกรณ์
มาตรฐานของมิตรผล หากต้องการความช่วยเหลือหรือพบความผิดปกติใดๆ ให้ติดต่อ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ห้ามใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึง เผยแพร่ หรือ
ส่งต่อข้อมูลที่มีลักษณะกล่าวร้าย ละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี กระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ศาสนา หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
มิตรผล

6. การสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของมิตรผล จะต้อง
กระท�าการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
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ตัวอย่าง

1. หากท ่านได ้รับอี เมล ์จากหน ่วยงาน
ภายนอกหรือเว็บไซต์ที่ไม่ทราบที่มา โดยมี
เอกสารแนบและที่อยู่เว็บไซต์ส�าหรับการดู
ข้อมูลเพิ่มเตมิ ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่ควรเปิดเอกสารและที่อยู่เว็บไซต์ที่ส่งมา
จากอีเมล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่ชัดเจน 
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบ 
ซอฟต์แวร์หรอืข้อมูลภายในของมติรผล

2. หากเพื่อนร่วมงานของท่านขอยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของท่านให้นักศึกษาฝึึกงานใช้ 
ในวนัที่ท่านลางาน จะสามารถให้ยมืได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

ไม ่สามารถให ้บุคคลอื่นใช ้ งานเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และชื่อบัญชี ผู ้ ใช ้งานของ
บคุลากรมติรผล เพื่อป้องกนัการเข้าถงึข้อมลู
ที่อาจเป็นความลบัและป้องกนัความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของมิตรผล แต่หาก
จ�าเป ็นที่จะต ้องให ้บุคคลอื่นหรือบุคคล
ภายนอกใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้อง 
หารือกับผู้บังคับบัญชาของท่านและปรึกษา
หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อขออนญุาต
ในการให้สทิธกิารเข้าถงึได้ตามความเหมาะสม

7. ให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดย
การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มลีขิสทิธิ์ถูกต้อง และต้องตรวจสอบสทิธขิองซอฟต์แวร์ โปรแกรม 
และระบบใดๆ ที่ได้น�ามาใช้หรือที่จะน�ามาใช้ในมิตรผลเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น
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การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร6.5
การเปิดเผยข้อมูล และการส่ือสารเกี่ยวกับมิตรผลทั้งต่อบุคคลภายในและ

ภายนอกทัง้ทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร กล่าวโดยวาจา หรือเป็นการแถลงข่าว ถอืเป็นหน้าที่

ที่ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

และระเบียบของมิตรผล รวมถึงมีความสอดคล้องกับกฎหมาย

 แนวปฏิบัติ

1. การแถลงการณ์เกี่ยวกบัการด�าเนนิงาน หรอืการเปิดเผยข้อมลูที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของมิตรผล ต่อสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ต้องกระท�าโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มอี�านาจโดยตรงหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเท่านั้น 
ทั้งนี้ให้ปฏบิตัติามคู่มอือ�านาจด�าเนนิการและแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้อง

2. การเปิดเผยข้อมูลส�าคญัหรอืเป็นข้อมลูภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผูม้อี�านาจ
โดยตรงหรือ ผู้ที่ได้มอบหมายจะต้องด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และ
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจรงิ 

3. หน่วยงานสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน โดย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องสนบัสนนุข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามสิทธิหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องน�าเสนอข้อมูล
ที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง รวมถึงไม่ขัด
หรอืแย้งต่อการด�าเนนิงาน 

5. การเผยแพร่และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่ออื่นๆ พงึกระท�าด้วยความระมดัระวงั และควรระบวุ่าเป็นการแสดงความคดิเหน็ส่วนบคุคล

6. กรณทีี่พบเหน็การเผยแพร่ พาดพงิ หรอือ้างถงึมติรผล อนัเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสม 
และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือผู้บังคับ
บญัชาทนัท ี
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ตัวอย่าง

1. หากเพื่อนของท่านเห็นภาพข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ ว่าเกิดน�้าเสียรั่วไหลลงสู่แหล่ง
น�้าจากโรงงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ และมา 
สอบถามท่านถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่าน
จะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ท่านสามารถตอบเพื่อนของท่านได้ตาม 
ความจริงที่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกแล้ว 
แต่จะไม่สามารถให้ข้อมูลอื่นได้ เนื่องจาก
ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลจะต้องด�าเนิน
การโดยบุคคลที่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล
ตามอ�านาจด�าเนินการเท่านั้น เว้นแต่ได้รับ
มอบหมายจึงสามารถด�าเนินการได้เฉพาะ
เรื่องที่ได้รบัมอบหมายเท่านั้น

2. ผู ้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานมีความ
สนิทสนมกับท่านเป็นอย่างดี เนื่องจาก
ได้เคยร่วมงานกับมิตรผลมาเป็นเวลานาน 
เมื่อทราบว่าท่านเป็นกรรมการจัดซื้อ จึงได้
สอบถามท่านถึงแนวโน้มที่ผู้รับเหมารายนั้น
จะมีโอกาสได้งานก่อนถึงวันเปิดซองประมูล 
ท่านจะต้องปฏบิตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้เนื่องจากข้อมูล
ในการประมลูถอืเป็นความลบั และจะสามารถ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมต่อผู้ประมูล
พร้อมกนัทกุรายโดยเท่าเทยีมกนั
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ความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น7.1
มติรผลมุ่งม่ันสร้างความเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ เพือ่ให้เกดิมลูค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้

อย่างยั่งยืนและมีความเท่าเทียมกัน 

 แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรมิตรผลมีหน้าที่สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพและ
ความสามารถ ตลอดจนด�าเนินการต่างๆ ด้วยความรอบคอบและตั้งอยู ่บนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ ้นโดยรวม และจะไม่ใช้
ความได้เปรยีบจากการด�ารงต�าแหน่งและหน้าที่ความรบัผดิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืพวกพ้อง หรอืกระท�าการใดๆ ที่อาจน�าไปสู่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อมติรผล

2. เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของมิตรผลทั้งในด้านสถานภาพ ผลประกอบการ ฐานะ
ทางการเงินและการบัญชีของมิตรผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ
ในอนาคต ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลสนบัสนนุที่จ�าเป็น ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิและเป็นปัจจบุนั

3. เคารพในสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายด้วยความเท่าเทยีม รวมถงึผูถ้อืหุน้ทกุราย
ต้องสามารถเข้าถงึและได้รบัข้อมูลที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
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ตัวอย่าง

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นขอให้
ชี้แจงเกี่ยวกบัโครงการลงทนุ เนื่องจากได้รบั
ทราบข้อมูลมาไม่สอดคล้องกับการรายงาน 
ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

รบัฟังข้อมูลของผู้ถอืหุ้น และน�ามาพจิารณา
อย่างจรงิจงั พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กนัอย่างครบถ้วนตามความเป็นจรงิ ทั้งข้อมลู
ในปัจจบุนัและแนวโนม้ที่เป็นไปได้ในอนาคต

2. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่
ผ่านมาไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสารและข้อมูล
เกี่ยวกบัมติรผลโดยตรงจากบรษิทั แต่จะได้
รับข้อมูลผ่านทางผู้ถือหุ้นท่านอื่น ท่านจะ
ด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขโดยเรว็ และท�าการ
ทบทวนช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
ส�าหรับผู ้ถือหุ ้นเนื่องจากผู ้ถือหุ ้นทุกราย  
ต ้องได ้รับทราบข้อมูลของมิตรผลอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้วยช่องทางการสื่อสารที่
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้
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การปฏิบัติต่อพนักงาน7.2
มติรผลตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรบคุคล อนัเป็นปัจจยัส�าคญัแห่งความส�าเรจ็

และการบรรลุเป้าหมายองค์กร จึงได้ให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก 

ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนบุคลากรมิตรผล

ต้องได้รบัโอกาสในการพฒันาความรู ้ ความสามารถและศกัยภาพของตนเอง รวมถงึได้รบั

การดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทยีมกนั 

เพือ่ให้บคุลากรมติรผลมคีวามสุขในการท�างานและมีความภาคภมูใิจในมติรผล

 แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรมิตรผล ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีความเคารพในเกียรติ
และศกัดิ์ศรขีองความเป็นมนษุย์ โดยไม่ค�านงึถงึเชื้อชาต ิศาสนา ความเชื่อ เพศ อาย ุพื้นเพที่อยู่ 
สถานภาพ ความพกิาร สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตังิาน

2. บคุลากรมติรผล ต้องไม่ล่วงละเมดิหรอืคกุคามผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจติใจ ด้วย
การกระท�า วาจาและการแสดงออกทกุรูปแบบ

3. ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของมิตรผลในการจ่าย
ค่าตอบแทนนั้น

4. การสรรหา คดัเลอืก ประเมนิผลงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและ
การลงโทษแก่บุคลากรมิตรผล จะกระท�าด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ คณุสมบตัทิี่เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน และความถูกต้องของข้อมูล

5. สนับสนุนให้ได้รับการฝึึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท�างาน และเปิดโอกาสให้พนกังานมคีวามก้าวหน้าในการท�างานอย่างทั่วถงึและสม�่าเสมอ

6. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
มติรผล รวมถงึดูแลรกัษาความปลอดภยัอย่างเหมาะสม ทั้งในภาวะปกตแิละภาวะที่อาจอยู่ใน
สถานการณ์ที่มคีวามเสี่ยง เช่น การจลาจล ภยัธรรมชาต ิเป็นต้น



42

7. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองและดูแลของมิตรผล โดย
ไม่เปิดเผยข้อมูล ยกเว้นเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ หรือได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ
ข้อมูล หรอืเป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย

8. หลกีเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานหรอืเป็นการ
สร้างความกดดนัต่อพนกังานโดยไม่เป็นธรรม

9. เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็ หรอืเสนอแนะ ที่จะน�า
ไปสู่ประสทิธภิาพของงาน และความสมัพนัธ์อนัดใีนการท�างานร่วมกนั โดยข้อมูลดงักล่าวจะ
ได้รบัการพจิารณาอย่างจรงิจงั และก�าหนดแนวทางด�าเนนิงานหรอืแนวทางแก้ไขอนัเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม

10. ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องบคุลากรอย่าง
เคร่งครดั และไม่สนบัสนนุการกระท�าที่ผดิต่อกฎหมาย

11. กรณทีี่ต้องการร้องทกุข์หรอืร้องเรยีน เนื่องจากไม่ได้รบัความเป็นธรรม สามารถ
กระท�าได้ผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ที่ก�าหนด

ร้อง
ทุกข์

ร้อง
เรียน

แสดง
ความคดิเหน็
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ตัวอย่าง

1. ในการประชุมระหว่างหน่วยงาน ท่านมี
แนวคดิเกี่ยวกบัวธิกีารที่จะปรบัปรงุกระบวน- 
การท�างานระหว่างหน่วยงานให้มคีวามสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้องการเสนอให้ที่
ประชมุพจิารณา ท่านสามารถท�าได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้ เนื่องจากมติรผลส่งเสรมิและ
เปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนโดยเท่าเทยีมกนั 
ในการที่จะแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ 
อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาประสทิธภิาพของงาน 
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยความเหน็และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบัการพจิารณาอย่าง
จรงิจงั

2. หากท่านพบว่าผู้บังคับบัญชาของท่าน 
เลือกปฏิบัติกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่
เท่าเทยีมและไม่เป็นธรรม ท่านจะด�าเนนิการ
อย่างไร

ค�าแนะน�า

ด�าเนินการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและ
กระบวนการการร้องเรยีนเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ 
มิตรผลก�าหนดไว้ เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างจรงิจงั
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การปฏิบัติต่อลูกค้า7.3
มิตรผลมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า บนพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจ

ที่เป็นธรรม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นประโยชน์ และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื

 แนวปฏิบัติ

1. ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลและเป็นไปตาม
ความคาดหมายของลูกค้าหรอืดกีว่า ในราคาที่เป็นธรรม

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่เป็นจริง เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ 
โดยต้องไม่ท�าการบิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ
ผดิเกี่ยวกบัปรมิาณ คณุภาพ ความปลอดภยั เงื่อนไขการขายและการบรกิาร ตลอดจนเงื่อนไข
อื่นๆ ของสนิค้าและบรกิารนั้น

3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไข ที่ได้มีการท�าข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
หากในกรณทีี่ไม่สามารถปฏบิตัไิด้ในข้อใดข้อหนึ่ง ให้รบีแจ้งแก่ลกูค้าทราบในทนัท ี เพื่อพจิารณา
หาแนวทางแก้ไขร่วมกนั

4. ต้องปฏบิตัติ่อลูกค้าด้วยความสภุาพ จรงิใจและมปีระสทิธภิาพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ลูกค้าได้

5. ให้ค�าแนะน�า หรอืให้ค�าปรกึษาแก่ลกูค้าทกุรายอย่างมปีระสทิธภิาพ เกี่ยวกบัคณุสมบตัิ
และวธิกีารใช้งานของสนิค้าแต่ละประเภทรวมถงึการบรกิาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

6. รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
และปลอดภัย โดยต้องไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่าง
ไม่ถูกต้อง

7. จดัให้มกีระบวนการและช่องทางส�าหรบัการรบัข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะของลกูค้า
ที่เกี่ยวกบัสนิค้าหรอืการบรกิาร เพื่อตอบสนองหรอืเยยีวยาปัญหาให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเรว็
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ตัวอย่าง

1. หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
วตัถดุบิบางประเภท เพื่อให้สนิค้าตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดยีิ่งขึ้น แต่ส่งผล
ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงจ�าเป็นต้องปรับ
ราคาขาย ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ผูร้บัผดิชอบต้องด�าเนนิการแจ้งให้ลกูค้าทราบ
ข้อเทจ็จรงิล่วงหน้าอย่างถกูต้องและครบถ้วน 
เพื่อให้เข้าใจถงึประเดน็การเปลี่ยนแปลงราคา
ต้นทุนของวัตถุดิบและความจ�าเป็นที่ต้องมี
การปรบัราคาขาย เพื่อประกอบการตดัสนิใจ
ของลกูค้าในการสั่งซื้อสนิค้าต่อไป

2. หากมีบุคคลภายนอกยื่นข้อเสนอที่จะ
จ่ายเงนิให้ท่าน เพื่อท�าการขอซื้อข้อมลูลกูค้า
ของมติรผลที่ท่านดูแลอยู่ ท่านจะด�าเนนิการ
อย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถน�าข้อมูลใดๆ ของลูกค้าให้กับ
บคุคลภายนอก รวมถงึบคุคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็น
ความลับตามแนวปฏิบัติต่อลูกค้า รวมถึง
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชารบัทราบ



46

การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้7.4
มิตรผลยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีบนพื้นฐานของความเสมอภาค 

โปร่งใส และเป็นธรรม โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการกระท�าใดๆ ที่อาจเกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามพันธสัญญา รวมถึงข้อตกลงที่มีต่อกัน 

เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ

 แนวปฏิบัติ

1. วางตัวเป็นกลางกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ทุกราย โดยห้ามบุคลากรมิตรผลท�าการเรียก 
หรือรับประโยชน์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต และในกรณีที่พบหรือทราบข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่ามีการ
เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตขึ้น ต้องด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้  
ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่คู ่ค้าหรือเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการแข่งขัน

3. จัดท�าสัญญาที่เป็นธรรมต่อทุกฝึ่ายและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เอาเปรียบฝึ่ายใดฝึ่ายหนึ่ง และมุ่งสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่
มิตรผล

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด หรือหากมีเหตุจ�าเป็นที่
ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการแจ้งต่อคู่ค้าหรือ
เจ้าหนี้ทราบ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
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ตัวอย่าง

1. หากมีคู ่ค ้ารายหนึ่งเสนอให้ท่านและ
ครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนชายทะเล โดย
จะเป็นผู้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท่านจะ
รบัข้อเสนอไว้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

ต้องปฏเิสธการรบัผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า 
และแจ้งให้กบัผู้บงัคบับญัชาทราบ เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการด�าเนินงาน
บางอย่างได้ ซึ่งอาจน�าไปสู ่การปฏิบัติที่
ไม่เท่าเทยีมกนัต่อคู่ค้ารายอื่น

2. หากผู้ใต้บงัคบับญัชามาปรกึษาท่าน ว่า
จะท�าการแก้ไขเนื้อหาของข้อสัญญาระหว่าง
มิตรผลกับคู่ค้า ซึ่งจะปกป้องผลประโยชน์
ของมติรผลได้ดยีิ่งขึ้น และไม่จ�าเป็นต้องแจ้ง
ให้คู่ค้าทราบเพราะเป็นการแก้ไขเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจว่าไม่
สามารถด�าเนินการเช่นนั้นได้ เนื่องจากการ
ท�าข้อตกลงและการท�าสัญญาร่วมกับคู่ค้า
หรอืเจ้าหนี้ จะต้องด�าเนนิการด้วยความซื่อตรง 
โปร่งใสและไม่เอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั และ
เป็นข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝึ่ายต้องเหน็พ้องร่วมกนั
ก่อนการตกลงท�าสญัญา
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า7.5
มิตรผลปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความสุจริตและยุติธรรม ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และกรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจ 

โดยไม่ละเมิดหรือแสวงหาความลับทางการค้าด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตัวอย่าง

1. หากมีลูกค้าถามว่าระหว่างสินค้าของ
มิตรผลและคู่แข่งแตกต่างกันอย่างไร และ
ของใครดกีว่ากนั ท่านจะตอบค�าถามอย่างไร

ค�าแนะน�า

ตอบตามความจรงิเกี่ยวกบัสนิค้าของมติรผล 
และไม่กล่าวให้ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลสินค้า
ของบรษิทัคู่แข่ง เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรยีบ
ทางการค้า

2. ผู ้ใต้บังคับบัญชาของท่านหารือว่า มี
ผูจ้ดัการร้านค้าแห่งหนึ่ง ยื่นข้อเสนอจะจดัสรร
พื้นที่วางป้ายโฆษณาสินค้าของมิตรผลให้
เห็นชัดกว่าของคู่แข่ง และจะช่วยส่งเสริม
การขายสินค้าของมิตรผลให้มากกว่าคู่แข่ง 
ขอแค่ให้ช่วยจ่ายเงินพิเศษเป็นค่าด�าเนินการ
ให้แก่ตนเอง ท่านจะตดัสนิใจอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่ด�าเนนิการ และชี้แจงให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา
เข้าใจว่า มติรผลสนบัสนนุและส่งเสรมิการค้า
ที่เป็นธรรม และหลกีเลี่ยงการท�าข้อตกลงใดๆ 
ที่อาจน�าไปสู่การแข่งขันทางการค้าอย่าง
ไม่เป็นธรรม

 แนวปฏิบัติ

1. แข่งขนัทางการค้า ด้วยความซื่อสตัย์ สจุรติ และเป็นธรรมภายใต้กรอบกตกิาของ
การแข่งขนัที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวธิกีารที่ขดัต่อกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง หรอืวธิกีารอื่นใดที่ไม่สจุรติ

3. ไม่ท�าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรอืให้ร้าย

4. สนบัสนนุและส่งเสรมิการค้าเสร ีหลกีเลี่ยงการท�าข้อตกลงใดๆ กบัคู่แข่งที่อาจน�าไปสู่
การแข่งขนัทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม
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ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
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มิตรผลเชื่อมั่นในหลักการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จึงมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนา

องค์กรควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม อันจะน�าไปสู่ความเจริญเติบโตที่

มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน

 แนวปฏิบัติ

1. ด�าเนนินโยบายทางธรุกจิ โดยค�านงึถงึชมุชนและสงัคม ใส่ใจในการพฒันาคณุภาพ
ชวีติของคนในชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสรมิและสร้างส�านกึรบัผดิชอบในการ
อนรุกัษ์และมกีารใช้ทรพัยากรทางธรรมชาตอิย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับขององค์การปกครองและองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐัและชมุชน รวมถงึด�าเนนิการด้วยตนเอง 
ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3. ควบคมุการจดัการของเสยีที่เกดิขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่จดัหาวตัถดุบิ การผลติ 
และการก�าจดัของเสยี ต่อเนื่องถงึการส่งมอบสนิค้าและการบรกิารที่ค�านงึถงึสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กบัคณุภาพและความปลอดภยัของสนิค้าและการบรกิารที่ดี

4. สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อชมุชนและสงัคม ด้วยข้อมลูที่เป็นจรงิ ถกูต้อง ครบถ้วน 
พร้อมรบัฟังข้อคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาพจิารณาในการหาแนวทางป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น

5. ส่งเสรมิการจดักจิกรรมทางสงัคม ที่มุง่พฒันาชมุชนและสงัคม ให้มคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึ้น 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยนื
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ตัวอย่าง

1. หากชุมชน มีแนวความคิดในการช่วย
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน มา
น�าเสนอท่าน ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

รับฟังทุกแนวความคิดหรือข้อเสนอแนะจาก
ชมุชน และน�ามาเสนอต่อผู้บงัคบับญัชาหรอื
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน�าแนวคิดนั้นมาวิเคราะห์
อย่างจรงิจงั อนัจะน�าไปสู่การผลกัดนัให้เกดิ
การด�าเนนิการอย่างเหมาะสม

2. ผู ้รับเหมาเสนอขายเครื่องจักรแก่ท่าน 
ซึ่งเป็นยี่ห้อใหม่และมีโปรโมชั่นส่วนลดใน
ช่วงแนะน�า โดยจะช่วยให้มิตรผลประหยัด
งบประมาณได้อย่างมาก แต่ท่านพบว่าคู่มอื
ของเครื่องจักรไม่มีการอธิบายคุณสมบัต ิ
หรอืให้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการก�าจดัของเสยี 
และเมื่อสอบถามไปยังบริษัทผู ้ผลิตก็ไม่
สามารถให้ข้อมลูเพิ่มเตมิได้ ท่านจะตดัสนิใจ
อย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่เลอืกซื้อเครื่องจกัร ซึ่งไม่มกีารระบขุ้อมูล
อย่างครบถ้วนและชดัเจน เพราะอาจน�าไปสู่
การเกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู ่
ของชมุชนและสงัคมได้
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ความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
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 แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติในด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดบัสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกนัหรอืลดผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น

2. ดแูลและรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ
ของบคุลากรมติรผล รวมถงึผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ประเมนิความเสี่ยงทั้งก่อนและระหว่างการด�าเนนิงาน ในด้านความพร้อมของบคุลากร
มติรผล และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ที่อาจก่อให้เกดิความไม่ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ 
รวมถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนและเตรยีมการป้องกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

4. ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดแีละต้องมกีารสื่อสารนโยบาย ระเบยีบ รวมถงึ
แนวปฏบิตัใินด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อมให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและผูเ้กี่ยวข้อง
ให้รบัทราบและมคีวามเข้าใจ พร้อมทั้งควบคมุดูแลให้มกีารน�าไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

5. ในกรณทีี่ได้รบัมอบหมายงานที่มลีกัษณะอนัตราย หรอืไม่มั่นใจในความปลอดภยั
จากการท�างาน หรือการกระท�านั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรหยุดหรือชะลอ
การด�าเนนิงานนั้น และขอค�าปรกึษาจากผู้บงัคบับญัชา หรอืผู้รบัผดิชอบโดยทนัที

6. บคุลากรมติรผล ต้องร่วมกนัสอดส่องดแูล กรณทีี่พบเหน็ความผดิปกตขิองเครื่องจกัร 
อปุกรณ์ และสถานที่ในการท�างาน รวมถงึพฤตกิรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อม จนอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพ ชวีติ ทรพัย์สนิ หรอืสิ่งแวดล้อม 
ให้ยุติการปฏิบัติงานชั่วคราว แจ้งผู้ร่วมงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบ 
เพื่อด�าเนนิการวางแผนแก้ไขทนัที

มติรผลให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และส่ิงแวดล้อม ของบคุลากรมติรผลและชมุชน ให้มคีวามเป็นอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี 

และปลอดภยั โดยมุง่ม่ันทีจ่ะปลูกฝังให้สิง่เหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวถิชีีวิตและการด�าเนินงาน
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ตัวอย่าง

1. หากท่านได้ยินมาโดยบังเอิญว่า ชุมชน
รอบบริเวณโรงงานได้รับความเสียหายจาก
การปล่อยน�้าเสยี แต่ไม่ทราบช่องทางในการ
แจ้งให้โรงงานทราบถึงปัญหาดังกล่าวได้ 
ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

จะต้องรีบด�าเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง
ผู้บงัคบับญัชาหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เร่งลงพื้นที่รับทราบข้อมูล และด�าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด�าเนินการแก้ไข
ให้เรว็ที่สดุ รวมถงึต้องมกีารสื่อสารเรื่องการ
ด�าเนนิการต่อผู้ที่ได้รบัผลกระทบให้ทราบ

2. หากท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานที่ท�าหน้าที่
บริเวณที่มีเครื่องจักรท�างานอยู่นั้น ไม่สวม
อปุกรณ์หรอืชดุป้องกนัอนัตรายในการปฏบิตัิ
งานตามที่ก�าหนดไว้ เนื่องจากอุปกรณ์มี
จ�านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท่านจะ
ด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานชะลอการปฏิบัติงานออก
ไปก่อน และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยทนัท ี เพื่อจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ให้เพยีงพอต่อผู้ปฏบิตังิานก่อนเริ่มปฏบิตังิาน

7. มุ่งมั่นในการรกัษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรพัยากรทางธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์
สูงสดุ โดยต้องส่งผลกระทบต่อชมุชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ

8. ส่งเสริมการปลูกฝึังจิตส�านึกแก่บุคลากรมิตรผล ให้มีความตระหนัก และใส่ใจ
ในความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อมของทั้งตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของชมุชนุและสงัคมโดยรวม
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ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค
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มติรผลเห็นถงึความส�าคญัและใส่ใจในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผูบ้ริโภค 

ด้วยการส่งมอบสินค้าและการบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรม 

และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 แนวปฏิบัติ

1. ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรมและ
มีความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่างๆ อย่างเคร่งครดั 
เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในสนิค้าและการบรกิารของมติรผล

2. มุ่งมั่นพฒันาสนิค้าและการบรกิาร ตลอดจนส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อสร้างมูลค่าให้กบัสนิค้าและการบรกิาร 

3. สร้างจิตส�านึกให้กับบุคลากรมิตรผล ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและถือเป็นหน้าที่
ในการส่งมอบสนิค้าและการบรกิารที่ดสีู่มอืผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

4. ให้ข้อมูลที่เป็นจรงิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใช้สนิค้าและการบรกิาร
ของผู้บรโิภค รวมถงึมชี่องทางในการตดิต่อสื่อสารส�าหรบัผู้บรโิภคที่ชดัเจนและเพยีงพอ

5. หน่วยงานที่รบัผดิชอบในการรบัข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ และให้ค�าปรกึษาแก่ผูบ้รโิภค
ต้องด�าเนนิการอย่างเท่าเทยีมกนั และมกีารพจิารณาข้อมูลอย่างจรงิจงั เพื่อน�าข้อมูลดงักล่าว
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บรโิภคได้อย่างรวดเรว็ และแม่นย�า
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ตัวอย่าง

1. หากท ่านพบเห็น เครื่องจักรที่ ใช ้ ใน
การบรรจนุ�้าตาลขดัข้อง ท�าให้น�้าหนกับรรจุ
คลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐาน โดยพบว่า
น�้าตาลบรรจุถุงพร้อมจ�าหน่าย มีปริมาณ
น้อยกว่าค่าที่ก�าหนดไว้เล็กน้อย ท่านจะ
ด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

หยุดกระบวนการบรรจุน�้าตาลและแจ ้ง  
ผู ้บงัคบับญัชาทนัท ี รวมถงึด�าเนนิการยบัยั้ง
การส่งมอบสนิค้าออกก่อนไป เพื่อตรวจสอบ
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยจะ
ไม่มีการน�าสินค้าที่ไม ่ได ้มาตรฐานออก
จ�าหน่าย  

2. ท่านพบว่ามกีารตั้งกระทูใ้นเวบ็ไซต์แห่งหนึ่ง 
ซึ่งมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของมิตรผล และมีการแสดงความคิดเห็นใน
หลากหลายประเด็น ทั้งในเชิงเห็นด้วยและ
แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นในตราสินค้า
ท่านจะด�าเนนิการอย่างไร

ค�าแนะน�า

น�าข้อมูลดังกล่าว แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อพิจารณา
และด�าเนินการแก้ไข รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็น
จริงอย่างครบถ้วน และหากพบว่าข้อสงสัย
ดังกล่าวมีมูลความจริง ต้องรีบด�าเนินการ
แก้ไขปรบัปรงุสนิค้าให้ตอบสนองความต้องการ 
และความพงึพอใจของผู้บรโิภค
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การร้องเรียน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
มิตรผล
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1. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังผู้รับข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางที่ก�าหนดตาม 
กระบวนการที่มติรผลก�าหนดไว้ในแนวปฏบิตัเิรื่อง การร้องเรยีน

2. กรณทีี่พบว่าการแจ้งการร้องเรยีนนั้นมข้ีอมลูที่เป็นเทจ็โดยตั้งใจหรอืเป็นการกลั่นแกล้ง 
ถอืเป็นการกระท�าผดิระเบยีบข้อบงัคบัของมติรผล

3. มติรผลมกีารคุ้มครองสทิธขิองผู้ร้องเรยีน ผู้ถูกร้องเรยีน หรอืผู้มคีวามเกี่ยวข้องกบั
การร้องเรยีน รวมถงึข้อมูลและหลกัฐานในการตรวจสอบหาข้อเทจ็จรงิ

ค�าจ�ากัดความ
การร้องเรียน หมายถึง ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม หรือ

การกระท�าต่างๆ ของบุคลากรในบริษัทฯ   ที่มีลักษณะฝึ่าฝึืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปัชนั ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัอิื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืขดัต่อจรรยาบรรณมติรผล

ผูร้้องเรียน หมายถงึ ผูท้ี่พบเหน็ สงสยั หรอืแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
พฤติกรรม หรือการกระท�าต่างๆ ของบคุลากรในบรษิทัฯ ที่มลีกัษณะฝ่ึาฝืึน หรอืไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีนโยบายต่อต้านการทจุรติ
และคอร์รปัชนั ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัอิื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืขดัต่อจรรยาบรรณมติรผล

มติรผลก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัเิร่ือง การร้องเรียน เพือ่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมกนั

สอดส่องดแูล ให้ข้อมลู แจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน เมือ่พบเหน็การกระท�าทีท่จุรติ คอร์รปัชนั 

การไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบและจรรยาบรรณมิตรผล โดยสามารถด�าเนนิการได้ 

ดงันี้

ผู้ถูกร้องเรียน หมายถงึ บคุลากรของ 
บรษิทัฯ ผู้ที่ถูกกล่าวหา ผู้กระท�า ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ 
มพีฤตกิรรมหรอืกระท�าการที่มลีกัษณะฝึ่าฝึืน หรอื
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายและ
แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณ
มติรผล
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ช่องทางการร้องเรียน	
ลายลักษณ์อักษร หรือวาจา :

ขั้นตอนด�าเนินการเมื่อพบการร้องเรียน

o จดหมายไปรษณยี์ 
o ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมและสะดวกต่อ 

ผู้ร้องเรยีน

* ผู้ร้องเรียน จะระบุชื่อและช่องทางการ 
ตดิต่อในการแจ้งเรื่องร้องเรยีน หรอืไม่กไ็ด้

o เวบ็ไซต์ภายใน Mymitrphol
o เวบ็ไซต์ภายนอก www.mitrphol.com

o จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (E-mail)  
cg@mitrphol.com

ผู้รับเรือ่งการร้องเรียน

o กรรมการบรษิทั / ผู้บรหิาร /   
ผู้บงัคบับญัชา ที่ท่านไว้วางใจ

o หน่วยงานธรรมาภบิาล /   
กลุ ่มงานทรัพยากรบุคคลและ
บรหิาร / ส�านกังานตรวจสอบ

 
* ผูร้บัเรื่องร้องเรยีนแจ้งไปยงัหน่วยงาน 
ธรรมาภบิาล
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5.  หน่วยงานธรรมาภิบาล แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรยีน 

** กรณ ีผู้ร้องเรียนมีการเปิดเผยชื่อให้ด�าเนินการตอบรับและแจ้งผลการพิจารณา

ขั้นตอนด�าเนินการ

1.  ผู้ร้องเรียนด�าเนนิการการร้องเรยีน ให้ข้อมูล หรอืแจ้งเบาะแสมาตามช่องทางที่ก�าหนด

2.  หน่วยงานธรรมาภบิาล ตอบรบัเรื่องร้องเรยีนในเบื้องต้น ภายใน 15 วนั 
 และประสานงาน ไปยงัหน่วยงานที่รบัผดิชอบ พร้อมตดิตามความคบืหน้าทกุ 15 วนั

 กรณี ได้รบัแจ้งเกี่ยวกบัการกระท�าที่ขดัต่อระเบยีบวนิยัของบรษิทั จะด�าเนนิการส่งเรื่อง
ไปยงักลุ่มงานทรพัยากรบคุคลและบรหิาร

 กรณี ได้รบัแจ้งเกี่ยวกบัการกระท�าที่ทจุรติ คอร์รปัชนัหรอืผดิกฎหมาย จะด�าเนนิการส่ง
เรื่องไปยงัส�านกังานตรวจสอบ

3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาด�าเนนิการ

 กรณีพบว่า มมีูลความจรงิ หรอืมคีวามผดิชดัเจน จะด�าเนนิการแต่งตั้งคณะสอบสวน

 กรณีพบว่า ไม่มมีลูความจรงิ หรอืไม่มคีวามผดิจรงิ จะรายงานผลการตรวจสอบกลบัไปยงั
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ จากนั้นหน่วยงานที่รบัผดิชอบแจ้ง ต่อหน่วยงานธรรมาภบิาลตอบ
กลบัผู้ร้องเรยีน

3.2  คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลบัไปยงั คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผล
สอบสวน

4.1 ส�านักงานตรวจสอบ เมื่อสิ้นสดุกระบวนการตรวจสอบ ส�านกังานตรวจสอบจะส่งเรื่องให้
หน่วยงานธรรมาภบิาล เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบต่อผูร้้องเรยีน

4.2  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร พจิารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบว่า 
การร้องเรยีนมคีวามผดิจรงิ คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งเรื่องให้กลุม่งานทรพัยากร-บคุคล
และบรหิาร เพื่อพจิารณาก�าหนดบทลงโทษ และน�าเสนอต่อผู้มอี�านาจ
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Note
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