




จรรยาบรรณมิตรผล
CODE OF CONDUCT

ฉบัับัปรัับัปรัุงครัั�งที่่� 4 กัันยายน 2564



4

สารัจากัปรัะธานกัรัรัมกัารั

นายบัรัรัเที่ิง ว่่องกัุศลกัิจ
ปรัะธานกัรัรัมกัารั กัลุ่มมิตรัผล

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินิิธุรุกจิ มิติรผลได้เดนิิทางและเตบิโตข้�นิ
ผ่านิกระแสการเปล่�ยนิแปลงแห่่งยุคสมิัย จวบจนิปัจจุบันิ ท่�ห่ลายสิ�งถููกเร่ง   
ให้่เกดิการเปล่�ยนิแปลงอย่างรวดเรว็ ทั�งทางเศรษฐกจิ สงัคมิ สิ�งแวดล้อมิ  รวมิ
ถูง้เทคโนิโลย่ ซึ่้�งมิิตรผลเองต้องปรับตัวเพื่่�อก้าวนิำการเปล่�ยนิแปลงท่�เกิด
ข้�นิ แต่สิ�งห่นิ้�งท่�ไมิ่เคยเปล่�ยนิและยังคงย้ดถู่อปฏิิบัติเร่�อยมิาจากรุ่นิสู่รุ่นิ นิั�นิ
ค่อการดำเนิินิธุุรกิจท่�ตั�งอยู่ในิความิเป็นิธุรรมิ   

ด้วยห่ลักปรัชญาในิการดำเนิินิธุุรกิจดังกล่าว ก่อเกิดเป็นิวัฒนิธุรรมิ
องค์กรท่�มิุ่งห่วังจะห่ล่อห่ลอมิให่้บุคลากรมิิตรผลได้ร่วมิกันิเป็นิฟัันิเฟัือง
สำคัญท่�จะช่วยสนิับสนิุนิและผลักดันิให่้องค์กรเติบโตได้อย่างมิั�งคงและ
ยั�งยน่ิ โดยห่นิ้�งในินิั�นิคอ่การส่งเสรมิิให้่บคุลากรมิติรผลเป็นิผูม้ิค่วามิประพื่ฤติ 
ปฏิิบัติท่�ด่ มิ่จริยธุรรมิ เคารพื่ในิกฎห่มิาย และระเบ่ยบต่างๆ รวมิถู้งมิ่ความิ
รบัผดิชอบต่อตนิเองและสงัคมิ โดยได้รวบรวมิอยูใ่นิ “จรรยาบรรณมิิตรผล” 

ซึ่้�งบุคลากรทุกคนิต้องรับทราบและทำความิเข้าใจ เพื่่�อใช้เป็นิห่ลักย้ดในิ 
การปฏิิบัติห่นิ้าท่�อย่างเห่มิาะสมิ โดยจรรยาบรรณมิิตรผลฉบับนิ่� จะถููก
ปรับปรุงให่้มิ่ความิทันิสมิัย และสอดคล้องกับการเปล่�ยนิแปลงของสภาวะ
แวดล้อมิในิการดำเนิินิธุุรกิจอย่างสมิ�ำเสมิอ

ในิโอกาสนิ่� ผมิต้องขอขอบคุณทุกคนิท่�ร่วมิย้ดถู่อปฏิิบัติงานิตามิ 
จรรยาบรรณมิิตรผลอย่างเต็มิความิสามิารถูเสมิอมิา เพื่่�อร่วมิสร้างความิ
เช่�อมิั�นิต่อผู้มิ่ส่วนิได้เส่ย และนิำพื่ามิิตรผลสู่ความิยั�งย่นิไปด้วยกันิ



มิิตรผลยึึดหลักปรัชญาในการดำาเนินธุุรกิจ
ที่่�ตั�งอยึ่�ในความิเป็นธุรรมิ จนก�อเกิดเป็น

วัฒนธุรรมิองค์กร ที่่�หล�อหลอมิให้บุุคลากรมิิตรผล
เป็นผ่้มิ่ความิประพฤติปฏิิบุัติที่่�ด่ มิ่จริยึธุรรมิ 

เคารพในกฎหมิายึ และระเบุ่ยึบุ 
รวมิถึึงมิ่ความิรับุผิดชอบุต�อตนเองและสัังคมิ 

อันจะนำาพาให้ธุุรกิจเติบุโต ก้าวนำาการเปล่�ยึนแปลง
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นิยามค�าศัพที่์ที่ั�ว่ไป
มิิตรผล	
ห่มิายถู้ง บริษัท นิ�ำตาลมิิตรผล จำกัด 
และบริษัทย่อยตามิงบการเงินิรวมิ

กรรมิการบริษััท	
ห่มิายถู้ง กรรมิการ ของบริษัท นิ�ำตาลมิิตรผล จำกัด 
และบริษัทย่อยฯ

ท่�ปรึกษัาบริษััท	
ห่มิายถู้ง ท่�ปร้กษาบริษัท ท่�ปร้กษาห่นิ่วยงานิของ 
บริษัท นิ�ำตาลมิิตรผล จำกัด และบริษัทย่อยฯ

พนัักงานั 
ห่มิายถู้ง ผู้บริห่ารและพื่นิักงานิ
ของบริษัท นิ�ำตาลมิิตรผล จำกัด และบริษัทย่อยฯ

บุคลากรมิิตรผล 
ห่มิายถู้ง กรรมิการ ท่�ปร้กษา ผู้บริห่ารและพื่นิักงานิของ 
บริษัท นิ�ำตาลมิิตรผล จำกัด และบริษัทย่อยฯ
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 8.  ความิรับผิดชอบต่อชุมิชนและสังคมิ 49
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11. การร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณมิิตรผล 58
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มิตรผลยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ เคียงคู่กับสังคม
และวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยยึดมั่นใน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัฒนธรรมมิตรผล จากผู้ก่อตั้ง
สืบทอดต่อกันมา จวบจนปัจจุบันนี้

ด�าเนินธุรกิจ
หลักการ
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ปรัชญา
มิุ�งสั่�ความิเป็นเลิศ
มิุ่งมิ�ันิให่้พื่นิกังานิทกุคนิผลติสินิค้าคณุภาพื่มิาตรฐานิสูงแก่ผู้บรโิภค ด้วยการ
ด�าเนินิิงานิอย่างเอาใจใส่ ต�ังแต่ข�ันิตอนิเร�ิมิต้นิจนิถูง้กระบวนิการสดุท้ายของ
การผลติและส่งมิอบถู้งมิอ่ลูกค้า

เชื�อมิั�นในคุณค�าของคน
เช�่อว่าบคุลากรเป็นิทรพัื่ยากรท�่ทรงคณุค่าขององค์กร จง้ส่งเสรมิิและสนิบัสนินุิ
บคุลากรทกุคนิ ทกุระดบั ให้่มิค่วามิรอบรูใ้นิงานิท�่ท�า อก่ท�ังยงัสามิารถู นิ�าความิรู้ 
ประสบการณ์และความิช�านิาญงานิ ท�่แตกต่างกนัิของแต่ละบคุคลมิาผนิ้กรวมิ
เป็นิห่นิ�้งเดย่วกนัิเพื่�่อสร้างพื่ลงัท�่แขง็แกร่งให่้กบัองค์กร

ตั�งอยึ่�ในความิเป็นธุรรมิ
ด�าเนินิิธุรุกจิและประพื่ฤตปิฏิบิตัตินิ โดยต�ังอยู่บนิความิเท�่ยงธุรรมิ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ด้วยพื่นัิธุะสญัญาท�่จะมิอบประโยชน์ิสงูสดุแก่ผูเ้ก�่ยวข้องทกุกลุม่ิคนิ
ไมิ่ว่าจะเป็นิพื่นิกังานิ ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วมิ ลูกค้า ห่ร่อผู้บรโิภค

มิ่ความิรับุผิดชอบุต�อสัังคมิ
พื่ฒันิาธุรุกจิควบคู่กบัการพื่ฒันิาชุมิชนิและส�ิงแวดล้อมิ เพื่ราะเช�่อในิการ 
“ร่วมิอยู่...ร่วมิเจริญ” ท�่ต่างต้องเก�่อกูลซึ่�้งกนัิและกนัิ

วิสัยทัศน์และปรัชญามิตรผล

วิสัยทัศนั์
เราจะเป็นิบริษัทช�ันินิ�าระดับโลกในิอุตสาห่กรรมินิ��าตาล และ Bio-Based โดยการใช้นิวัตกรรมิ
ทางเทคโนิโลย่ ร่วมิกับการบริห่ารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่�่อสร้างคุณค่า สร้างอนิาคตให่้
กับสังคมิ

1.1 
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• มิองภาพื่ให่ญ่ มิองให่้ล้กซึ่้�ง มิองให่้ไกล 
• ใส่ใจ รู้จริง
• แสวงห่าความิเช่�ยวชาญ และโอกาสตลอดเวลา
• ทำงานิแบบกัดไมิ่ปล่อย  

• คิดต่าง คิดสร้างสรรค์ 
• ลงมิ่อทำให่้เกิดข้�นิจริง
• ร่วมิมิ่อ ร่วมิใจ ก้าวไกลด้วยกันิ 
• เปิดรับ และฝึึกฝึนิเร่ยนิรู้แบบดิจิทัล 
 ให่้เกิดการเปล่�ยนิแปลง (Transformation)  

• ย้ดมิั�นิในิคุณธุรรมิ ทำในิสิ�งท่�ถููกต้อง
• กล้าพืู่ด กล้ารายงานิสิ�งท่�เป็นิจริง
• รับผิดชอบ ทำให่้สำเร็จ
• อ่อนินิ้อมิถู่อมิตนิ
• มิ่จิตสำนิ้กต่อสังคมิ และสิ�งแวดล้อมิ สู่ความิยั�งย่นิ

วัฒนธรรมมิตรผล1.2 
“มิตร” สู่สิ่งที่เหนือกว่า 

Mastery = เชี่ยวชาญ เป็นเลิศ

=

=

=

=

Innovation = นวัตกรรม

Trustworthiness = จริงใจเชื่อถือได้

Resilience = ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค
• ทำทันิท่ด้วยความิเร็วและคล่องตัว
• เร่ยนิรู้ให่้เร็ว พื่ร้อมิปรับเปล่�ยนิ
• ไมิ่ย่อท้อ ลุกให่้เร็ว ก้าวต่อไป
• กล้ายอมิรับความิผิดพื่ลาด พื่ัฒนิาไมิ่ห่ยุดยั�ง
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การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

1.3 
บคุลากรมิติรผลพงึปฏิบิตัติามิกฎหมิาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีมิติรผลเข้าไปดำเนินธุรกิจตามิกฎหมิายแรงงานและกฎหมิาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามิการฟอกเงนิ รวมิทัง้ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องและอยูภ่ายใต้ 

หลักสิทธิมินุษยชนสากลด้วยความิเป็นธรรมิ

 แนวปฏิิบุัติ

1. บุคลากรมิิตรผลจะต้องปฏิิบัติตามิกฎห่มิาย กฎ ระเบ่ยบ ข้อบังคับตลอดจนิ 
การเคารพื่ในิขนิบธุรรมิเนิ่ยมิ จาร่ตประเพื่ณ่ และวัฒนิธุรรมิของประเทศท�่มิิตรผลได้เข้าไป
ด�าเนินิิธุรุกจิห่ร่อท�าสญัญาทางการค้าร่วมิกนัิ

2. บุคลากรมิิตรผลต้องปฏิิบัติตามิกฎห่มิายแรงงานิและข้อบังคับท่� เก่�ยวข้อง 
ด้วยความิเป็นิธุรรมิและอยูภ่ายใต้ห่ลกัสทิธุมิินิษุยชนิสากลอย่างเคร่งครดั ในิกจิกรรมิท่�เก่�ยวข้อง
กบัการดำเนินิิธุรุกจิของมิติรผลทั�งทางตรงและทางอ้อมิ อาทเิช่นิ การเคารพื่สทิธุใินิการเจรจาต่อรอง 
(Right to collective bargaining) เสร่ภาพื่ในิการสมิาคมิ (Freedom of association) การต่อต้านิ
การคุกคามิทั�งท่�เก่�ยวข้องกับทางเพื่ศและรูปแบบอ่�นิๆ (Protection against anti-harassment in 
both sexual and non-sexual) การต่อต้านิเก่�ยวข้องกบัการค้ามินิษุย์ (Human traficking)  การบงัคบั
ใช้แรงงานิ (Forced labor) แรงงานิเด็ก (Child labor) และสิทธุิอ่�นิๆ (Other rights) ท่�เก่�ยวข้อง 
อ่กทั�งต้องให่้ความิสำคัญเป็นิพื่ิเศษต่อสิทธุิของกลุ่มิเปราะบาง (Vulnerable Groups) ได้แก่ เด็ก 
ผู้พื่ิการ สตร่ ชนิกลุ่มินิ้อย ผู้อพื่ยพื่ ชนิพื่่�นิเมิ่อง ชุมิชนิท้องถูิ�นิ แรงงานิต่างด้าวห่ร่อแรงงานิ
ท่�จ้างผ่านิบุคคลท่�สามิ เพื่ศทางเล่อกและผู้สูงอายุ เพื่่�อป้องกันิความิเส่�ยง ท่�อาจเกิดจากการ
ละเมิิดสิทธุิมินิุษยชนิในิการดำเนิินิธุุรกิจของมิิตรผล
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ค�าแนัะนั�า

รายงานิต่อผู้บังคับบัญชาห่ร่อห่นิ่วยงานิท�่
เก�่ยวข้องโดยทันิท่ เนิ�่องจากมิิตรผลรณรงค์ 
ไมิ่ส่งเสริมิและไมิ่สนิับสนิุนิการใช้แรงงานิท�่
ผิดต่อกฎห่มิาย กฎ ระเบ่ยบ แนิวปฏิิบัติ 
ข้อบังคับต่างๆ รวมิถู้งปฏิิบัติตามิห่ลักสิทธุิ
มินิษุยชนิ

2. ห่ากท่านิพื่บเห่็นิการกระท�าห่ร่อการใช้
แรงงานิท�่ผดิกฎห่มิาย เช่นิ การใช้แรงงานิเดก็ 
สตร่มิ่ครรภ์ แรงงานิต่างด้าวท�่ยังไมิ่ได้ข�้นิ
ทะเบย่นิ เป็นิต้นิ ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ตัวอยึ�าง

1. ห่ากท่านิพื่บเห็่นิผู้บังคับบัญชากระท�า
การท�่เป็นิการล่วงละเมิดิทางเพื่ศ กดข�่ข่มิเห่ง 
ปฏิิบัติห่ร่อพืู่ดจาดูห่มิิ�นิต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

แจ้งให้่ห่น่ิวยงานิทรพัื่ยากรบคุคล ห่รอ่ผูบ้รหิ่าร
ทราบ  เพื่�่อนิ�าข้อเทจ็จรงิมิาพื่จิารณาร่วมิกบั
ห่นิ่วยงานิท�่เก�่ยวข้อง ในิการก�าห่นิดแนิวทาง
ด�าเนินิิการแก้ไขและป้องกนัิ เนิ�่องจากถูอ่เป็นิ 
การละเมิิดสิทธุิมินิุษยชนิ รวมิถู้งอาจเป็นิ
ประเด็นิท�่เก�่ยวกบักฎห่มิาย

NLabour

3. บุคลากรมิิตรผลต้องพื่้งระมัิดระวังในิการปฏิิบัติห่นิ้าท่�และร่วมิกันิป้องกันิไมิ่ให่้
องคก์รตกเปน็ิเคร่�องมิอ่ห่รอ่ตวักลางห่รอ่ถูกูนิำข้อมิลูไปใช้เพื่่�อการฟัอกเงินิห่รอ่สนัิบสนุินิทางด้านิ
การเงนิิแก่การก่อการร้าย รวมิถูง้มิห่่น้ิาท่�ต้องปฏิบิตัติามิกฎห่มิาย กฎ ระเบย่บ ห่ลกัสทิธุมิินิษุยชนิ 
รวมิถู้งห่ลักการมิาตรฐานิสากลท่�เก่�ยวข้อง

4. บุคลากรมิิตรผลท่�ต้องเดินิทางไปปฏิิบัติงานิต่างประเทศ ต้องศ้กษากฎห่มิาย กฎ 
ระเบ่ยบ ข้อบังคับ ห่ร่อขนิบธุรรมิเนิ่ยมิ จาร่ตประเพื่ณ่ และวัฒนิธุรรมิของประเทศปลายทาง
ก่อนิการเดินิทางอย่างถู่�ถู้วนิ ห่ากเกิดความิไมิ่มิั�นิใจ ให่้ขอคำปร้กษากับสำนิักกฎห่มิาย 
ห่้ามิปฏิิบัติตามิความิเข้าใจของตนิเอง โดยไมิ่ได้รับคำแนิะนิำ
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การดแูลให้มกีารปฏิบตัติามจรรยาบรรณมติรผล1.4 
มิิตรผลก�าหนดให้การปฏิิบัติตามิจรรยาบรรณมิิตรผล ถือเป็นหน้าที่และ

ความิรับผิดชอบของบุคลากรมิิตรผลท่ีจะต้องรับทราบ ศึกษาและท�าความิเข้าใจอย่าง

ถี่ถ้วน โดยยึดถือเป็นแนวปฏิิบัติพื้นฐานท่ีส�าคัญของการด�าเนินงาน และต้องกระท�า

ด้วยความิต่อเนื่อง ตามิหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 แนวปฏิิบุัติ
1. บุคลากรมิิตรผลต้องรับทราบ และศ้กษาท�าความิเข้าใจห่ลักการด�าเนิินิงานิและ

แนิวปฏิิบัติท�่ก�าห่นิดไว้ในิจรรยาบรรณมิิตรผล รวมิถู้งระเบ่ยบ ห่ร่อข้อบังคับอ�่นิๆ ของมิิตรผล 
อย่างถู�่ถู้วนิ โดยเฉพื่าะเร�่องท�่มิ่ความิเก�่ยวข้องกบัห่นิ้าท�่ความิรบัผดิชอบของตนิ

2. ห่นิ่วยงานิทรัพื่ยากรบุคคลต้องช�่แจงให่้พื่นิักงานิทราบถู้งห่นิ้าท�่ในิการปฏิิบัติตามิ
จรรยาบรรณมิติรผล รวมิท�ังระเบย่บ ข้อบงัคบัและแนิวปฏิบิตัขิองมิติรผล 

3. ห่นิ่วยงานิทรัพื่ยากรบุคคลต้องมิ่การจัดอบรมิพื่นิักงานิให่้มิ่ความิรับผิดชอบและ
จัดให่้มิร่ะบบจดัการท�่สอดคล้องกบัข้อก�าห่นิดทางกฎห่มิายและระเบ่ยบข้อบงัคบัของมิติรผล

4. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมิให่้มิ่การปฏิิบัติตามิจรรยาบรรณมิิตรผลภายในิห่นิ่วยงานิ 
และปฏิบิตัตินิเป็นิแบบอย่างท�่ด่

5. ผูบ้งัคบับญัชาต้องถู่ายทอดนิโยบายและแนิวทางปฏิบิตั ิ รวมิถูง้รบัฟัังความิเห่น็ิอย่าง
เปิดกว้างเก�่ยวกบัการปฏิบิตัติามิจรรยาบรรณมิติรผล

6. ผู้บังคับบัญชาต้องก�ากับดูแลให่้การปฏิิบัติงานิในิห่นิ่วยงานิเป็นิไปตามิกฎระเบ่ยบ
และข้อบงัคบัท�่เก�่ยวข้อง

7. แจ้งการร้องเรย่นิในิกรณพ่ื่บเห่็นิการปฏิบิตัิห่นิ้าท�่ พื่ฤตกิรรมิ ห่รอ่การกระท�าต่างๆ 
ท�่มิล่กัษณะฝึ่าฝึืนิ ห่รอ่ไมิ่ปฏิบิตัติามิห่ลกัจรรยาบรรณมิติรผล ผ่านิช่องทางท�่มิติรผลก�าห่นิดไว้
ในิแนิวปฏิบิตัเิร�่องการร้องเรย่นิ เพื่�่อเข้าสู่ข�ันิตอนิการตรวจสอบต่อไป

8. ห่ากผูใ้ดมิก่ารกระท�าท�่ฝ่ึาฝืึนิห่รอ่ไม่ิปฏิบิตัติามิ ไม่ิสามิารถูอ้างได้ว่าไม่ิทราบแนิวปฏิบิตัิ
ท�่ก�าห่นิดข�้นินิ�่ และจะต้องถููกด�าเนิินิการสอบสวนิและลงโทษทางวินิัยตามิระเบ่ยบของมิติรผล
ห่รอ่อาจถููกด�าเนินิิคดต่ามิกฎห่มิายในิกรณ่ท�่การกระท�านิ�ันิผดิกฎห่มิาย
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ค�าแนัะนั�า

แจ ้งต ่อห่นิ ่วยงานิทรัพื่ยากรบุคคลเพื่�่อ
ด�าเนิินิการช�่แจงถู้งข้อก�าห่นิด บทบาทห่ร่อ
แนิวทางการปฏิิบัติท�่บุคลากรมิิตรผลทุกคนิ
ต้องรบัทราบ ท�าความิเข้าใจและปฏิบิตัติามิ 
และห่าแนิวทางในิการส�ารวจบคุลากรมิิตรผล
ว่ามิท่่านิใดยงัไมิ่ทราบถู้งข้อก�าห่นิด บทบาท
ห่ร่อแนิวทางการปฏิิบัตินิ�่ และห่าแนิวทาง
ป้องกนัิเพื่�่อไมิ่ให่้เกดิปัญห่าดงักล่าวอ่ก

2. ห่ากพื่บเห่็นิการกระท�าท�่เป็นิการฝึ่าฝึืนิ
ห่ร่อไมิ่ปฏิิบัติตามิจรรยาบรรณมิิตรผลนิ�่ 
ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

รายงานิต่อผู้บังคับบัญชา ห่ร่อห่นิ่วยงานิ
ทรัพื่ยากรบุคคล เพื่�่อด�าเนิินิการพื่ิจารณา
สอบสวนิและลงโทษทางวินิัยตามิระเบ่ยบ
ของมิติรผลห่รอ่อาจถูกูด�าเนินิิคดต่ามิกฎห่มิาย 
ในิกรณ่ท�่เป็นิการกระท�าท�่ผดิต่อกฎห่มิาย

ตัวอยึ�าง

1. ในิฐานิะท�่เป็นิบุคลากรมิิตรผลจะต้อง
รับทราบ ท�าความิเข้าใจและปฏิิบัติตามิ
จรรยาบรรณมิิตรผลอย่างสมิ��าเสมิอ ห่าก
ท่านิพื่บว่า เพื่�่อนิร่วมิงานิห่รอ่บคุลากรมิติรผล
ท่านิใดท�่ยงัไม่ิทราบห่รอ่เข้าใจถูง้จรรยาบรรณ 
มิติรผลนิ�่ ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร
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และคอร์รัปชัน
การทุจริต
การต่อต้าน
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 แนวปฏิิบุัติ
1. ต้องไมิ่กระทำการใดๆ ห่ร่อเข้าไปมิ่ส่วนิร่วมิห่ร่อสนิับสนิุนิในิการกระทำท่�เป็นิการ

แสดงถู้งเจตนิาห่ร่อแสดงถู้งความิเก่�ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันิทุกรูปแบบ และต้อง
ปฏิิบัติตามิกฎห่มิายท่�เก่�ยวข้องกับการต่อต้านิการทุจริตและคอร์รัปชันิทั�งในิประเทศและต่าง
ประเทศท่�เข้าไปดำเนินิิธุรุกจิและจรรยาบรรณมิติรผล รวมิถูง้นิโบายต่อต้านิการทจุรติและคอร์รปัชนัิ 
อย่างเคร่งครัด

2. ต้องด�าเนินิิการในิเร�่องท�่เก�่ยวกบัการรบัห่ร่อให่้ของขวญั ทรัพื่ย์สนิิ การเล�่ยงรบัรอง 
การบริการ ค่าใช้จ่ายห่ร่อประโยชนิ์อ�่นิใด รวมิถู้งการบริจาค และการใช้เงินิสนิับสนิุนิอย่าง
ถููกต้องตามิระเบ่ยบและแนิวปฏิิบัติของมิิตรผล สอดคล้องกับกฎห่มิาย และต้องมิั�นิใจว่าจะไมิ่
ถููกใช้เป็นิสินิบนิ ห่ร่อนิำมิาซึ่้�งผลประโยชนิ์ขัดแย้ง

3. มิก่ระบวนิการในิการประเมินิิความิเส่�ยงด้านิทจุรติและคอร์รปัชนัิในิกจิกรรมิทางธุรุกจิ 
ท่�อาจเกดิข้�นิ พื่ร้อมิทั�งกำห่นิดแนิวทางในิการบรหิ่ารจดัการอย่างเห่มิาะสมิ

4. กำห่นิดให้่มิข่ั�นิตอนิในิการตรวจสอบ เพื่่�อให้่มิั�นิใจว่าการควบคมุิภายในิของกระบวนิการ
ทำบญัช ่การเกบ็รกัษาข้อมิลู รวมิถูง้เอกสารและบนัิทก้ต่างๆ มิค่วามิถูกูต้องและมิห่่ลกัฐานิเพื่ย่งพื่อ
ในิการบนัิทก้รายการทางการเงนิิ รวมิทั�งเพื่่�อยน่ิยนัิประสทิธุผิลของกระบวนิการตามิมิาตรการต่อต้านิ
การทจุรติและคอร์รปัชนัิ

5. ต้องไม่ิละเลยห่รอ่เพื่กิเฉย กรณพ่ื่บเห่น็ิการกระทำท่�ส่อเจตนิา ห่รอ่เข้าข่ายการทจุรติ
และคอร์รปัชนัิท�่มิค่วามิเก�่ยวข้องกบัมิติรผล โดยถูอ่เป็นิห่น้ิาท�่ท�่ต้องแจ้งให้่ผูบ้งัคบับญัชาต้นิสงักดั
ห่รอ่ห่นิ่วยงานิท�่รบัผดิชอบตรวจสอบ ท�ังนิ�่ผู้ให่้ข้อมิูลห่ร่อผู้ร้องเร่ยนิจะได้รบัความิคุ้มิครองและ
การรกัษาความิลบัในิการตรวจสอบห่าข้อเทจ็จรงิตามิแนิวปฏิบิตักิารร้องเรย่นิท�่ก�าห่นิดไว้

6. ปฏิบิตัต่ิอผูถู้กูสอบสวนิห่รอ่ผูถู้กูร้องเรย่นิด้วยความิเป็นิธุรรมิตามิห่ลกัสทิธุมิินิษุยชนิ 
กรณพ่ื่บการกระทำทจุรติ คอร์รปัชนัิ ห่รอ่ผดิกฎห่มิาย กฎ ระเบย่บต่อมิติรผล ผูก้ระทำต้องได้รบัการ
พื่จิารณาโทษทางวนิิยั ตามิระเบย่บข้อบงัคบัท่�กำห่นิดไว้ ห่รอ่ถูกูดำเนินิิคดต่ามิท่�กฎห่มิายกำห่นิด

7. พื่นิักงานิท่�ปฏิิเสธุการทุจริตและคอร์รัปชันิต้องได้รับการยอมิรับ ยกย่อง ช่�นิชมิ และ
ได้รับการคุ้มิครองและปฏิิบัติอย่างเป็นิธุรรมิ แมิ้การกระทำดังกล่าวอาจนิำมิาซึ่้�งการสูญเสย่
โอกาสทางธุุรกิจ 

มิิตรผลยึดมิั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความิซื่อสัตย์ โปร่งใส และ

เป็นธรรมิ รวมิถงึการปฏิบิตัต่ิอผูม้ิส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมิกนั ตามิหลกัการกำกบั

ดแูลกจิการทีดี่ และจรรยาบรรณมิติรผล อันจะนำไปสูก่ารดำเนนิธรุกจิอย่างมิัน่คงและยัง่ยนื
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ตัวอยึ�าง

1. เจ้าห่นิ้าท่�จากห่นิ่วยงานิราชการในิพื่�่นิท่� 
แจ้งว่าต้องการขอความิอนุิเคราะห่์ในิการ
ช่วยสนิับสนิุนิอุปกรณ์คอมิพิื่วเตอร์เพื่�่อใช้

ภายในิส�านิกังานิ ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า
สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้ 
โดยขอให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการ
ท�าหนงัสือท่ีมีการระบุวตัถปุระสงค์และราย
ละเอียดอย่างชัดเจนมาท่ีมิตรผล จากนั �น
พนักงานมิตรผลต้องด�าเนินการขออนุมัติ
ตามค่่มืออ�านาจด�าเนินการให้ถ่กต้องและ
ครบถ้วน  

2. ท่านิได้รับการติดต่อจากบริษัทรับเห่มิาท่�
เข้าร่วมิประมิูลงานิ เพื่�่อเสนิอผลตอบแทนิ 
ห่ากผู้ประมิูลงานิรายนิ�ันิได้รับเล่อกให่้ชนิะ
การประมิูล ท่านิจะปฏิบิตัอิย่างไร

ค�าแนัะนั�า
ปฏิเสธและชี �แจงต่อผ่้ เ ข้าร่วมประม่ลว่า
แนวปฏิบัติของมิตรผลบุคลากรต้องไม่รับ
ผลตอบแทนใดๆ ท่ีไมเ่หมาะสม และต้องแจ้ง
ให้ผ่้บงัคบับญัชารับทราบ

คำาจำากัดความิ

การทจุริต	ห่มิายถูง้ การกระทำใดๆ
ท่�เป็นิการยักยอก (Asset Misappropriation), 
การคอร์รัปชันิ (Corruption) และการตกแต่ง
รายการทางการเงนิิ (Financial Statement Fraud) 
อันิได้แก่ การติดสินิบนิในิทุกรูปแบบห่ร่อการ
ใช้อำนิาจในิตำแห่นิ่งห่นิ้าท่�ห่ร่อการละเว้นิ
การปฏิิบัติห่นิ้าท่� เพื่่�อให่้ได้มิาซึ่้�งความิได้
เปร่ยบทางการแข่งขันิห่ร่อเป็นิการแสวงห่า
ผลประโยชน์ิท่�ไม่ิเห่มิาะสมิกบัห่น่ิวยงานิภาค
รฐั ห่นิ่วยงานิภาคเอกชนิ รวมิถู้งห่นิ่วยงานิ 
กลุ่มิบุคคลห่ร่อบุคคลอ่�นิใด โดยการเสนิอ 
การให้่คำมิั�นิ การเรย่กร้อง การขอ การรบั การให้่ 
ห่ร่อการกระทำใดๆ ท่�เป็นิการเอ่�อประโยชนิ์
เพื่่�อให้่ได้มิาซึ่้�งทรพัื่ย์สนิิ เงนิิ ของขวญั บรกิาร ห่รอ่
ประโยชน์ิอ่�นิใด โดยมิชิอบต่อองค์กร ตนิเอง
พื่วกพื่้องห่ร่อผู้อ่�นิ ทั�งทางตรงและทางอ้อมิ
รวมิถู้งการกระทำใดๆ ท่�ขัดห่ร่อแย้งต่อ
กฎห่มิาย กฎ ระเบย่บ ประกาศ ข้อบงัคบั ห่รอ่
จรรยาบรรณทางธุุรกิจ

8. มิ่การทบทวนิแนิวปฏิิบัติและการดำเนิินิงานิอย่างสมิ�ำเสมิอ อย่างนิ้อยปีละ 1 ครั�ง 
เพื่่�อให่้สอดคล้องกับกฎห่มิาย กฎ ระเบย่บ ห่รอ่ข้อบงัคบัท่�เก่�ยวข้องต่อการดำเนินิิธุรุกจิ รวมิถูง้
การต่อต้านิการทจุรติและคอร์รปัชนัิ

9. ส่�อสาร ฝึึกอบรมิ และให่้ความิรูเ้ก่�ยวกบันิโยบายต่อต้านิการทจุรติและคอร์รัปชันิ และ
แนิวทางการปฏิิบัติท่�มิ่ความิเก่�ยวข้อง เพื่่�อให่้ตระห่นิักถู้งความิสำคญัและเป็นิการปลกูฝัึงจติสำนิ้ก
ในิการปฏิิบัติงานิด้วยความิรอบคอบ และป้องกันิความิเส่�ยงท่�อาจเกิดข้�นิจากการทุจริตและ
คอร์รัปชันิให่้กับบุคลากรมิิตรผล รวมิถู้งผู้มิ่ส่วนิได้ส่วนิเส่ยท่�เก่�ยวข้อง
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ทางการเมือง
การใช้สิทธิ



จ ร ร ย า บ ร ร ณ มิ ต ร ผ ล

19

ตัวอยึ�าง

1. บคุลากรมิตรผล สามารถขออนมุตัลิางาน
เพ่ือไปร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่

ค�าแนัะนั�า
บคุลากรมิตรผลมีสทิธิเสรีภาพตามกฎหมาย
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
จึงสามารถกระท�าการได้ แต่จะต้องกระท�า 
ในนามของตนเอง มิให้กระท�าการใดท่ีอาจ
ส่อให้ผ่้ อ่ืนเข้าใจว่าเป็นการกระท�าในนาม
ของมิตรผล

2. นักการเมืองท้องถ่ินพรรคหนึ่งติดต่อ
ขอยืมใช้สถานท่ีของโรงงาน เพ่ือชี �แจงนโยบาย
ของพรรคให้บุคลากรมิตรผลฟัง ท่านจะ
ด�าเนินการอยา่งไร

ค�าแนัะนั�า
ต้องขอปฏิเสธและชี �แจงให้ผ่้ติดต่อรับทราบ
ว่าแนวปฏิบัติของมิตรผล คือการวางตัว
เป็นกลางทางการเมือง แตไ่มส่ามารถอนญุาต
ให้ใช้พื �นท่ีโรงงานเพ่ือกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ได้

 แนวปฏิิบุัติ

1. มิส่ทิธุแิสดงออกห่รอ่เข้าร่วมิกจิกรรมิทางการเมิอ่งในินิามิของตนิเอง นิอกเห่นิอ่เวลา
ท�างานิและไม่ิใช่ในินิามิของมิติรผล รวมิถูง้ต้องไม่ิก่อให้่เกดิความิเข้าใจว่ามิติรผล มิส่่วนิเก�่ยวข้อง 
ห่รอ่สนิบัสนินุิพื่รรคใดพื่รรคห่นิ�้ง ห่ร่อกลุ่มิใดกลุ่มิห่นิ�้ง

2. ห่ลก่เล�่ยงการแสดงความิคดิเห่น็ิห่รอ่การแสดงออกทางการเมิอ่งในิเวลางานิ สถูานิท�่
ท�างานิ ห่รอ่ในิขณะปฏิบิตังิานิให่้มิติรผล ท�่อาจนิ�ามิาซึ่�้งความิขดัแย้งต่อการท�างานิ

3. ไม่ิอนิญุาตให้่ใช้ทรพัื่ย์สนิิของมิติรผล ไม่ิว่าทางตรงห่รอ่ทางอ้อมิเพื่�่อสนิบัสนินุิพื่รรคใด
พื่รรคห่นิ�้ง ห่รอ่กลุ่มิใดกลุ่มิห่นิ�้ง   

มิิตรผลวางตัวเป็นกลางทางการเมิือง และปฏิิบัติตามิกฎหมิายท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมิถงึไม่ิกระท�าการใด ซ่ึงเป็นการฝักใฝ่ในพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่ิการเมิอืงกลุ่มิใด 

กลุ่มิหนึ่งและสนับสนุนให้บุคลากรมิิตรผลมิีการใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืิองดีตามิ

กฎหมิาย
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การรับหรือการให้ 
ของขวัญ ทรัพย์สิน 
การเลี้ยงรับรอง 
หรือผลประโยชน์อื่นใด
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การรบัหรอืการให้ตามิเทศกาล ขนบธรรมิเนยีมิ หรอืประเพณขีองท้องถิน่ เพือ่ 

แสดงออกถงึสัมิพันธภาพทีด่ ี ย่อมิสามิารถกระท�าได้ในมิลูค่าทีเ่หมิาะสมิและเป็นไปตามิ

กฎหมิายที่เกี่ยวข้องโดยมิิตรผล ไมิ่สนับสนุนการรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน 

การเล้ียงรับรอง การอ�านวยความิสะดวก หรอืผลประโยชน์อืน่ใด ทีน่�าไปสูก่ารตดิสินบน

หรือก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือน�ามิาซึ่งการตัดสินใจท่ีไมิ่ชอบธรรมิ และอาจส่งผลเสีย

ต่อมิิตรผลในทางใดทางหนึ่ง

 แนวปฏิิบุัติ

1. ห่ล่กเล�่ยงการรับ ห่ร่อการให่้ ของขวัญ ทรัพื่ย์สินิ การเล�่ยงรับรอง การอ�านิวย
ความิสะดวกห่รอ่ผลประโยชนิ์อ�่นิใดต่อบคุคลห่ร่อห่นิ่วยงานิ ท�่เกนิิกว่าการแสดงความิสัมิพื่นัิธุ์
ตามิปกติห่ร่อมิ่มิูลค่าเกินิความิเห่มิาะสมิตามิเทศกาล ขนิบธุรรมิเนิ่ยมิ ห่ร่อประเพื่ณ่ของ
ท้องถู�ินิ และกฎห่มิายท�่เก�่ยวข้อง กรณ่ท�่เป็นิการรับท�่ไมิ่เห่มิาะสมิห่ร่อไมิ่ทราบมูิลค่าท�่ชัดเจนิ
ให่้ปฏิเิสธุการรบัห่ร่อท�าการส่งคน่ิแก่ผู้ให่้

2. ห่้ามิมิิให่้บุคลากรมิิตรผลรวมิถู้งเคร่อญาติและพื่วกพื่้อง มิ่การเร่ยกรับของขวัญ 
ทรัพื่ย์สินิ การเล�่ยงรับรอง การอ�านิวยความิสะดวก ห่ร่อผลประโยชนิ์อ�่นิใดจากลูกค้า คู่ค้า 
ผู้รับเห่มิา ห่รอ่ผู้ท�่มิส่่วนิเก�่ยวข้องกบัการด�าเนินิิธุรุกจิของมิติรผล เพื่ราะอาจก่อให่้เกดิแรงจูงใจ
ห่รอ่นิ�ามิาซึ่�้งการตดัสนิิใจท�่ไมิ่ชอบธุรรมิ 

3. การให่้ของขวญั ทรพัื่ย์สินิ การเล�่ยงรบัรอง การอ�านิวยความิสะดวกห่ร่อประโยชนิ์
อ�่นิใด ต่อบคุคลห่รอ่ห่นิ่วยงานิภายนิอก ต้องเป็นิไปตามิห่ลกัเกณฑ์ของห่นิ่วยงานินิ�ันิ ต้องไมิ่
เป็นิการตดิสินิบนิและต้องไมิ่ขดัห่ร่อแย้งต่อกฎห่มิาย ท�ังนิ�่ต้องได้รบัการอนิุมิตัติามิวงเงินิท�่ระบุ
ในิคู่มิ่ออ�านิาจด�าเนินิิการ รวมิถู้งให่้มิ่การแสดงห่ลกัฐานิค่าใช้จ่ายท�่สามิารถูตรวจสอบได้

4. ให่้ถูอ่เป็นิห่นิ้าท�่ท�่ต้องท�าการส�่อสารและประชาสมัิพื่นัิธุ์เก�่ยวกบัแนิวปฏิบิตัินิ�่ ไปยงั
ผู ้มิ่ส่วนิได้ส่วนิเส่ยท�่เก�่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู ้รับเห่มิา และผู้ท�่มิ่ส่วนิเก�่ยวข้องกับ
การด�าเนินิิธุรุกจิของมิติรผล เพื่�่อให่้ทราบโดยท�ัวกนัิ และต้องมิก่ารด�าเนินิิการอย่างสมิ��าเสมิอ
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ตัวอยึ�าง

1. มีผ่้ รับเหมารายหนึ่ง ย่ืนข้อเสนอให้ท่าน
เดินทางไปศึกษาด่งานท่ีต่างประเทศและ
ยินดีให้ท่านพาครอบครัวไปด้วยได้ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายทั �งหมดทางผ่้ รับเหมาจะเป็น 
ผ่้ รับผิดชอบทั �งหมด ทา่นจะด�าเนินการอยา่งไร

ค�าแนัะนั�า
ปฏิเสธการรับข้อเสนอดงักลา่ว เน่ืองจากอาจ
ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบตังิาน แตห่ากการเดนิทางเพ่ือไปศกึษา
ดง่านในครั �งนี �ทา่นเลง็เหน็วา่เป็นประโยชน์ตอ่
การด�าเนินงาน สามารถด�าเนินการขออนมุตัิ
จากผ่้บงัคบับญัชาเพ่ือเดนิทางไปศกึษาดง่าน 
แตจ่ะต้องไมน่�าครอบครัวไปด้วย

2. ท่านได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี �ยงปีใหม่
ของบริษัทค่่ค้า ในงานมีการจับฉลากจาก 
ผ่้ เ ข้าร่วมงานทั �งหมด และท่านจับฉลาก
ได้รางวลั ท่านจะเก็บรางวลันั �นเป็นของตน
ได้หรือไม่

ค�าแนัะนั�า
สามารถรับเป็นของตวัเองได้ หากรางวลันั �น
เป็นไปตามเทศกาล และวตัถปุระสงค์ในการรับ 
ไม่ก่อให้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ แต่หาก
ของรางวัลนั �นมีม่ลค่าส่งมาก ควรปรึกษา
ผ่้ บงัคบับญัชาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม
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ทางผลประโยชน์
ความขัดแย้ง
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 แนวปฏิิบุัติ

1. ไมิ่ประกอบกิจการ เป็นิหุ่้นิส่วนิ ห่ร่อเป็นิผู้ถู่อหุ่้นิท่�มิ่อำนิาจบริห่าร เป็นิกรรมิการ
ในิกิจการท่�เป็นิคู่แข่งกับมิิตรผล ห่ร่อในิกิจการใดๆ ท่�อาจมิ่ผลประโยชน์ิทับซ้ึ่อนิห่ร่อก่อให้่เกิด
ความิขดัแย้งทางธุรุกจิ กรณท่่�ไม่ิอาจห่ลก่เล่�ยงได้ จะต้องดำเนินิิการเปิดเผยให้่ประธุานิกรรมิการบรษิทั 
ห่ร่อประธุานิเจ้าห่นิ้าท่�บริห่าร ทราบเเป็นิลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณ่

2. ห่ล่กเล�่ยงการปฏิิบัติห่ร่อการเข้าไปเก�่ยวข้องกับกิจกรรมิท�่ก่อให่้เกิดความิขัดแย้ง
ระห่ว่างผลประโยชน์ิส่วนิตวัและผลประโยชน์ิของมิติรผล กรณท่�่จ�าเป็นิต้องปฏิบิตัหิ่รอ่เก�่ยวข้อง
กบักจิกรรมิเช่นินิ�ันิ เพื่�่อผลประโยชนิ์ของมิติรผล ให่้ด�าเนินิิการตามิแนิวทางเสมิ่อนิท�่ด�าเนินิิการ
กบับคุคลภายนิอก

3. ในิกรณท่่�มิส่่วนิได้ส่วนิเสย่กบัผลประโยชน์ิจากการปฏิบิตังิานิ ห่รอ่การเข้าไปเก่�ยวข้อง
กับกิจกรรมิห่ร่อธุุรกรรมิท่�อาจก่อให่้เกิดความิขัดแย้งทางผลประโยชนิ์ ผู้มิ่ส่วนิได้ส่วนิเส่ยนิั�นิ
ต้องละเว้นิการปฏิบิตัหิ่น้ิาท่� รวมิถูง้งดเว้นิการเข้าร่วมิประชมุิและงดออกเสย่ง เพื่่�อให้่การปฏิบิตังิานิ 
รวมิถู้งการพื่ิจารณาตัดสินิเป็นิไปอย่างยุติธุรรมิ

4. ระห่ว่างท�่ปฏิิบัติงานิให่้มิิตรผล ห่ร่อห่ลังจากพื่้นิสภาพื่การจ้างงานิแล้ว ต้องไมิ่ใช้
และไมิ่เปิดเผยข้อมูิลท�่ถู่อว่าเป็นิความิลับของมิิตรผลแก่ผู้ใดท�ังส�ินิ ไมิ่ว่าจะเป็นิข้อมูิลการเงินิ 
ข้อมิูลการปฏิิบัติงานิ ข้อมูิลธุุรกิจ แผนิงานิ ห่ร่อข้อมิูลอ�่นิใดท�่ได้มิาด้วยต�าแห่นิ่งห่นิ้าท�่และ
ความิรบัผดิชอบ

5. ห่้ามิจ�าห่นิ่าย จ่าย โอนิ เงินิห่ร่อทรัพื่ย์สินิของมิิตรผลให่้แก่บุคคลใด โดยไมิ่ได้
รับการอนิุมิัติจากผู้มิ่อ�านิาจตามิคู่มิ่ออ�านิาจด�าเนิินิการ

มิิตรผลยึดมิั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของมิิตรผลและผู้มิีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมิ ซึ่งบุคลากรมิิตรผลต้อง

ยึดถือเป็นหน้าที่ความิรับผิดชอบที่ต้องทราบและไมิ่ใช้โอกาสในต�าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมิ เพื่อป้องกันไมิ่ให้เกิดสถานการณ์ที่เข้าข่ายหรืออาจน�า

ไปสู่การถูกครหาว่าแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เครือญาติหรือบุคคลอื่นใด รวมิ

ถึงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับมิิตรผล หรือท�าให้มิิตรผลเสียผลประโยชน์ใน

ทุกรูปแบบ
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6. เมิ�่อได้รบัมิอบห่มิายห่ร่อถููกร้องขอให่้ช่วยเห่ล่อ สนิบัสนินุิห่นิ่วยงานิภายนิอก เช่นิ 
การบรรยายในิท�่สาธุารณะ เป็นิต้นิ ต้องได้รบัการอนิมุิตัติามิคู่มิอ่อ�านิาจด�าเนินิิการ ห่รอ่ได้รบั
การอนิมุิตัจิากผู้บงัคบับญัชาแล้วแต่กรณ่

7. กรณท่�่มิค่วามิจ�าเป็นิต้องท�างานิอ�่นิ เพื่�่อเพื่�ิมิพืู่นิรายได้ห่ร่อเพื่�่อวตัถูปุระสงค์อ�่นินิอก
เวลาท�างานิ งานินิ�ันิจะต้องอยู่ในิลกัษณะดงัต่อไปนิ�่

 7.1 ไม่ิฝ่ึาฝืึนิกฎห่มิายห่รอ่ขดัต่อความิสงบเรย่บร้อยและศล่ธุรรมิอนัิดข่องประชาชนิ
และสงัคมิ

 7.2 ไมิ่ขดัต่อผลประโยชนิ์ของมิติรผล
 7.3 ไมิ่ส่งผลเสย่ถูง้ช�่อเสย่งห่ร่อกจิการของมิติรผล
 7.4 ไมิ่เป็นิการนิ�าความิลบัของมิติรผลไปใช้
 7.5 ไมิ่เป็นิการกระทบกระเท่อนิต่องานิในิห่นิ้าท�่ของตนิ

8. กรณท่�่พื่บห่รอ่อาจต้องกระท�าการใดๆ ท�่ก่อให่้เกดิความิขดัแย้งทางผลประโยชนิ์กบั
มิิตรผลจะต้องด�าเนิินิการเปิดเผยข้อเท็จจริง ปร้กษาห่ร่อรายงานิต่อผู้บังคับบัญชาต้นิสังกัด 
ทราบทนัิท่
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ตัวอยึ�าง

1. หากท่านมีคนร้่จักท�างานอย่่ท่ีบริษัทท่ี
เป็นค่แ่ขง่ทางธรุกิจของมิตรผล แตต้่องการจะ
แลกเปลี่ยนองค์ความร้่เพ่ือน�ามาใช้ในการ
ท�างานและพัฒนาให้องค์กรของตนเอง 
มีศกัยภาพมากย่ิงขึ �น ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร

ค�าแนัะนั�า

สามารถด�าเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความร้่
กนัได้ แตข้่อมล่นั �นจะต้องเป็นข้อมล่ท่ีท�าการ
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือได้รับการอนุมัติ
ในการเผยแพร่ข้อมล่ดงักลา่วมาแล้ว และจะ
ต้องไม่น�าข้อมล่ท่ีถือเป็นความลบัของบริษัท
หรือท่ียงัไมมี่การเปิดเผยน�าไปให้บคุคลอ่ืน

2. หากท่านต้องการถือหุ้ นในบริษัทท่ีเป็น
ล่กค้าหรือบริษัทอ่ืนใดท่ีมีการท�าธุรกรรม
ร่วมกนักบัมิตรผล สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนัะนั�า

สามารถท�าได้ แตห่ากมิตรผลต้องด�าเนินการ
ติดต่อท�าธุรกิจหรือธุรกรรมร่วมกับบริษัท
ดงักลา่ว บคุลากรมิตรผลทา่นนั �นจะต้องไมมี่
สว่นร่วมในการตดัสนิใจ และไมเ่ปิดเผยข้อมล่
ของมิตรผล ซึง่ทา่นได้รับทราบมาเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทนั �น

Ethic

Conflict 
of interest
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ความรับผิดชอบ
ต่อข้อมูลและ
ทรัพย์สิน
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การปกป้อง การใช้ และการรักษาทรัพย์สิน6.1
มิิตรผลใช้ทรัพย์สินทุกประเภทอย่างมิีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มิค่า 

พร้อมิทั้งส่งเสริมิให้บุคลากรมิิตรผลดูแลรักษาทรัพย์สินไมิ่ให้เกิดการเสียหาย สูญหาย 

หรือถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไมิ่ถูกต้อง เหมิาะสมิ รวมิถึงการน�าไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น

 แนวปฏิิบุัติ

1. ใช้ทรพัื่ย์สินิอย่างมิป่ระสทิธุภิาพื่ คุ้มิค่า และต้องเป็นิการใช้เพื่�่อให่้เกดิประโยชนิ์แก่
มิติรผล 

2. ดูแลและรกัษาไมิ่ให่้ทรัพื่ย์สนิิของมิติรผล เกดิการเสย่ห่าย ห่รอ่สูญห่าย

3. ไมิ่นิ�าทรพัื่ย์สินิไปใช้ผดิวตัถูปุระสงค์ ห่ร่อผดิต่อกฎห่มิาย นิโยบายห่รอ่แนิวปฏิบิตัทิ�่
เก�่ยวข้องของมิติรผล

คำาจำากัดความิ

ทรพัย์สนิั	ห่มิายถูง้ อสงัห่ารมิิทรพัื่ย์ 
สงัห่ารมิิทรพัื่ย์ ทรพัื่ยากร ห่รอ่ทรพัื่ย์สนิิ
อ�่นิใดทกุประเภทท�่มิติรผลเป็นิเจ้าของ 
ครอบครอง ห่รอ่มิส่ทิธุิ
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากห่นิ ่วยงานิท�่ท ่านิปฏิิบัติงานิอยู ่ 
มิอ่ปุกรณ์ส�านิกังานิ เคร�่องจกัร ห่ร่ออะไห่ล่   
ท�่เส�่อมิสภาพื่การใช้งานิและยังเก็บอยู ่ท�่ 
ห่นิ่วยงานิของท่านิ ท่านิจะปฏิบิตัอิย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ห่น่ิวยงานิของท่านิต้องดแูลรกัษาและก�าห่นิด
แนิวทางจัดการให่ ้ เกิดประโยชนิ ์สูงสุด 
รวมิถู้งจะต้องไมิ่นิ�าไปใช้เพื่�่อประโยชนิ์ของ
ตนิเองห่รอ่ผู้อ�่นิ เนิ�่องจากอปุกรณ์ส�านิกังานิ 
เคร�่องจักร  ห่ร่ออะไห่ล่ท�่เส�่อมิสภาพื่การ
ใช้งานิยังถู่อเป็นิทรัพื่ย์สินิของมิิตรผล และ
แจ้งให่้ห่นิ่วยงานิท�่รบัผดิชอบทราบ

2. ห่ากท่านิพื่บเห่็นิว่า เพื่�่อนิร่วมิงานินิ�า
คอมิพิื่วเตอร์ของบริษัทไปใช้ประกอบธุุรกิจ
ส่วนิตวั ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

กล่าวตักเต่อนิเพื่�่อนิร่วมิงานิห่ร่อพื่ิจารณา
แจ้งให้่ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เนิ�่องจากบคุลากร
มิิตรผลควรต้องใช้ทรัพื่สินิเพื่�่อประโยชนิ์ของ
มิติรผล
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การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา6.2
บุคลากรมิิตรผลมิีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของมิิตรผล ไมิ่ให้

ถูกน�าไปเผยแพร่โดยท่ีไมิ่ได้รับอนุญาต หรือถูกน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลใด

บุคคลหนึง่ รวมิถงึต้องให้ความิเคารพและไม่ิล่วงละเมิิดในทรพัย์สินทางปัญญาของผูอ้ืน่ 

และด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งมิีค่า มิิตรผลจึงส่งเสริมิและสนับสนุนให้พนักงาน

มิีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งที่เป็นนวัตกรรมิและเป็นประโยชน์ เพื่อก่อเกิดเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาใหมิ่ๆ

 แนวปฏิิบุัติ

1. ดูแลรกัษาทรพัื่ย์สนิิทางปัญญาของมิติรผลไมิ่ให่้ถููกละเมิดิ เปิดเผย ท�าซึ่��า ดดัแปลง 
ห่รอ่กระท�าการใดๆ โดยไมิ่ได้รบัอนิญุาต

2. ให้่ความิเคารพื่ในิทรพัื่ย์สนิิทางปัญญาของบคุคลอ�่นิ โดยไม่ิกระท�าการใดๆ ท�่เข้าข่าย
ลกัษณะการล่วงละเมิดิทรัพื่ย์สินิทางปัญญาของผู้อ�่นิ

3. ตรวจสอบทรพัื่ย์สนิิห่ร่อผลงานิท�่มิ่การนิ�ามิาใช้ ห่รอ่ปรบัใช้ในิมิติรผล เพื่�่อเป็นิการ
ป้องกนัิการละเมิดิทรัพื่ย์สนิิทางปัญญาของผู้อ�่นิ 

4. ในิการท�าสัญญา ห่ร่อนิิติกรรมิใดๆ ควรระบุข้อตกลงเก�่ยวกับสิทธุิในิทรัพื่ย์สินิ
ทางปัญญาให่้ชัดเจนิเพื่�่อป้องกันิการถููกกล่าวห่าเก่�ยวกับการล่วงละเมิิดทรัพื่ย์สินิทางปัญญา
ของผู้อ�่นิในิอนิาคต ห่ากไมิ่แนิ่ใจให่้ปรก้ษาผู้บงัคบับญัชาห่ร่อส�านิกักฎห่มิาย

5. การสร้างสรรค์ผลงานิใดๆ ของบคุลากรมิติรผล ย่อมิถู่อเป็นิทรพัื่ย์สนิิทางปัญญา
ของบคุคลนิ�ันิ แต่ห่ากผลงานิ ห่ร่อการวจิยันิ�ันิ เกดิจากการใช้ข้อมิูล ทรัพื่ยากร ห่รอ่ได้รบัการ
มิอบห่มิายจากมิิตรผล ผลงานิเห่ล่านิ�ันิจะถู่อเป็นิสิทธุิและทรัพื่ย์สินิของมิิตรผล ตลอดจนิ
ผลตอบแทนิท�่ได้จากงานินิ�ันิเช่นิกนัิ

6. ในิกรณท่�่พื่บเห่น็ิการกระท�าท�่ละเมิดิทรพัื่ย์สนิิทางปัญญา ห่รอ่อาจนิ�าไปสูก่ารละเมิดิ 
ห่ร่อก่อให่้เกิดข้อพื่ิพื่าทเก�่ยวกับทรัพื่ย์สินิทางปัญญาท�ังของมิิตรผลและผู้อ�่นิ ให่้รายงานิต่อ 
ผู้บงัคบับญัชา ห่รอ่ห่นิ่วยงานิท�่รบัผดิชอบรบัทราบ
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ตัวอยึ�าง

1. ท่านิต้องการใช้งานิโปรแกรมิท�่นิอกเห่นิ่อ
จากโปรแกรมิมิาตรฐานิท�่ใช้ในิการด�าเนิินิ-
งานิ จ้งซึ่�่อแผ่นิโปรแกรมิท�่มิ่วางขายท�ัวไป 
มิาติดตั�งและใช้งานิในิคอมิพิื่วเตอร์ของ
มิิตรผลท�่ท่านิใช้งานิอยู่ ในิกรณ่นิ�่สามิารถู
ด�าเนินิิการ ได้ห่รอ่ไมิ่

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่สามิารถูด�าเนินิิการได้ เนิ�่องจากการตดิต�ัง
โปรแกรมิคอมิพื่ิวเตอร์จะต้องด�าเนิินิการโดย
ห่นิ่วยงานิเทคโนิโลย่สารสนิเทศและต้องใช้
โปรแกรมิท�่มิ่ลิขสิทธุิ์ถููกต้อง เพื่�่อไมิ่ให่้เป็นิ 
การละเมิิดลิขสิทธุิ์ผู ้อ�่นิและผิดกฎห่มิาย 
ห่ากต้องการติดตั�งและใช้งานิโปรแกรมิอ่�นิ 
สามิารถูปร้กษาห่นิ ่วยงานิเทคโนิโลย่
สารสนิเทศเพื่�่อด�าเนินิิการ

2. ห่ากห่นิ่วยงานิของท่านิได้ว่าจ้างบริษัท
จากภายนิอกเพื่�่อจัดกิจกรรมิข�้นิ โดยบริษัท
ท�่ว่าจ้างมิานิ�ันิได้ออกแบบโลโก้ ตัวการ์ตูนิ 
ห่ร่อสัญลักษณ์ต่างๆ  ประจ�ากิจกรรมินิ�่ข�้นิ
ในิกรณ่ดังกล ่าวโลโก ้ ตัวการ ์ตูนิ ห่ร่อ
สัญลักษณ์ต่างๆ จะเป็นิลิขสิทธุิ์ของใคร

ค�าแนัะนั�า

ห่ากสัญญาจ้างไมิ่ได ้ระบุข ้อตกลงเร�่อง
ทรัพื่ย์สินิทางปัญญา ลิขสิทธุิ์ท�่เกิดข�้นิจาก
งานิออกแบบภายใต้สัญญาจ้างถู่อเป็นิของ
ผูอ้อกแบบท�ังห่มิด ท�ังนิ�่สามิารถูปรก้ษาส�านิกั
กฎห่มิายเพื่�่อท�าข้อตกลงเก่�ยวกับสิทธิุและ
ลิขสิทธุิ์ของงานิให่้ถููกต้องตามิกฎห่มิายก่อนิ
ตกลงว่าจ้างและท�าสญัญา
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การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูล6.3
ข้อมูิลถือเป็นสิ่งส�าคัญท่ีบุคลากรมิิตรผลต้องใช้ด้วยความิระมิัดระวัง การเก็บ

รักษา ดูแลและจัดการข้อมิูลต้องเป็นไปตามิแนวปฏิิบัติ มิาตราการหรือกระบวนการที่

มิติรผลก�าหนดขึน้ รวมิถงึต้องสอดคล้องกบักฎหมิาย เพือ่ให้ข้อมูิลถกูน�ามิาใช้งานได้อย่าง 

มิปีระสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และมิีความิปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมิูลที่เป็น

ความิลับ รวมิถึงสนับสนุนให้บุคลากรมิิตรผลมิีความิเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไมิ่ล่วง

ละเมิดิข้อมิลูส่วนตวัของผู้มิส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ิ ดงันัน้จงึถอืเป็นหน้าทีข่องบคุลากร

มิติรผลทีจ่ะต้องดแูลรกัษาข้อมิลูตามิหน้าทีท่ี่ได้รบัมิอบหมิายหรือรบัทราบด้วยต�าแหน่ง 

เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหล การสูญหาย การถกูเผยแพร่หรอืถ่ายโอนโดยไม่ิได้รบัอนญุาต หรือ

เป็นการกระท�าอนัละเมิดิต่อกฎหมิาย

 แนวปฏิิบุัติ

1. เก็บรักษา ดูแลและจัดการเอกสารห่ร่อข้อมิูลท�่ได้รับมิอบห่มิายด้วยความิรอบคอบ 
ถููกต้อง และครบถู้วนิตามิแนิวปฏิิบัติ มิาตราการห่ร่อกระบวนิการท�่มิิตรผลก�าห่นิดข�้นิและ
สอดคล้องกบักฎห่มิาย

2. ดแูลเอกสารและข้อมิลูท�่เป็นิความิลบั โดยก�าห่นิดผูร้บัผดิชอบและแนิวทางการปฏิบิตัิ
ต่อข้อมิูลในิแต่ละระดบัและแต่ละประเภทอย่างชดัเจนิ เช่นิ การเข้าถูง้ การเปล�่ยนิแปลง ห่รอ่
การท�าลายข้อมิูล เป็นิต้นิ และมิ�ันิใจได้ว่ามิ่ระบบการจัดเก็บห่ร่อการเข้าถู้งข้อมูิลท�่ปลอดภัย 
สามิารถูรักษาความิลับของข้อมูิลท�่รับผิดชอบ ไมิ่ให่้เผยแพื่ร่ห่ร่อถููกถู่ายโอนิไปยังบุคลากรท�่
ไมิ่เก�่ยวข้อง

3. การใช้ข ้อมูิล เอกสาร ห่ร่อรายงานิของมิิตรผล ต้องอยู ่ภายใต้ห่นิ้าท�่และ
ความิรบัผดิชอบตามิท�่ได้รบัมิอบห่มิายเท่านิ�ันิ ซึ่�้งการแก้ไข เปล�่ยนิแปลง ห่รอ่เผยแพื่ร่ไมิ่ว่า
กรณ่ใดๆ ต้องได้รับความิเห่็นิชอบจากผู้มิ่อ�านิาจตามิคู่มิ่ออ�านิาจด�าเนิินิการ

4. ต้องไมิ่ใช้โอกาสในิการเข้าถู้งข้อมิูลตามิห่นิ้าท�่ท�่ได้รับมิอบห่มิายห่ร่อรับทราบด้วย
ต�าแห่น่ิง เพื่�่อแสวงห่าผลประโยชน์ิในิทางท�่มิชิอบท�ังต่อตนิเองและผูอ้�่นิ

5. เคารพื่ในิสิทธุิส่วนิบุคคล และไมิ่ล่วงละเมิิดข้อมูิลส่วนิตัวของผู้มิ่ส่วนิได้ส่วนิเส่ย 
ท�่อยู่ในิครอบครองการเปิดเผย ห่ร่อถู่ายโอนิข้อมิูลต้องเป็นิไปตามิความิจ�าเป็นิต่อห่นิ้าท�่ ห่รอ่
เป็นิการกระท�าตามิกฎห่มิายเท่านิ�ันิ
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากท่านิต้องการนิ�ากระดาษท�่ใช้งานิ
แล้ว เพื่่ยงด้านิเด่ยวนิ�ากลับมิาใช้งานิต่อ 
สามิารถูท�าได้ห่ร่อไมิ่

ค�าแนัะนั�า

สามิารถูท�าได้ โดยจะต้องตรวจสอบให่้แนิ่ใจ
ก่อนิ ว่ากระดาษท�่ไมิ่ใช้แล้วนิ�ันิ ไมิ่ใช้เอกสาร
ห่รอ่ข้อมิลูท�่เป็นิความิลบั และห่ากไม่ิต้องการ
ใช้งานิแล้วจะต้องด�าเนิินิการท�าลายเอกสาร
อย่างถููกวิธุ่

2. ท่านิอยู ่ในิห่นิ่วยงานิทรัพื่ยากรบุคคล 
มิ่ผู้บริห่ารท่านิห่นิ�้งในิองค์กรขอให่้ท่านิช่วย
ส่งข้อมิูลเงินิเด่อนิและระดับของพื่นิักงานิ
ในิห่นิ่วยงานิอ�่นิให่้ เห่ตุการณ์เช่นินิ�่ท่านิจะ
ด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่สามิารถูให่้ได้ เพื่ราะข้อมิูลดังกล่าวถู่อ
เป็นิข้อมูิลท่�ห่นิ่วยงานิต้องรักษาความิลับ 
ไม่ิสามิารถูส่งต่อให้่กบัผูท้�่ไม่ิมิค่วามิเก�่ยวข้อง 
และต้องมิ�ันิใจได้ว่าข้อมิูลดังกล่าวถููกเก็บ
รักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยต้องช�่แจงและ
แนิะนิ�าให่้ผู้บริห่ารท่านินัิ�นิท�าการขอข้อมูิล
จากผู้บงัคบับญัชาห่นิ่วยงานินิ�ันิๆ โดยตรง
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การใช้และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4
มิิตรผลใช้คอมิพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีิประสิทธิภาพ 

และมิคีวามิปลอดภัย ตามินโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บคุลากรมิิตรผลต้องใช้งาน

ตามิสิทธิ พร้อมิทั้งส่งเสริมิ ดูแลรักษาไมิ่ให้เกิดความิเสียหาย สูญหาย และป้องกัน

การล่วงละเมิิดลิขสิทธิ์ หรือการน�าไปใช้โดยไมิ่ได้รับอนุญาต

 แนวปฏิิบุัติ

1. ใช้คอมิพื่วิเตอร์และระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศ รวมิถูง้ข้อมิูลในิระบบตามิสทิธุแิละ
ความิรับผิดชอบเพื่�่อประโยชนิ์ของมิิตรผล 

2. เก็บรักษาข้อมิูลและรห่ัสผ่านิระบบของตนิเอง ไมิ่ยินิยอมิให่้บุคคลใดนิ�าไปใช้งานิ 
รวมิถู้งห่ล่กเล�่ยงการใช้งานิซึ่�้งเป็นิสิทธุิของผู้อ�่นิ เว้นิแต่จะถููกมิอบห่มิายและได้รับอนิุญาตจาก
เจ้าของสิทธุิ เพื่�่อการด�าเนิินิงานิตามิความิรับผิดชอบ ห่ร่อเป็นิการปฏิิบัติตามิกฎห่มิาย

3. ห่ล่กเล�่ยงการใช้งานิอินิเทอร์เนิ็ต เปิดไฟัล์ห่ร่อเว็บไซึ่ต์ท�่ไมิ่ทราบแห่ล่งท�่มิา และ
การใช้อุปกรณ์เสริมิท�่อาจมิ่ไวรัสคอมิพื่ิวเตอร์ห่ร่อมิ่ซึ่อฟัต์แวร์ท�่เป็นิอันิตรายอ�่นิๆ

4. ห่ล่กเล�่ยงการติดต�ังโปรแกรมิคอมิพื่ิวเตอร์ การแก้ไข ห่ร่อเปล�่ยนิแปลงการต�ังค่า
ระบบต่างๆ ด้วยตนิเอง รวมิไปถู้งไมิ่ท�าการติดต�ังอุปกรณ์เสริมิอ�่นิใด นิอกเห่นิ่อจากอุปกรณ์
มิาตรฐานิของมิิตรผล ห่ากต้องการความิช่วยเห่ล่อห่ร่อพื่บความิผิดปกติใดๆ ให่้ติดต่อ
ห่นิ่วยงานิเทคโนิโลย่สารสนิเทศ 

5. ห่้ามิใช้งานิคอมิพื่ิวเตอร์และระบบเทคโนิโลย่สารสนิเทศ เพื่�่อเข้าถู้ง เผยแพื่ร่ ห่ร่อ
ส่งต่อข้อมิูลท�่มิ่ลักษณะกล่าวร้าย ละเมิิดต่อกฎห่มิาย ห่ร่อขัดต่อศ่ลธุรรมิอันิด่ กระทบต่อ
ความิมิ�ันิคงของประเทศ ศาสนิา ห่ร่อละเมิิดสิทธุิของผู้อ�่นิ รวมิถู้งช�่อเส่ยงและภาพื่ลักษณ์ของ
มิิตรผล

6. การส�่อสารข้อความิทางอิเล็กทรอนิิกส์ท�ังห่มิดถู่อเป็นิทรัพื่ย์สินิของมิิตรผล จะต้อง
กระท�าการด้วยความิระมิัดระวังและรอบคอบในิการใช้ห่ร่อเปิดเผยข้อมูิล
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากท ่านิได ้รับอ่ เมิล ์จากห่นิ ่วยงานิ
ภายนิอกห่ร่อเว็บไซึ่ต์ท�่ไมิ่ทราบท�่มิา โดยมิ่
เอกสารแนิบและท�่อยู่เว็บไซึ่ต์ส�าห่รับการดู
ข้อมิูลเพื่�ิมิเตมิิ ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่ควรเปิดเอกสารและท่�อยู่เว็บไซึ่ต์ท่�ส่งมิา
จากอ่เมิล์ท่�ไมิ่ทราบแห่ล่งท่�มิาห่ร่อไมิ่ชัดเจนิ 
เพื่�่อป้องกันิอันิตรายท�่อาจเกิดข�้นิต่อระบบ 
ซึ่อฟัต์แวร์ห่รอ่ข้อมิูลภายในิของมิติรผล

2. ห่ากเพื่�่อนิร่วมิงานิของท่านิขอย่มิเคร�่อง
คอมิพื่ิวเตอร์ของท่านิให่้นิักศ้กษาฝึึกงานิใช้ 
ในิวนัิท�่ท่านิลางานิ จะสามิารถูให้่ยม่ิได้ห่รอ่ไม่ิ

ค�าแนัะนั�า

ไมิ ่สามิารถูให่ ้บุคคลอ�่นิใช ้ งานิเคร�่อง
คอมิพิื่วเตอร ์และช่�อบัญช่ ผู ้ ใช ้งานิของ
บคุลากรมิติรผล เพื่�่อป้องกนัิการเข้าถูง้ข้อมิลู
ท�่อาจเป็นิความิลบัและป้องกนัิความิเส่ยห่าย
ท�่อาจเกิดข�้นิกับข้อมูิลของมิิตรผล แต่ห่าก
จ�าเป ็นิท่�จะต ้องให่ ้บุคคลอ่�นิห่ร่อบุคคล
ภายนิอกใช้งานิเคร�่องคอมิพื่ิวเตอร์ จะต้อง 
ห่าร่อกับผู้บังคับบัญชาของท่านิและปร้กษา
ห่น่ิวยงานิเทคโนิโลยส่ารสนิเทศ เพื่�่อขออนิญุาต
ในิการให้่สทิธุกิารเข้าถูง้ได้ตามิความิเห่มิาะสมิ

7. ให่้ความิเคารพื่และไมิ่ล่วงละเมิิดลิขสิทธุิ์ ห่ร่อทรัพื่ย์สินิทางปัญญาของผู้อ�่นิ โดย
การใช้โปรแกรมิคอมิพื่วิเตอร์ท�่มิ่ลขิสทิธุิ์ถููกต้อง และต้องตรวจสอบสทิธุขิองซึ่อฟัต์แวร์ โปรแกรมิ 
และระบบใดๆ ท�่ได้นิ�ามิาใช้ห่ร่อท�่จะนิ�ามิาใช้ในิมิิตรผลเพื่�่อลดโอกาสท�่จะเกิดกรณ่ละเมิิด
ทรพัื่ย์สินิทางปัญญาของผู้อ�่นิ
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การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร6.5
การเปิดเผยข้อมิูล และการส่ือสารเกี่ยวกับมิิตรผลทั้งต่อบุคคลภายในและ

ภายนอกทัง้ท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร กล่าวโดยวาจา หรือเป็นการแถลงข่าว ถอืเป็นหน้าที่

ที่ทุกคนต้องยึดมิั่นในความิถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามิคู่มิืออ�านาจด�าเนินการ

และระเบียบของมิิตรผล รวมิถึงมิีความิสอดคล้องกับกฎหมิาย

 แนวปฏิิบุัติ

1. การแถูลงการณ์เก�่ยวกบัการด�าเนินิิงานิ ห่รอ่การเปิดเผยข้อมูิลท�่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนิินิธุุรกิจของมิิตรผล ต่อส�่อมิวลชนิและบุคคลภายนิอก ต้องกระท�าโดยประธุานิ
เจ้าห่นิ้าท�่บรหิ่ารและกรรมิการผู้จดัการให่ญ่ ผู้มิอ่�านิาจโดยตรงห่รอ่ผู้ท�่ได้รบัมิอบห่มิายเท่านิ�ันิ 
ท�ังนิ�่ให่้ปฏิบิตัติามิคู่มิ่ออ�านิาจด�าเนินิิการและแนิวปฏิบิตัทิ�่เก�่ยวข้อง

2. การเปิดเผยข้อมิลูส�าคญัห่รอ่เป็นิข้อมิลูภายในิท�่ยงัไม่ิเปิดเผยต่อสาธุารณะ ผูม้ิอ่�านิาจ
โดยตรงห่ร่อ ผู้ท�่ได้มิอบห่มิายจะต้องด�าเนิินิการด้วยความิระมิัดระวัง ถููกต้อง ครบถู้วนิ และ
อยู่บนิพื่�่นิฐานิของข้อมิูลท�่เป็นิจรงิ 

3. ห่นิ่วยงานิส�่อสารองค์กรจะเป็นิผู้ท�่รับผิดชอบในิการให่้ข้อมูิลต่อส�่อมิวลชนิ โดย
ห่นิ่วยงานิท�่เป็นิเจ้าของข้อมิูลจะต้องสนิบัสนิุนิข้อมิูลท�่ผ่านิการตรวจสอบความิถููกต้องแล้ว 

4. การเปิดเผยข้อมูิลอ�่นิๆ ตามิสิทธุิห่ร่อตามิท�่ได้รับมิอบห่มิาย ต้องนิ�าเสนิอข้อมิูล
ท�่เป็นิจริง และต้องไมิ่มิ่เจตนิาให่้ผู้อ�่นิเกิดความิเข้าใจท�่บิดเบ่อนิจากข้อเท็จจริง รวมิถู้งไมิ่ขัด
ห่รอ่แย้งต่อการด�าเนินิิงานิ 

5. การเผยแพื่ร่และแสดงความิคิดเห่็นิส่วนิตัวในิเร�่องต่างๆ บนิส�่อสังคมิออนิไลนิ์ห่ร่อ
ส�่ออ�่นิๆ พื่ง้กระท�าด้วยความิระมิดัระวงั และควรระบวุ่าเป็นิการแสดงความิคดิเห่็นิส่วนิบคุคล

6. กรณท่�่พื่บเห่น็ิการเผยแพื่ร่ พื่าดพื่งิ ห่รอ่อ้างถูง้มิติรผล อนัิเป็นิการกระท�าท�่ไม่ิเห่มิาะสมิ 
และอาจส่งผลกระทบต่อช�่อเส่ยง ภาพื่ลักษณ์ ให่้ร่บแจ้งห่นิ่วยงานิผู้รับผิดชอบ ห่ร่อผู้บังคับ
บญัชาทนัิท่ 
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากเพื่�่อนิของท่านิเห่็นิภาพื่ข่าวในิห่นิ้า
ห่นิังส่อพื่ิมิพื่์ ว่าเกิดนิ��าเส่ยร�ัวไห่ลลงสู่แห่ล่ง
นิ��าจากโรงงานิท�่ท่านิปฏิิบัติงานิอยู่ และมิา 
สอบถูามิท่านิถู้งสถูานิการณ์ท�่เกิดข�้นิ ท่านิ
จะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ท่านิสามิารถูตอบเพื่�่อนิของท่านิได้ตามิ 
ความิจริงท�่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนิอกแล้ว 
แต่จะไมิ่สามิารถูให่้ข้อมูิลอ�่นิได้ เนิ�่องจาก
ในิส่วนิของการเปิดเผยข้อมูิลจะต้องด�าเนิินิ
การโดยบุคคลท�่มิ่สิทธุิในิการเปิดเผยข้อมิูล
ตามิอ�านิาจด�าเนิินิการเท่านิ�ันิ เว้นิแต่ได้รับ
มิอบห่มิายจ้งสามิารถูด�าเนิินิการได้เฉพื่าะ
เร�่องท�่ได้รบัมิอบห่มิายเท่านิ�ันิ

2. ผู ้รับเห่มิาท�่เข้าร่วมิประมิูลงานิมิ่ความิ
สนิิทสนิมิกับท่านิเป็นิอย่างด่ เนิ�่องจาก
ได้เคยร่วมิงานิกับมิิตรผลมิาเป็นิเวลานิานิ 
เมิ�่อทราบว่าท่านิเป็นิกรรมิการจัดซึ่�่อ จ้งได้
สอบถูามิท่านิถู้งแนิวโนิ้มิท�่ผู้รับเห่มิารายนิ�ันิ
จะมิ่โอกาสได้งานิก่อนิถู้งวันิเปิดซึ่องประมิูล 
ท่านิจะต้องปฏิบิตัอิย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่สามิารถูให่้ข้อมูิลใดๆ ได้เนิ�่องจากข้อมูิล
ในิการประมูิลถูอ่เป็นิความิลบั และจะสามิารถู
เปิดเผยข้อมิูลอย่างเห่มิาะสมิต่อผู้ประมิูล
พื่ร้อมิกันิทกุรายโดยเท่าเทย่มิกนัิ
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ความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย



จ ร ร ย า บ ร ร ณ มิ ต ร ผ ล

39

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น7.1
มิติรผลมิุง่มิัน่สร้างความิเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ เพือ่ให้เกดิมูิลค่าเพิม่ิแก่ผู้ถอืหุน้

อย่างยั่งยืนและมิีความิเท่าเทียมิกัน 

 แนวปฏิิบุัติ

1. บุคลากรมิิตรผลมิ่ห่นิ้าท�่สร้างความิเจริญเติบโตทางธุุรกิจอย่างเต็มิศักยภาพื่และ
ความิสามิารถู ตลอดจนิด�าเนิินิการต่างๆ ด้วยความิรอบคอบและต�ังอยู ่บนิพื่�่นิฐานิของ
ความิซึ่�่อสัตย์ สุจริตและเป็นิธุรรมิ เพื่�่อประโยชนิ์สูงสุดของผู้ถู่อหุ่ ้นิโดยรวมิ และจะไมิ่ใช้
ความิได้เปรย่บจากการด�ารงต�าแห่นิ่งและห่นิ้าท�่ความิรบัผดิชอบ เพื่�่อแสวงห่าผลประโยชนิ์ต่อ
ตนิเองห่รอ่พื่วกพื่้อง ห่รอ่กระท�าการใดๆ ท�่อาจนิ�าไปสู่ความิขดัแย้งทางผลประโยชนิ์ต่อมิติรผล

2. เปิดเผยข้อมิูลส�าคัญของมิิตรผลท�ังในิด้านิสถูานิภาพื่ ผลประกอบการ ฐานิะ
ทางการเงินิและการบัญช่ของมิิตรผลให่้ผู้ถู่อหุ่้นิทราบ รวมิถู้งข้อมูิลเก�่ยวกับแนิวโนิ้มิของธุุรกิจ
ในิอนิาคต ท�ังด้านิบวกและด้านิลบ ซึ่�้งอยู่บนิพื่�่นิฐานิของความิเป็นิไปได้ พื่ร้อมิเห่ตุผลและ
ข้อมิูลสนิบัสนิุนิท�่จ�าเป็นิ ถููกต้อง ครบถู้วนิตามิความิเป็นิจรงิและเป็นิปัจจบุันิ

3. เคารพื่ในิสทิธุแิละปฏิบิตัต่ิอผูถู้อ่หุ่น้ิทกุรายด้วยความิเท่าเทย่มิ รวมิถูง้ผูถู้อ่หุ่น้ิทกุราย
ต้องสามิารถูเข้าถูง้และได้รบัข้อมิูลท�่จ�าเป็นิอย่างครบถู้วนิผ่านิช่องทางท�่เห่มิาะสมิ
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ตัวอยึ�าง

1. ในิการประชุมิผู้ถู่อหุ่้นิ มิ่ผู้ถู่อหุ่้นิขอให่้
ช�่แจงเก�่ยวกบัโครงการลงทุนิ เนิ�่องจากได้รบั
ทราบข้อมิูลมิาไมิ่สอดคล้องกับการรายงานิ 
ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

รบัฟัังข้อมิูลของผู้ถูอ่หุ่้นิ และนิ�ามิาพื่จิารณา
อย่างจรงิจงั พื่ร้อมิท�ังช�่แจงข้อมิูลท�่เก�่ยวข้อง
กนัิอย่างครบถู้วนิตามิความิเป็นิจรงิ ท�ังข้อมิลู
ในิปัจจบุันิและแนิวโนิม้ิท�่เป็นิไปได้ในิอนิาคต

2. ผู้ถู่อหุ่้นิท่านิห่นิ�้งแจ้งต่อท�่ประชุมิว่า ท�่
ผ่านิมิาไมิ่ค่อยได้รับทราบข่าวสารและข้อมิูล
เก�่ยวกบัมิติรผลโดยตรงจากบรษิทั แต่จะได้
รับข้อมิูลผ่านิทางผู้ถู่อหุ่้นิท่านิอ�่นิ ท่านิจะ
ด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ด�าเนินิิการปรบัปรงุแก้ไขโดยเรว็ และท�าการ
ทบทวนิช่องทางการส�่อสารท�่เห่มิาะสมิ
ส�าห่รับผู ้ถู่อหุ่ ้นิเนิ�่องจากผู ้ถู่อหุ่ ้นิทุกราย  
ต ้องได ้รับทราบข้อมิูลของมิิตรผลอย่าง
เท่าเท่ยมิกันิ ด้วยช่องทางการส�่อสารท�่
ผู้ถู่อหุ่้นิสามิารถูเข้าถู้งได้
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การปฏิบัติต่อพนักงาน7.2
มิติรผลตระหนักถงึคณุค่าของทรพัยากรบคุคล อนัเป็นปัจจยัส�าคญัแห่งความิส�าเรจ็

และการบรรลุเป้าหมิายองค์กร จึงได้ให้ความิส�าคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก 

ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิิบัติงานอย่างเป็นธรรมิ ตลอดจนบุคลากรมิิตรผล

ต้องได้รบัโอกาสในการพฒันาความิรู ้ ความิสามิารถและศกัยภาพของตนเอง รวมิถงึได้รบั

การดูแลให้มิีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความิเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทยีมิกนั 

เพือ่ให้บคุลากรมิติรผลมิคีวามิสุขในการท�างานและมิคีวามิภาคภมูิใิจในมิติรผล

 แนวปฏิิบุัติ

1. บุคลากรมิิตรผล ต้องได้รับการปฏิิบัติอย่างเท่าเท่ยมิกันิ มิ่ความิเคารพื่ในิเก่ยรติ
และศกัดิ์ศรข่องความิเป็นิมินิษุย์ โดยไม่ิค�านิง้ถูง้เช�่อชาต ิศาสนิา ความิเช�่อ เพื่ศ อาย ุพื่�่นิเพื่ท�่อยู่ 
สถูานิภาพื่ ความิพื่กิาร สถูานิศ้กษา ห่รอ่สถูานิะอ�่นิใดท�่ไมิ่เก�่ยวข้องกบัการปฏิบิตังิานิ

2. บคุลากรมิติรผล ต้องไม่ิล่วงละเมิดิห่รอ่คกุคามิผูอ้่�นิทั�งทางร่างกายและจติใจ ด้วยการกระทำ 
วาจาและการแสดงออกทกุรปูแบบ และมิติรผลจะไม่ิยนิิยอมิให้่เกดิการล่วงละเมิดิห่รอ่การคกุคามิข้�นิ
ในิองค์กร

3. ก�าห่นิดค่าตอบแทนิแก่พื่นิักงานิอย่างเป็นิธุรรมิ โดยพื่ิจารณาตามิความิเห่มิาะสมิ
กับสภาพื่และลักษณะของงานิ ผลการปฏิิบัติงานิ และความิสามิารถูของมิิตรผลในิการจ่าย
ค่าตอบแทนินิ�ันิ

4. การสรรห่า คัดเล่อก ประเมิินิผลงานิ การแต่งตั�ง โยกย้าย รวมิถู้งการให่้รางวัลและ
การลงโทษแก่บุคลากรมิิตรผล จะกระทำด้วยความิสุจริตใจ ถููกต้องและเป็นิธุรรมิ โดย
พื่ิจารณาจากความิรู้ ความิสามิารถู คุณสมิบัติท่�เห่มิาะสมิกับลักษณะของงานิ และความิถููก
ต้องของข้อมิูล

5. สนิับสนิุนิให่้ได้รับการฝึึกอบรมิและพื่ัฒนิาศักยภาพื่ เพื่่�อปรับปรุงประสิทธุิภาพื่ 
ประสิทธุิผล คุณภาพื่ในิการในิการทำงานิ และเปิดโอกาสให่้พื่นิักงานิมิ่ความิก้าวห่นิ้าในิการ
ทำงานิอย่างทั�วถู้งและสมิ�ำเสมิอ
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6. จัดให่้มิ่สภาพื่แวดล้อมิในิการท�างานิท�่ปลอดภัยต่อช่วิตและทรัพื่ย์สินิของบุคลากร
มิติรผล รวมิถูง้ดูแลรกัษาความิปลอดภยัอย่างเห่มิาะสมิ ท�ังในิภาวะปกตแิละภาวะท�่อาจอยู่ในิ
สถูานิการณ์ท�่มิ่ความิเส�่ยง เช่นิ การจลาจล ภยัธุรรมิชาต ิเป็นิต้นิ

7. คุ้มิครองข้อมิูลส่วนิบุคคลท่�อยู ่ภายใต้การครอบครองและดูแลของมิิตรผล 
โดยไมิ่เปิดเผยข้อมิูล ยกเว้นิเป็นิการปฏิิบัติงานิตามิปกติ ห่ร่อได้รับความิยินิยอมิจากเจ้าของ
ข้อมิูล ห่ร่อเป็นิการปฏิิบัติตามิกฎห่มิาย

8. ห่ล่กเล่�ยงการกระทำใดๆ ท่�อาจส่งผลต่อความิมิั�นิคงในิห่นิ้าท่�การงานิห่ร่อเป็นิการ
สร้างความิกดดันิต่อพื่นิักงานิโดยไมิ่เป็นิธุรรมิ

9. เปิดโอกาสและสนิับสนิุนิให่้พื่นิักงานิได้แสดงความิคิดเห่็นิ ห่ร่อเสนิอแนิะ ท่�จะนิำไป
สู่ประสิทธุิภาพื่ ประสิทธุิผล คุณภาพื่ของงานิ และความิสัมิพื่ันิธุ์อันิด่ในิการทำงานิร่วมิกันิ 
โดยข้อมิูลดังกล่าวจะได้รบัการพื่จิารณาอย่างจรงิจงั และกำห่นิดแนิวทางดำเนินิิงานิห่รอ่แนิวทาง
แก้ไขอนัิเป็นิประโยชน์ิแก่ส่วนิรวมิ

10. ปฏิบิตัติามิกฎห่มิาย กฎ ระเบย่บและข้อบงัคบัท่�เก่�ยวข้องกบัเร่�องบคุลากรอย่างเคร่งครดั 
และไมิ่สนิับสนิุนิการกระทำท่�ผิดต่อกฎห่มิาย

11. กรณท่�่ต้องการร้องทกุข์ห่ร่อร้องเร่ยนิ เนิ�่องจากไมิ่ได้รบัความิเป็นิธุรรมิ สามิารถู
กระท�าได้ผ่านิช่องทางและกระบวนิการต่างๆ ท�่ก�าห่นิด

ร้อง
ทุกข์

ร้อง
เรียน

แสดง
ความคิด
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ตัวอยึ�าง

1. ในิการประชุมิระห่ว่างห่นิ่วยงานิ ท่านิมิ่
แนิวคดิเก�่ยวกบัวธิุก่ารท�่จะปรบัปรงุกระบวนิ- 
การท�างานิระห่ว่างห่น่ิวยงานิให้่มิค่วามิสะดวก
และรวดเร็วย�ิงข�้นิ และต้องการเสนิอให่้ท�่
ประชมุิพื่จิารณา ท่านิสามิารถูท�าได้ห่รอ่ไมิ่

ค�าแนัะนั�า

สามิารถูท�าได้ เนิ�่องจากมิติรผลส่งเสริมิและ
เปิดโอกาสให้่พื่นัิกงานิทกุคนิโดยเท่าเท่ยมิกนัิ 
ในิการท�่จะแสดงความิคดิเห่น็ิ และข้อเสนิอแนิะ 
อนัิจะนิ�าไปสูก่ารพื่ฒันิาประสทิธุภิาพื่ของงานิ 
เพื่�่อประโยชนิ์แก่ส่วนิรวมิ โดยความิเห่็นิและ
ข้อเสนิอแนิะต่างๆ จะได้รบัการพื่จิารณาอย่าง
จรงิจงั

2. ห่ากท่านิพื่บว่าผู้บังคับบัญชาของท่านิ 
เล่อกปฏิิบัติกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างไมิ่
เท่าเทย่มิและไม่ิเป็นิธุรรมิ ท่านิจะด�าเนินิิการ
อย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ด�าเนิินิการแจ้งข้อร้องเร่ยนิผ่านิช่องทางและ
กระบวนิการการร้องเรย่นิเก�่ยวกบัจรรยาบรรณ 
มิิตรผลก�าห่นิดไว้ เพื่�่อด�าเนิินิการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพื่ิจารณาห่าแนิวทางป้องกันิ
และแก้ไขปัญห่าท�่เกดิข�้นิอย่างจรงิจงั
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การปฏิบัติต่อลูกค้า7.3
มิิตรผลมิุ่งมิั่นในการสร้างความิพึงพอใจแก่ลูกค้า บนพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจ

ที่เป็นธรรมิ พร้อมิทั้งแสวงหาแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาให้มิีประสิทธิภาพ 

เป็นประโยชน์ และสามิารถตอบสนองความิต้องการของลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื

 แนวปฏิิบุัติ

1. ส่งมิอบสินิค้าและการบริการท่�มิ่คุณภาพื่ตามิมิาตรฐานิระดับสากลและเป็นิไปตามิ
ความิคาดห่มิายของลูกค้าห่ร่อดก่ว่า ในิราคาท�่เป็นิธุรรมิ

2. ให่้ข้อมิูลเก�่ยวกับสินิค้าและการบริการท�่เป็นิจริง เพื่่ยงพื่อและทันิต่อสถูานิการณ์ 
โดยต้องไมิ่ท�าการบิดเบ่อนิข้อมิูลห่ร่อให่้ข้อมิูลท�่ไมิ่ถููกต้อง จนิเป็นิเห่ตุให่้ลูกค้าเกิดความิเข้าใจ
ผดิเก�่ยวกบัปรมิิาณ คณุภาพื่ ความิปลอดภยั เง�่อนิไขการขายและการบรกิาร ตลอดจนิเง�่อนิไข
อ�่นิๆ ของสนิิค้าและบรกิารนิ�ันิ

3. ปฏิิบัติตามิสัญญา ห่ร่อเง�่อนิไข ท�่ได้มิ่การท�าข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
ห่ากในิกรณท่�่ไม่ิสามิารถูปฏิบิตัไิด้ในิข้อใดข้อห่นิ�้ง ให้่รบ่แจ้งแก่ลกูค้าทราบในิทนัิท ่ เพื่�่อพื่จิารณา
ห่าแนิวทางแก้ไขร่วมิกนัิ

4. ต้องปฏิบิตัติ่อลูกค้าด้วยความิสภุาพื่ จรงิใจและมิป่ระสทิธุภิาพื่ เป็นิท�่ไว้วางใจของ
ลูกค้าได้

5. ให้่ค�าแนิะนิ�า ห่รอ่ให้่ค�าปรก้ษาแก่ลกูค้าทกุรายอย่างมิป่ระสทิธุภิาพื่ เก�่ยวกบัคณุสมิบตัิ
และวธิุก่ารใช้งานิของสนิิค้าแต่ละประเภทรวมิถูง้การบรกิาร เพื่�่อเป็นิประโยชนิ์ต่อลูกค้า

6. รักษาข้อมิูลของลูกค้าไว้เป็นิความิลับ และมิ่กระบวนิการจัดเก็บข้อมิูลท�่เป็นิระบบ
และปลอดภัย โดยต้องไมิ่นิ�าข้อมิูลของลูกค้ามิาใช้เพื่�่อประโยชนิ์ต่อตนิเองและผู้อ�่นิอย่าง
ไมิ่ถููกต้อง

7. จดัให้่มิก่ระบวนิการและช่องทางส�าห่รบัการรบัข้อร้องเรย่นิและข้อเสนิอแนิะของลกูค้า
ท�่เก�่ยวกบัสนิิค้าห่รอ่การบรกิาร เพื่�่อตอบสนิองห่รอ่เยย่วยาปัญห่าให้่กบัลกูค้าได้อย่างรวดเรว็
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากต้องมิ่การเปล่�ยนิแปลงคุณภาพื่ของ
วตัถูดุบิบางประเภท เพื่�่อให่้สินิค้าตอบสนิอง
ความิต้องการของลูกค้าได้ดย่�ิงข�้นิ แต่ส่งผล
ให่้ต้นิทุนิเพื่�ิมิข�้นิเช่นิกันิ จ้งจ�าเป็นิต้องปรับ
ราคาขาย ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ผูร้บัผดิชอบต้องด�าเนินิิการแจ้งให้่ลกูค้าทราบ
ข้อเทจ็จรงิล่วงห่น้ิาอย่างถูกูต้องและครบถู้วนิ 
เพื่�่อให้่เข้าใจถูง้ประเดน็ิการเปล่�ยนิแปลงราคา
ต้นิทุนิของวัตถูุดิบและความิจ�าเป็นิท�่ต้องมิ่
การปรบัราคาขาย เพื่�่อประกอบการตดัสนิิใจ
ของลกูค้าในิการส�ังซึ่�่อสนิิค้าต่อไป

2. ห่ากมิ่บุคคลภายนิอกย่�นิข้อเสนิอท่�จะ
จ่ายเงนิิให้่ท่านิ เพื่�่อท�าการขอซึ่�่อข้อมิลูลกูค้า
ของมิติรผลท�่ท่านิดูแลอยู่ ท่านิจะด�าเนินิิการ
อย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่สามิารถูนิ�าข้อมิูลใดๆ ของลูกค้าให่้กับ
บคุคลภายนิอก รวมิถู้งบคุคลท�่ไมิ่เก�่ยวข้อง 
และจะต้องเก็บรักษาข้อมิูลของลูกค้าไว้เป็นิ
ความิลับตามิแนิวปฏิิบัติต่อลูกค้า รวมิถู้ง
ต้องแจ้งให่้ผู้บงัคบับญัชารบัทราบ
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การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้7.4
มิิตรผลยึดม่ัินในการปฏิิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีบนพื้นฐานของความิเสมิอภาค 

โปร่งใส และเป็นธรรมิ โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการกระท�าใดๆ ที่อาจเกิด

ความิขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิิบัติตามิพันธสัญญา รวมิถึงข้อตกลงที่มีิต่อกัน 

เพื่อความิสัมิพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ

 แนวปฏิิบุัติ

1. วางตัวเป็นิกลางกับคู่ค้าห่ร่อเจ้าห่นิ�่ทุกราย โดยห่้ามิบุคลากรมิิตรผลท�าการเร่ยก 
ห่ร่อรับประโยชนิ์ท�่ส่อไปในิทางไมิ่สุจริต และในิกรณ่ท�่พื่บห่ร่อทราบข้อมูิลท�่พื่ิสูจนิ์ได้ว่ามิ่การ
เร่ยก ห่ร่อรับผลประโยชนิ์ท�่ไมิ่สุจริตข�้นิ ต้องด�าเนิินิการเปิดเผยข้อมิูลต่อคู่ค้าห่ร่อเจ้าห่นิ�่  
ท�่เก�่ยวข้องทันิท่ เพื่�่อห่าแนิวทางแก้ไขปัญห่าอย่างรวดเร็วและเป็นิธุรรมิ

2. ให่้ข้อมิูลท�่ถููกต้องและครบถู้วนิแก่คู ่ค้าห่ร่อเจ้าห่นิ�่ทุกรายด้วยความิเท่าเท่ยมิ 
ไมิ่เล่อกปฏิิบัติ เพื่�่อสร้างความิเสมิอภาคทางการแข่งขันิ

3. จัดท�าสัญญาท�่เป็นิธุรรมิต่อทุกฝึ่ายและสอดคล้องกับกฎห่มิาย กฎ ระเบ่ยบและ
ข้อบังคับท�่เก�่ยวข้อง โดยไมิ่เอาเปร่ยบฝึ่ายใดฝึ่ายห่นิ�้ง และมิุ่งสร้างผลประโยชนิ์สูงสุดให่้แก่
มิิตรผล

4. ปฏิิบัติตามิข้อตกลงห่ร่อเง�่อนิไขในิสัญญาอย่างเคร่งครัด ห่ร่อห่ากมิ่เห่ตุจ�าเป็นิท�่
ท�าให่้ไมิ่สามิารถูปฏิิบัติตามิข้อตกลงได้ ให่้ห่นิ่วยงานิท�่รับผิดชอบด�าเนิินิการแจ้งต่อคู่ค้าห่ร่อ
เจ้าห่นิ�่ทราบ และห่าแนิวทางแก้ไขร่วมิกันิเพื่�่อป้องกันิไมิ่ให่้เกิดความิเส่ยห่าย
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากมิ่คู ่ค ้ารายห่นิ�้งเสนิอให่้ท่านิและ
ครอบครัวเดินิทางไปพื่ักผ่อนิชายทะเล โดย
จะเป็นิผู้สนิบัสนิุนิค่าใช้จ่ายท�ังห่มิด ท่านิจะ
รบัข้อเสนิอไว้ห่รอ่ไมิ่

ค�าแนัะนั�า

ต้องปฏิเิสธุการรบัผลประโยชนิ์ใดๆ จากคู่ค้า 
และแจ้งให่้กบัผู้บงัคบับญัชาทราบ เนิ�่องจาก
อาจมิ่ผลต่อการตัดสินิใจในิการด�าเนิินิงานิ
บางอย่างได้ ซึ่�้งอาจนิ�าไปสู ่การปฏิิบัติท�่
ไมิ่เท่าเทย่มิกันิต่อคู่ค้ารายอ�่นิ

2. ห่ากผู้ใต้บงัคบับญัชามิาปร้กษาท่านิ ว่า
จะท�าการแก้ไขเนิ�่อห่าของข้อสัญญาระห่ว่าง
มิิตรผลกับคู่ค้า ซึ่�้งจะปกป้องผลประโยชนิ์
ของมิติรผลได้ดย่�ิงข�้นิ และไมิ่จ�าเป็นิต้องแจ้ง
ให่้คู่ค้าทราบเพื่ราะเป็นิการแก้ไขเพื่่ยงเล็ก
นิ้อยเท่านิ�ันิ ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ต้องช่�แจงให่้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจว่าไมิ่
สามิารถูด�าเนิินิการเช่นินิ�ันิได้ เนิ�่องจากการ
ท�าข้อตกลงและการท�าสัญญาร่วมิกับคู่ค้า
ห่รอ่เจ้าห่นิ�่ จะต้องด�าเนินิิการด้วยความิซึ่�่อตรง 
โปร่งใสและไมิ่เอาเปรย่บซึ่�้งกนัิและกนัิ และ
เป็นิข้อตกลงท�่ท�ัง 2 ฝึ่ายต้องเห่น็ิพื่้องร่วมิกนัิ
ก่อนิการตกลงท�าสญัญา
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า7.5
มิิตรผลปฏิิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความิสุจริตและยุติธรรมิ ภายใต้กรอบ

กฎหมิายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และกรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจ 

โดยไมิ่ละเมิิดหรือแสวงหาความิลับทางการค้าด้วยวิธีการอันไมิ่สุจริต เพื่อให้ได้มิาซึ่ง

ความิได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตัวอยึ�าง

1. ห่ากมิ่ลูกค้าถูามิว่าระห่ว่างสินิค้าของ
มิิตรผลและคู่แข่งแตกต่างกันิอย่างไร และ
ของใครดก่ว่ากนัิ ท่านิจะตอบค�าถูามิอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ตอบตามิความิจรงิเก�่ยวกบัสนิิค้าของมิติรผล 
และไมิ่กล่าวให่้ร้ายห่ร่อบิดเบ่อนิข้อมิูลสินิค้า
ของบรษิทัคู่แข่ง เพื่�่อไมิ่ให่้เป็นิการเอาเปรย่บ
ทางการค้า

2. ผู ้ใต้บังคับบัญชาของท่านิห่าร่อว่า มิ่
ผูจ้ดัการร้านิค้าแห่่งห่นิ�้ง ย�่นิข้อเสนิอจะจดัสรร
พื่�่นิท�่วางป้ายโฆษณาสินิค้าของมิิตรผลให่้
เห่็นิชัดกว่าของคู่แข่ง และจะช่วยส่งเสริมิ
การขายสินิค้าของมิิตรผลให่้มิากกว่าคู่แข่ง 
ขอแค่ให่้ช่วยจ่ายเงนิิพื่ิเศษเป็นิค่าด�าเนิินิการ
ให่้แก่ตนิเอง ท่านิจะตดัสินิใจอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่ด�าเนินิิการ และช�่แจงให่้ผู้ใต้บงัคบับญัชา
เข้าใจว่า มิติรผลสนิบัสนินุิและส่งเสรมิิการค้า
ท�่เป็นิธุรรมิ และห่ลก่เล�่ยงการท�าข้อตกลงใดๆ 
ท�่อาจนิ�าไปสู่การแข่งขันิทางการค้าอย่าง
ไมิ่เป็นิธุรรมิ

 แนวปฏิิบุัติ

1. แข่งขนัิทางการค้า ด้วยความิซึ่�่อสตัย์ สจุรติ และเป็นิธุรรมิภายใต้กรอบกตกิาของ
การแข่งขนัิท�่ด่

2. ไมิ่แสวงห่าข้อมิูลท�่เป็นิความิลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวธิุก่ารท�่ขดัต่อกฎห่มิาย 
กฎ ระเบย่บ ข้อบงัคบัท�่เก�่ยวข้อง ห่ร่อวธิุก่ารอ�่นิใดท�่ไมิ่สจุรติ

3. ไมิ่ท�าลายช�่อเสย่งของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวห่าห่ร่อให่้ร้าย

4. สนิบัสนินุิและส่งเสรมิิการค้าเสร ่ห่ลก่เล�่ยงการท�าข้อตกลงใดๆ กบัคู่แข่งท�่อาจนิ�าไปสู่
การแข่งขนัิทางการค้าอย่างไมิ่เป็นิธุรรมิ
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ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
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มิิตรผลเชื่อมิั่นในหลักการ “ร่วมิอยู่ ร่วมิเจริญ” จึงมิุ่งมิั่น ทุ่มิเทในการพัฒนา

องค์กรควบคู่ไปพร้อมิกับการพัฒนาชุมิชนและสังคมิ อันจะน�าไปสู่ความิเจริญเติบโตที่

มิั่นคงและยั่งยืนร่วมิกัน

 แนวปฏิิบุัติ

1. ด�าเนินิินิโยบายทางธุรุกจิ โดยค�านิง้ถูง้ชมุิชนิและสงัคมิ ใส่ใจในิการพื่ฒันิาคณุภาพื่
ชว่ติของคนิในิชมุิชนิและสงัคมิอย่างต่อเนิ�่อง พื่ร้อมิท�ังส่งเสรมิิและสร้างส�านิ้กรบัผดิชอบในิการ
อนิรุกัษ์และมิก่ารใช้ทรพัื่ยากรทางธุรรมิชาตอิย่างเต็มิประสทิธุภิาพื่ 

2. ปฏิิบัติตามิกฎห่มิาย และข้อบังคับขององค์การปกครองและองค์การบริห่าร
ส่วนิท้องถู�ินิ ตลอดจนิร่วมิมิอ่กบัห่นิ่วยงานิของภาครฐัและชุมิชนิ รวมิถูง้ด�าเนินิิการด้วยตนิเอง 
ในิการดูแลรักษาสภาพื่แวดล้อมิอย่างต่อเนิ�่อง 

3. ควบคมุิการจดัการของเสย่ท�่เกดิข�้นิตลอดท�ังกระบวนิการ ต�ังแต่จดัห่าวตัถูดุบิ การผลติ 
และการก�าจดัของเสย่ ต่อเนิ�่องถูง้การส่งมิอบสนิิค้าและการบรกิารท�่ค�านิง้ถูง้สงัคมิและส�ิงแวดล้อมิ 
ควบคู่กบัคณุภาพื่และความิปลอดภยัของสินิค้าและการบรกิารท�่ด่

4. ส�่อสารเพื่�่อสร้างความิเข้าใจต่อชมุิชนิและสงัคมิ ด้วยข้อมูิลท�่เป็นิจรงิ ถูกูต้อง ครบถู้วนิ 
พื่ร้อมิรบัฟัังข้อคดิเห่็นิ ห่รอ่ข้อเสนิอแนิะ เพื่�่อนิ�ามิาพื่จิารณาในิการห่าแนิวทางป้องกันิและแก้ไข
ผลกระทบท�่อาจเกดิข�้นิ

5. ส่งเสรมิิการจดักจิกรรมิทางสงัคมิ ท�่มิุง่พื่ฒันิาชมุิชนิและสงัคมิ ให้่มิค่วามิเป็นิอยูท่�่ดข่�้นิ 
สามิารถูพื่�้งพื่าตนิเองได้อย่างมิ�ันิคงและย�ังยน่ิ
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากชุมิชนิ มิ่แนิวความิคิดในิการช่วย
ปรับปรุงสภาพื่แวดล้อมิโดยรอบโรงงานิ มิา
นิ�าเสนิอท่านิ ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

รับฟัังทุกแนิวความิคิดห่ร่อข้อเสนิอแนิะจาก
ชมุิชนิ และนิ�ามิาเสนิอต่อผู้บงัคบับญัชาห่ร่อ
ผู้เก�่ยวข้อง เพื่�่อนิ�าแนิวคิดนิ�ันิมิาวิเคราะห่์
อย่างจรงิจงั อันิจะนิ�าไปสู่การผลกัดันิให่้เกดิ
การด�าเนินิิการอย่างเห่มิาะสมิ

2. ผู ้รับเห่มิาเสนิอขายเคร�่องจักรแก่ท่านิ 
ซึ่�้งเป็นิย�่ห่้อให่มิ่และมิ่โปรโมิชั�นิส่วนิลดในิ
ช่วงแนิะนิ�า โดยจะช่วยให่้มิิตรผลประห่ยัด
งบประมิาณได้อย่างมิาก แต่ท่านิพื่บว่าคู่มิ่อ
ของเคร�่องจักรไมิ่มิ่การอธุิบายคุณสมิบัต ิ
ห่รอ่ให้่รายละเอย่ดเก�่ยวกบัการก�าจดัของเสย่ 
และเมิ�่อสอบถูามิไปยังบริษัทผู ้ผลิตก็ไมิ่
สามิารถูให้่ข้อมิลูเพื่�ิมิเตมิิได้ ท่านิจะตดัสนิิใจ
อย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ไมิ่เลอ่กซึ่�่อเคร�่องจกัร ซึ่�้งไมิ่มิก่ารระบขุ้อมิูล
อย่างครบถู้วนิและชดัเจนิ เพื่ราะอาจนิ�าไปสู่
การเกิดผลกระทบต่อสภาพื่ความิเป็นิอยู ่
ของชมุิชนิและสงัคมิได้
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ความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
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 แนวปฏิิบุัติ

1. ปฏิิบัติตามิกฎห่มิาย กฎ ระเบ่ยบ ข้อบังคับ นิโยบาย และแนิวปฏิิบัติในิด้านิ
ความิปลอดภัย อาช่วอนิามิัยและส�ิงแวดล้อมิอย่างเคร่งครัด รวมิถู้งให่้ความิร่วมิมิ่อในิ
การปฏิิบัติตามิข้อตกลงระดบัสากลท�่เก�่ยวข้อง เพื่�่อป้องกันิห่รอ่ลดผลกระทบท�่อาจเกดิข�้นิ

2. ดแูลและรกัษาสภาพื่แวดล้อมิในิการท�างานิให้่มิค่วามิปลอดภยัต่อชว่ติและทรพัื่ย์สนิิ
ของบคุลากรมิติรผล รวมิถู้งผู้มิส่่วนิได้ส่วนิเสย่อ�่นิท�่เก�่ยวข้อง

3. ประเมินิิความิเส�่ยงท�ังก่อนิและระห่ว่างการด�าเนินิิงานิ ในิด้านิความิพื่ร้อมิของบคุลากร
มิติรผล และสภาพื่แวดล้อมิในิการท�างานิ ท�่อาจก่อให้่เกดิความิไม่ิปลอดภยัต่อชว่ติและทรพัื่ย์สนิิ 
รวมิถู้งผลกระทบต่อส�ิงแวดล้อมิ เพื่�่อวางแผนิและเตรย่มิการป้องกนัิได้อย่างมิป่ระสทิธุภิาพื่

4. ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นิแบบอย่างท�่ดแ่ละต้องมิก่ารส�่อสารนิโยบาย ระเบย่บ รวมิถู้ง
แนิวปฏิบิตัใินิด้านิความิปลอดภยั อาชว่อนิามิยัและส�ิงแวดล้อมิให้่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผูเ้ก�่ยวข้อง
ให่้รบัทราบและมิ่ความิเข้าใจ พื่ร้อมิท�ังควบคมุิดูแลให่้มิก่ารนิ�าไปปฏิบิตัอิย่างเคร่งครดั 

5. ในิกรณท่�่ได้รบัมิอบห่มิายงานิท�่มิ่ลกัษณะอันิตราย ห่รอ่ไมิ่มิ�ันิใจในิความิปลอดภยั
จากการท�างานิ ห่ร่อการกระท�านิ�ันิอาจส่งผลกระทบต่อส�ิงแวดล้อมิ ควรห่ยุดห่ร่อชะลอ
การด�าเนินิิงานินิ�ันิ และขอค�าปรก้ษาจากผู้บงัคบับญัชา ห่ร่อผู้รบัผดิชอบโดยทนัิท่

6. บคุลากรมิติรผล ต้องร่วมิกนัิสอดส่องดแูล กรณท่�่พื่บเห่น็ิความิผดิปกตขิองเคร�่องจกัร 
อปุกรณ์ และสถูานิท�่ในิการท�างานิ รวมิถูง้พื่ฤตกิรรมิท�่ไม่ิเป็นิไปตามิมิาตรฐานิด้านิความิปลอดภยั 
อาชว่อนิามิยัและส�ิงแวดล้อมิ จนิอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพื่ ชว่ติ ทรัพื่ย์สนิิ ห่รอ่ส�ิงแวดล้อมิ 
ให่้ยุติการปฏิิบัติงานิช�ัวคราว แจ้งผู้ร่วมิงานิและรายงานิต่อผู้บังคับบัญชาห่ร่อผู้รับผิดชอบ 
เพื่�่อด�าเนินิิการวางแผนิแก้ไขทนัิท่

มิติรผลให้ความิส�าคญัอย่างยิง่ต่อการจัดการด้านความิปลอดภยั อาชวีอนามัิย

และส่ิงแวดล้อมิ ของบคุลากรมิิตรผลและชมุิชน ให้มีิความิเป็นอยูใ่นสภาพแวดล้อมิท่ีดี 

และปลอดภยั โดยมิุง่มิัน่ทีจ่ะปลกูฝังให้สิง่เหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวิถชีวีติและการด�าเนนิงาน
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากท่านิได้ยินิมิาโดยบังเอิญว่า ชุมิชนิ
รอบบริเวณโรงงานิได้รับความิเส่ยห่ายจาก
การปล่อยนิ��าเสย่ แต่ไมิ่ทราบช่องทางในิการ
แจ้งให่้โรงงานิทราบถู้งปัญห่าดังกล่าวได้ 
ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

จะต้องร่บด�าเนิินิการแจ้งเร่�องดังกล่าวไปยัง
ผู้บงัคบับญัชาห่รอ่ห่นิ่วยงานิท�่เก�่ยวข้อง เพื่�่อ
เร่งลงพื่�่นิท�่รับทราบข้อมิูล และด�าเนิินิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด�าเนิินิการแก้ไข
ให่้เรว็ท�่สดุ รวมิถู้งต้องมิก่ารส�่อสารเร�่องการ
ด�าเนินิิการต่อผู้ท�่ได้รบัผลกระทบให่้ทราบ

2. ห่ากท่านิพื่บว่าเพื่�่อนิร่วมิงานิท่�ท�าห่นิ้าท่�
บริเวณท�่มิ่เคร�่องจักรท�างานิอยู่นิ�ันิ ไมิ่สวมิ
อปุกรณ์ห่ร่อชดุป้องกนัิอนัิตรายในิการปฏิิบตัิ
งานิตามิท�่ก�าห่นิดไว้ เนิ�่องจากอุปกรณ์มิ่
จ�านิวนิไมิ่เพื่่ยงพื่อต่อการใช้งานิ ท่านิจะ
ด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

แจ้งให่้ผู้ปฏิิบัติงานิชะลอการปฏิิบัติงานิออก
ไปก่อนิ และร่บแจ้งให่้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยทนัิท ่ เพื่�่อจดัห่าอปุกรณ์ป้องกันิอนัิตราย
ให้่เพื่ย่งพื่อต่อผูป้ฏิบิตังิานิก่อนิเร�ิมิปฏิบิตังิานิ

7. มิุ่งมิ�ันิในิการรกัษาส�ิงแวดล้อมิ ด้วยการใช้ทรพัื่ยากรทางธุรรมิชาตใิห่้เกดิประโยชนิ์
สูงสดุ โดยต้องส่งผลกระทบต่อชมุิชนิและส�ิงแวดล้อมินิ้อยท�่สดุ

8. ส่งเสริมิการปลูกฝึังจิตส�านิ้กแก่บุคลากรมิิตรผล ให่้มิ่ความิตระห่นิัก และใส่ใจ
ในิความิปลอดภยั อาช่วอนิามิยัและส�ิงแวดล้อมิของท�ังตนิเอง ผู้ร่วมิงานิและผู้มิส่่วนิได้ส่วนิเสย่
ท�่เก�่ยวข้อง เพื่�่อประโยชนิ์ของชมุิชนุิและสงัคมิโดยรวมิ
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ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค



56

มิติรผลเหน็ถงึความิส�าคญัและใส่ใจในการสร้างความิพงึพอใจสงูสดุแก่ผูบ้รโิภค 

ด้วยการส่งมิอบสินค้าและการบริการท่ีมีิคุณภาพและปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรมิ 

และมิีความิรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีิความิมิุ่งมิั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อตอบสนองความิต้องการที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคได้อย่างมิีประสิทธิภาพ

 แนวปฏิิบุัติ

1. ส่งมิอบสินิค้าและการบริการท�่มิ่คุณภาพื่ และปลอดภัย ด้วยราคาท�่เป็นิธุรรมิและ
มิ่ความิรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค ตลอดจนิปฏิบิตัติามิกฎห่มิาย กฎ ระเบย่บต่างๆ อย่างเคร่งครดั 
เพื่�่อให่้ผู้บรโิภคสามิารถูไว้วางใจและเช�่อมิ�ันิในิสินิค้าและการบรกิารของมิติรผล

2. มิุ่งมิ�ันิพื่ฒันิาสนิิค้าและการบรกิาร ตลอดจนิส่งเสรมิิการวจิยัและพื่ฒันิาผลติภณัฑ์
ด้วยนิวตักรรมิและเทคโนิโลย่ท�่ทนัิสมิยั เพื่�่อสร้างมิูลค่าให่้กบัสินิค้าและการบรกิาร 

3. สร้างจิตส�านิ้กให่้กับบุคลากรมิิตรผล ให่้ตระห่นิักถู้งความิส�าคัญและถู่อเป็นิห่นิ้าท�่
ในิการส่งมิอบสนิิค้าและการบรกิารท�่ดสู่่มิอ่ผู้บรโิภค เพื่�่อตอบสนิองความิต้องการของผู้บรโิภค
ได้อย่างมิป่ระสทิธุภิาพื่

4. ให่้ข้อมิูลท�่เป็นิจรงิ และเพื่ย่งพื่อต่อการตดัสินิใจในิการเลอ่กใช้สนิิค้าและการบรกิาร
ของผู้บรโิภค รวมิถูง้มิช่่องทางในิการตดิต่อส�่อสารส�าห่รบัผู้บรโิภคท�่ชดัเจนิและเพื่ย่งพื่อ

5. ห่น่ิวยงานิท�่รบัผดิชอบในิการรบัข้อร้องเรย่นิ ข้อเสนิอแนิะ และให้่ค�าปรก้ษาแก่ผูบ้รโิภค
ต้องด�าเนิินิการอย่างเท่าเทย่มิกันิ และมิก่ารพื่จิารณาข้อมิูลอย่างจรงิจงั เพื่�่อนิ�าข้อมิูลดงักล่าว
ไปปรับปรุงห่ร่อพื่ัฒนิาสินิค้าและการบริการให่้ตอบสนิองต่อความิต้องการและความิพื่้งพื่อใจ
ของผู้บรโิภคได้อย่างรวดเรว็ และแมิ่นิย�า
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ตัวอยึ�าง

1. ห่ากท ่านิพื่บเห็่นิเคร�่องจักร ท่� ใช ้ ในิ
การบรรจนุิ��าตาลขดัข้อง ท�าให่้นิ��าห่นิกับรรจุ
คลาดเคล�่อนิไปจากค่ามิาตรฐานิ โดยพื่บว่า
นิ��าตาลบรรจุถูุงพื่ร้อมิจ�าห่นิ่าย มิ่ปริมิาณ
นิ้อยกว่าค่าท�่ก�าห่นิดไว้เล็กนิ้อย ท่านิจะ
ด�าเนิินิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

ห่ยุดกระบวนิการบรรจุนิ��าตาลและแจ ้ง  
ผู ้บงัคบับญัชาทนัิท่ รวมิถู้งด�าเนินิิการยบัย�ัง
การส่งมิอบสนิิค้าออกก่อนิไป เพื่�่อตรวจสอบ
และห่าแนิวทางแก้ไขปัญห่าดงักล่าว โดยจะ
ไมิ่มิ่การนิ�าสินิค้าท�่ไมิ ่ได ้มิาตรฐานิออก
จ�าห่นิ่าย  

2. ท่านิพื่บว่ามิก่ารต�ังกระทูใ้นิเวบ็ไซึ่ต์แห่่งห่นิ�้ง 
ซึ่�้งมิ่ข ้อสงสัยเก่�ยวกับคุณภาพื่ผลิตภัณฑ์
ของมิิตรผล และมิ่การแสดงความิคิดเห่็นิในิ
ห่ลากห่ลายประเด็นิ ท�ังในิเชิงเห่็นิด้วยและ
แสดงออกถู้งความิไมิ่เช�่อมิ�ันิในิตราสินิค้า
ท่านิจะด�าเนินิิการอย่างไร

ค�าแนัะนั�า

นิ�าข้อมิูลดังกล่าว แจ้งผู้บังคับบัญชาห่ร่อ
ห่นิ่วยงานิท�่รับผิดชอบทันิท่ เพื่�่อพื่ิจารณา
และด�าเนิินิการแก้ไข รวมิถู้งให่้ข้อมูิลท�่เป็นิ
จริงอย่างครบถู้วนิ และห่ากพื่บว่าข้อสงสัย
ดังกล่าวมิ่มิูลความิจริง ต้องร่บด�าเนิินิการ
แก้ไขปรบัปรงุสนิิค้าให้่ตอบสนิองความิต้องการ 
และความิพื่ง้พื่อใจของผู้บรโิภค
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การร้องเรียน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
มิตรผล
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1. ร้องเร่ยนิห่ร่อแจ้งเบาะแสไปยังผู้รับข้อร้องเร่ยนิผ่านิทางช่องทางท�่ก�าห่นิดตามิ 
กระบวนิการท�่มิติรผลก�าห่นิดไว้ในิแนิวปฏิบิตัเิร�่อง การร้องเร่ยนิ

2. กรณท่�่พื่บว่าการแจ้งการร้องเรย่นินิ�ันิมิข้่อมิลูท�่เป็นิเทจ็โดยตั�งใจห่รอ่เป็นิการกลั�นิแกล้ง 
ถูอ่เป็นิการกระท�าผดิระเบย่บข้อบงัคบัของมิติรผล

3. มิติรผลมิ่การคุ้มิครองสทิธุขิองผู้ร้องเร่ยนิ ผู้ถููกร้องเร่ยนิ ห่รอ่ผู้มิค่วามิเก�่ยวข้องกบั
การร้องเรย่นิ รวมิถู้งข้อมิูลและห่ลกัฐานิในิการตรวจสอบห่าข้อเทจ็จรงิ

คำาจำากัดความิ
การร้องเร่ยนั ห่มิายถู้ง ประเดน็ิเก่�ยวกบัการปฏิบิตัหิ่น้ิาท่� พื่ฤตกิรรมิ ห่รอ่การกระทำ

ต่างๆ ของบคุลากรมิติรผล ท่�มิล่กัษณะฝ่ึาฝืึนิ ห่รอ่ไม่ิปฏิบิตัติามิกฎห่มิาย กฎ ระเบย่บ ข้อบงัคบั 
นิโยบายการกำกบัดแูลกจิการท่�ด ่นิโยบายต่อต้านิการทจุรติและคอร์รปัชนัิ ตลอดจนินิโยบายและ
แนิวปฏิิบัติอ่�นิท่�เก่�ยวข้อง ห่ร่อขัดต่อจรรยาบรรณมิิตรผล

ผูร้้องเร่ยนั ห่มิายถู้ง ผู้ใดก็ตามิ ทั�งท่�เป็นิบุคลากรมิิตรผลห่ร่อบุคคลภายนิอก ท่�เป็นิ
ผู้ได้รับความิเส่ยห่าย ห่ร่อพื่บเห่็นิ สงสัย ห่ร่อแจ้งเบาะแสเก่�ยวกับการปฏิิบัติห่นิ้าท่� พื่ฤติกรรมิ 
ห่ร่อการกระทำต่างๆ ของบุคลากรมิิตรผล ท่�มิ่ลักษณะฝึ่าฝึืนิ ห่ร่อไมิ่ปฏิิบัติตามิกฎห่มิาย กฎ 
ระเบ่ยบ ข้อบังคับ นิโยบายการกำกับดูแลกิจการท่�ด่ นิโยบายต่อต้านิการทุจริตและคอร์รัปชันิ 
ตลอดจนินิโยบายและแนิวปฏิิบัติอ่�นิท่�เก่�ยวข้อง ห่ร่อขัดต่อจรรยาบรรณมิิตรผล

มิติรผลก�าหนดให้มิแีนวปฏิบิตัเิรือ่ง การร้องเรยีน เพือ่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมิกนั

สอดส่องดแูล ให้ข้อมิลู แจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน เม่ืิอพบเหน็การกระท�าท่ีทจุรติ คอร์รปัชนั 

การไม่ิปฏิิบตัติามิกฎหมิาย กฎ ระเบยีบและจรรยาบรรณมิติรผล โดยสามิารถด�าเนินการได้ 

ดงันี้

ผู้ถููกร้องเร่ยนั ห่มิายถู้ง บุคลากรมิิตรผล 
ผู้ท่�ถููกกล่าวห่า ผู้กระทำ ซึ่้�งปฏิิบัติห่นิ้าท่�มิ่พื่ฤติกรรมิ
ห่ร่อกระทำการท่�มิ่ลักษณะฝึ่าฝึืนิ ห่ร่อไมิ่ปฏิิบัติตามิ
กฎห่มิาย กฎ ระเบย่บ ข้อบงัคบั นิโยบายการกำกบัดแูล
กิจการท่�ด่ นิโยบายต่อต้านิการทุจริตและคอร์รัปชันิ 
ตลอดจนินิโยบายและแนิวปฏิิบัติอ่�นิท่�เก่�ยวข้อง ห่ร่อ
ขัดต่อจรรยาบรรณมิิตรผล
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ช่องทางการร้องเร่ยนั	
ลายลักษณ์อักษร หรือวาจา :

ขั�นตอนดำาเนินการเมิื�อพบุการร้องเร่ยึน

o จดห่มิายไปรษณ่ย์ 
o ช่องทางอ่�นิใดท่�เห่มิาะสมิและสะดวกต่อ 

ผู้ร้องเรย่นิ

* ผู้ร้องเร่ยนิ จะระบุช�่อและช่องทางการ 
ตดิต่อในิการแจ้งเร�่องร้องเรย่นิ ห่ร่อไมิ่กไ็ด้

o เว็บไซึ่ต์ภายในิ Mymitrphol
o เว็บไซึ่ต์ภายนิอก
o www.mitrphol.com/whistleblowing

o จดห่มิายอิเล็กทรอนิิกส์ (E-mail)  
CG@mitrphol.com

ผู้รับเรื�องการร้องเร่ยนั

o กรรมิการบริษัท / ผู้บริห่าร /   
ผู้บงัคบับญัชา ท�่ท่านิไว้วางใจ

o ห่นิ่วยงานิธุรรมิาภิบาล /   
กลุ่ มิ งานิท รัพื่ยากร บุคคล / 
สำนิักงานิตรวจสอบ

 
* ผูร้บัเร�่องร้องเรย่นิแจ้งไปยงัห่น่ิวยงานิ 
ธุรรมิาภบิาล
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5.  หน่วยงานธรรมิาภิบาล แจ้งผลการดำเนิินิการต่อผู้ร้องเร่ยนิ ภายในิ 7 วันิ ห่ลังจาก                            
ได้รับแจ้งสิ�นิสุดกระบวนิการตรวจสอบ 

อนึ่ง : กรณี ผู้ร้องเรียนมิีการเปิดเผยชื่อให้ดำเนินการตอบรับและแจ้งผลการดำเนินการ

ขั้นัตอนัด�าเนัินัการ

1.  ผู้ร้องเรียน ร้องเร่ยนิ ให่้ข้อมิูล ห่ร่อแจ้งเบาะแสมิาตามิช่องทางท่�กำห่นิด

2.  หน่วยงานธรรมิาภิบาล ตอบรบัข้อร้องเรย่นิในิเบ่�องต้นิ และประสานิงานิไปยงั        
      คณะกลั�นิกรองข้อร้องเร่ยนิ ภายในิ 7 วนัิ

3.  คณะกล่ันกรองข้อร้องเรียน พื่ิจารณาและประสานิงานิไปยังห่น่ิวยงานิท่�รับผิดชอบ 
ได้แก่ สำนิักงานิตรวจสอบ และ/ห่ร่อ กลุ่มิงานิทรัพื่ยากรบุคคล ภายในิ 14 วันิ

     กรณีข้ี้อมููลไมู่เพียีงพีอทีี่�จะดำเนินิิการต่่อได้ / ไมู่ได้รับข้้อมูลูเพีิ�มูเต่มิูภายในิ 90 วันัิ 
คณะกลั�นิกรองข้อร้องเรย่นิจะพื่จิารณาปิดข้อร้องเรย่นิและส่งกลบัไปยงัห่น่ิวยงานิธุรรมิาภบิาล

4.  หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ ดำเนินิิการตามิ “แนวปฏิบิัตัิกิรณีมีีกีารกระทำทจุรติิ ส่่อไปในทางทจุรติิ 
กระทำผิิดระเบัียบัข้้อบัังคัับับัริษััท กระทำผิิดกฎหมีายติ่อบัริษััท หรือกระทำผิิดติามีหลััก
จรรยาบัรรณีมีติิรผิลั” และประสานิงานิไปยงัห่น่ิวยงานิธุรรมิาภบิาล เพื่่�อแจ้งสิ�นิสดุกระบวนิการ
ตรวจสอบ
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Note
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