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สารจากประธานกรรมการ
มิตรผลเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม เป็น
รากฐานอันเข้มแข็งทีน่ ำ� พาธุรกิจให้ดำ� รงอยูไ่ ด้ในทุกสถานการณ์ และสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดั่งที่มิตรผลได้ยึดถือเป็นปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ
เรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน
ด้วยการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ความมีคุณธรรมนั้น ย่อมต้องเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน มิตรผลจึงมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การสนับสนุนให้บคุ ลากรมิตรผล เป็นผูม้ คี วามประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ ี มีจริยธรรม
เคารพในกฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะการประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ นี นั้ ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญยิง่ ทีส่ ง่ เสริมให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นมิตรผลจึงได้รวบรวมความประพฤติปฏิบัติที่ดีขึ้น
และเรียกว่า “จรรยาบรรณมิตรผล” โดยบุคลากรมิตรผลทุกคนจะต้อง
รับทราบและท�ำความเข้าใจ เพื่อเป็นหลักยึดในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้มิตรผลได้ปรับปรุงจรรยาบรรณมิตรผล ให้มคี วามสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจและสังคม
อย่างสม�่ำเสมอ
ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ บุคลากรมิตรผลทุกคนที่ยึดถือ และ
ปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณมิตรผลอย่างเต็มความสามารถเสมอมา เพือ่ ร่วม
สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และน�ำพามิตรผลสูค่ วามยัง่ ยืนไปด้วยกัน

อิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล
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มิตรผลเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจ
ที่ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม
เป็นรากฐานอันเข้มแข็งที่น�ำพาธุรกิจ
ให้ด�ำรงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์
และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดั่งที่มิตรผลได้ยึดถือเป็นปรัชญา
ในการด�ำเนินธุรกิจเรื่อยมา

นิยามค�ำศัพท์ทั่วไป
มิตรผล

หมายถึง บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม

กรรมการบริษัท

หมายถึง กรรมการ ของบริษทั น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
และบริษัทย่อยฯ

พนักงาน

หมายถึง ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด และบริษทั ย่อยฯ

บุคลากรมิตรผล

หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด และบริษทั ย่อยฯ
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หลักการ

ด�ำเนินธุรกิจ
มิตรผลยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ เคียงคู่กับสังคม
และวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยยึดมั่นใน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัฒนธรรมมิตรผล จากผู้ก่อตั้ง
สืบทอดต่อกันมา จวบจนปัจจุบันนี้
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1.1 วิสัยทัศน์และปรัชญามิตรผล
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลกในอุตสาหกรรมน�้ำตาล และ Bio-Based โดยการใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้
กับสังคม

ปรัชญา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการ
ด�ำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของ
การผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
เชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ให้มคี วามรอบรูใ้ นงานทีท่ ำ� อีกทัง้ ยังสามารถ น�ำความรู้
ประสบการณ์และความช�ำนาญงาน ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวม
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กบั องค์กร
ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม
ด�ำเนินธุรกิจและประพฤติปฏิบัติตน โดยตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ด้วยพันธะสัญญาทีจ่ ะมอบประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกกลุม่ คน
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชาวไร่อ้อย ผู้ค้าร่วม ลูกค้า หรือผู้บริโภค
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ
“ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ” ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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1.2 วัฒนธรรมมิตรผล
“มิิตร” สู่่�สิ่่�งที่่�เหนืือกว่่า

Mastery = เชี่่�ยวชาญ เป็็นเลิิศ

=
Innovation = นวััตกรรม

=

• มองภาพใหญ่่ มองให้้ลึึกซึ้้�ง มองให้้ไกล
• ใส่่ใจ รู้้�จริิง
• แสวงหาความเชี่่�ยวชาญ และโอกาสตลอดเวลา
• ทำำ�งานแบบกััดไม่่ปล่่อย
• คิิดต่่าง คิิดสร้้างสรรค์์
• ลงมืือทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นจริิง
• ร่่วมมืือ ร่่วมใจ ก้้าวไกลด้้วยกััน
• เปิิดรัับ และฝึึกฝนเรีียนรู้้�แบบดิิจิิทััล
ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง(Transformation)

Trustworthiness = จริิงใจเชื่่�อถืือได้้
• ยึึดมั่่�นในคุุณธรรม ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
• กล้้าพููด กล้้ารายงานสิ่่�งที่่�เป็็นจริิง
=
• รัับผิิดชอบ ทำำ�ให้้สำำ�เร็็จ
• อ่่อนน้้อมถ่่อมตน
• มีีจิิตสำำ�นึึกต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม สู่่�ความยั่่�งยืืน
Resilience = ไม่่ย่่อท้้อ ต่่ออุุปสรรค
• ทำำ�ทัันทีีด้้วยความเร็็วและคล่่องตััว
• เรีียนรู้้�ให้้เร็็ว พร้้อมปรัับเปลี่่�ยน
=
• ไม่่ย่่อท้้อ ลุุกให้้เร็็ว ก้้าวต่่อไป
• กล้้ายอมรัับความผิิดพลาด พััฒนาไม่่หยุุดยั้้�ง
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1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บุคลากรมิตรผลพึงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ติ รผลเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทัง้ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องและอยูภ่ ายใต้
หลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

1. บุคลากรมิตรผลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
การเคารพในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศที่มิตรผลได้เข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจหรือท�ำสัญญาทางการค้าร่วมกัน
2. บุคลากรมิตรผลต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ด้วย
ความเป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจของมิตรผล
3. บุคลากรมิตรผลต้องพึงระวังและร่วมกันป้องกันไม่ให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือ
ตัวกลาง หรือถูกน�ำข้อมูลไปใช้เพือ่ การฟอกเงินหรือสนับสนุนทางด้านการเงินแก่การก่อการร้าย
รวมถึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักการมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลากรมิตรผลที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต้องศึกษากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
ก่อนการเดินทางอย่างถี่ถ้วน หากเกิดความไม่มั่นใจ ให้ขอค�ำปรึกษากับส�ำนักกฎหมาย
ห้ามปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำ
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N

Labour

ตัวอย่าง
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1. หากท่านพบเห็นผู้บังคับบัญชากระท�ำ
การที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ กดขี่ข่มเหง
ปฏิบัติหรือพูดจาดูหมิ่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร

2. หากท่านพบเห็นการกระท�ำหรือการใช้
แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น การใช้แรงงานเด็ก
สตรีมีครรภ์ แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน เป็นต้น ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำ

แจ้งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือผูบ้ ริหาร
ทราบ เพื่อน�ำข้อเท็จจริงมาพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการแก้ไขและป้องกัน เนือ่ งจากถือเป็น
การละเมิด สิท ธิม นุษ ยชน รวมถึง อาจเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยทันที เนื่องจากมิตรผลรณรงค์
ไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่
ผิดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

1.4 การดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณมิตรผล
มิตรผลก�ำหนดให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิตรผล ถือเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรมิตรผลที่จะต้องรับทราบ ศึกษาและท�ำความเข้าใจอย่าง
ถี่ถ้วน โดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงาน และต้องกระท�ำ
ด้วยความต่อเนื่อง ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรมิตรผลต้องรับทราบ และศึกษาท�ำความเข้าใจหลักการด�ำเนินงานและ
แนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณมิตรผล รวมถึงระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ของมิตรผล
อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะเรือ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
2. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้องชี้แจงให้พนักงานทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมิตรผล รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของมิตรผล
3. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้องมีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบและ
จัดให้มีระบบจัดการที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของมิตรผล
4. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิตรผลภายในหน่วยงาน
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
5. ผูบ้ งั คับบัญชาต้องถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงรับฟังความเห็นอย่าง
เปิดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิตรผล
6. ผู้บังคับบัญชาต้องก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. แจ้งการร้องเรียนในกรณีพบเห็นการปฏิบัตหิ น้าที่ พฤติกรรม หรือการกระท�ำต่างๆ
ที่มีลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณมิตรผล ผ่านช่องทางที่มิตรผลก�ำหนดไว้
ในแนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน เพื่อเข้าสู่ข้นั ตอนการตรวจสอบต่อไป
8. หากผูใ้ ดมีการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม ไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิ
ที่ก�ำหนดขึ้นนี้ และจะต้องถูกด�ำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมิตรผล
หรืออาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่การกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
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ตัวอย่าง
1. ในฐานะที่เ ป็ น บุค ลากรมิต รผลจะต้ อ ง
รั บ ทราบ ท� ำ ความเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณมิตรผลอย่า งสม�่ำเสมอ หาก
ท่านพบว่า เพือ่ นร่วมงานหรือบุคลากรมิตรผล
ท่านใดทีย่ งั ไม่ทราบหรือเข้าใจถึงจรรยาบรรณ
มิตรผลนี้ ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
แจ้ ง ต่ อ หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
ด�ำเนินการชี้แจงถึงข้อก�ำหนด บทบาทหรือ
แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากรมิตรผลทุกคน
ต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตาม
และหาแนวทางในการส�ำรวจบุคลากรมิตรผล
ว่ามีท่านใดยังไม่ทราบถึงข้อก�ำหนด บทบาท
หรือแนวทางการปฏิบัตินี้ และหาแนวทาง
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีก
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2. หากพบเห็นการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืน
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณมิ ต รผลนี้
ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
รายงานต่อผู้ บังคับบัญชา หรือหน่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อด�ำเนินการพิจารณา
สอบสวนและลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
ของมิตรผลหรืออาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ในกรณีท่เี ป็นการกระท�ำที่ผิดต่อกฎหมาย

การต่อต้าน

การทุจริต

และคอร์รัปชัน
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มิตรผลยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณมิตรผล อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

แนวปฏิบัติ
1. ต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงจรรยาบรรณมิตรผล อย่างเคร่งครัด
2. ต้องด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง
การบริการ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริจาค และการใช้เงินสนับสนุนอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของมิตรผล สอดคล้องกับกฎหมาย และต้องมั่นใจว่าจะไม่
ถูกใช้เป็นสินบน หรือน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ขดั แย้ง
3. ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย กรณีพบเห็นการกระท�ำทีส่ อ่ เจตนา หรือเข้าข่ายการทุจริต
และคอร์รปั ชันทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับมิตรผล โดยถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนจะได้รบั ความคุ้มครองและ
การรักษาความลับในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามแนวปฏิบตั กิ ารร้องเรียนทีก่ ำ� หนดไว้
4. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู สอบสวนหรือผูถ้ กู ร้องเรียนด้วยความเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน
กรณีพบการกระท�ำทุจริต คอร์รปั ชัน หรือผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบต่อมิตรผล ผูก้ ระท�ำต้องได้รบั การ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับทีก่ ำ� หนดไว้ หรือถูกด�ำเนินคดีตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
5. พนั ก งานที่ ป ฏิ เ สธการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ต้ อ งได้ รั บ การคุ ้ ม ครองและปฏิ บั ติ
อย่างเป็นธรรม ไม่ลดต�ำแหน่ง หรือให้ผลเชิงลบ แม้การกระท�ำดังกล่าวอาจน�ำมาซึง่ การสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ
6. มีการทบทวนแนวปฏิบัติและการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน
7. สื่อสาร ฝึกอบรม และให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ
แนวทางการปฏิบัติที่มคี วามเกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญและเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและ
คอร์รัปชัน
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ค�ำจ�ำกัดความ
การทุจริตและคอร์รัปชัน
หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ
หรื อ การใช้ อ� ำ นาจในต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน
หรื อ เป็ น การแสวงหาผลประโยชน์
ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงาน กลุ่ม
บุคคลหรือบุคคลอื่นใด โดยการเสนอ
การให้ ค� ำ มั่ น การเรี ย กร้ อ ง การขอ
การรับ การให้ หรือการกระท�ำใดๆ ที่
เป็นการเอื้อประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สิน เงิน ของขวัญ บริการ หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบต่อองค์กร
ตนเอง พวกพ้องหรือผูอ้ นื่ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงการกระท�ำใดๆ ทีข่ ดั หรือ
แย้งต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณมิตรผล

ตัวอย่าง
1. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในพื้นที่
แจ้งว่าต้องการขอความอนุเคราะห์ในการ
ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ภายในส�ำนักงาน ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
สามารถให้ การสนั บ สนุ น หรื อ บริ จ าคได้
โดยขอให้ เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานราชการ
ท�ำหนังสือที่มีการระบุวตั ถุประสงค์และราย
ละเอี ย ดอย่างชัดเจนมาที่ มิ ตรผล จากนัน้
พนัก งานมิ ต รผลต้ อ งด� ำ เนิ น การขออนุมัติ
ตามคู่มืออ� ำนาจด� ำเนิ นการให้ ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
2. ท่านได้รับการติดต่อจากบริษัทรับเหมาที่
เข้าร่วมประมูลงาน เพื่อเสนอผลตอบแทน
หากผู้ประมูลงานรายนั้นได้รับเลือกให้ชนะ
การประมูล ท่านจะปฏิบัตอิ ย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ปฏิ เ สธและชี แ้ จงต่ อ ผู้ เข้ าร่ ว มประมู ล ว่ า
แนวปฏิ บัติ ข องมิ ต รผลบุค ลากรต้ อ งไม่ รั บ
ผลตอบแทนใดๆ ที่ไม่เหมาะสม และต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ
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การใช้สิทธิ

ทางการเมือง
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มิตรผลวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงไม่กระท�ำการใด ซึง่ เป็นการฝักใฝ่ในพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่ การเมืองกลุม่ ใด
กลุ่มหนึ่งและสนับสนุนให้บุคลากรมิตรผลมีการใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. มีสทิ ธิแสดงออกหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเอง นอกเหนือเวลา
ท�ำงานและไม่ใช่ในนามของมิตรผล รวมถึงต้องไม่กอ่ ให้เกิดความเข้าใจว่ามิตรผล มีสว่ นเกีย่ วข้อง
หรือสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. หลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองในเวลางาน สถานที่
ท�ำงาน หรือในขณะปฏิบัตงิ านให้มิตรผล ที่อาจน�ำมาซึ่งความขัดแย้งต่อการท�ำงาน
3. ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สนิ ของมิตรผล ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ สนับสนุนพรรคใด
พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ตัวอย่าง
1. บุคลากรมิตรผล สามารถขออนุมตั ลิ างาน
เพื่อไปร่วมแสดงออกทางการเมืองได้ หรื อไม่
ค�ำแนะน�ำ
บุคลากรมิตรผลมีสทิ ธิเสรี ภาพตามกฎหมาย
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
จึงสามารถกระท�ำการได้ แต่จะต้ องกระท�ำ
ในนามของตนเอง มิให้ กระท�ำการใดที่อาจ
ส่ อ ให้ ผ้ ูอื่น เข้ า ใจว่า เป็ น การกระท� ำในนาม
ของมิตรผล

2. นั ก การเมื อ งท้ องถิ่ น พรรคหนึ่ ง ติ ด ต่ อ
ขอยืมใช้ สถานทีข่ องโรงงาน เพือ่ ชี ้แจงนโยบาย
ของพรรคให้ บุ ค ลากรมิ ต รผลฟั ง ท่ า นจะ
ด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ต้ องขอปฏิเสธและชี ้แจงให้ ผ้ ตู ิดต่อรับทราบ
ว่ า แนวปฏิ บัติ ข องมิ ต รผล คื อ การวางตัว
เป็ นกลางทางการเมือง แต่ไม่สามารถอนุญาต
ให้ ใช้ พื ้นที่โรงงานเพื่อกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ ได้
19
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การรับหรือการให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน
การเลี้ยงรับรอง
หรือผลประโยชน์อื่นใด
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การรับหรือการให้ตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของท้องถิน่ เพือ่
แสดงออกถึงสัมพันธภาพทีด่ ี ย่อมสามารถกระท�ำได้ในมูลค่าทีเ่ หมาะสมและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมิตรผล ไม่สนับสนุนการรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน
การเลีย้ งรับรอง การอ�ำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อนื่ ใด ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารติดสินบน
หรือก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือน�ำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และอาจส่งผลเสีย
ต่อมิตรผลในทางใดทางหนึ่ง

แนวปฏิบัติ
1. หลีก เลี่ย งการรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวย
ความสะดวกหรือผลประโยชน์อ่นื ใดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกินกว่าการแสดงความสัมพันธ์
ตามปกติหรือมีมูลค่าเกินความเหมาะสมตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของ
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นการรับที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ทราบมูลค่าที่ชัดเจน
ให้ปฏิเสธการรับหรือท�ำการส่งคืนแก่ผู้ให้
2. ห้ามมิให้บุคลากรมิตรผลรวมถึงเครือญาติและพวกพ้อง มีการเรียกรับของขวัญ
ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า
ผู้รับเหมา หรือผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของมิตรผล เพราะอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจ
หรือน�ำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
3. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง การอ�ำนวยความสะดวกหรือประโยชน์
อื่นใด ต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้น ต้องไม่
เป็นการติดสินบนและต้องไม่ขดั หรือแย้งต่อกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รบั การอนุมัติตามวงเงินที่ระบุ
ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ รวมถึงให้มกี ารแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายที่สามารถตรวจสอบได้
4. ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องท�ำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ินี้ ไปยัง
ผู ้ มีส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสีย ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ ลูก ค้า คู่ค ้า ผู้รับเหมา และผู้ ที่มีส ่ วนเกี่ยวข้ องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของมิตรผล เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีการด�ำเนินการอย่างสม�ำ่ เสมอ
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ตัวอย่าง
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1. มีผ้ รู ับเหมารายหนึ่ง ยื่นข้ อเสนอให้ ท่าน
เดิ น ทางไปศึก ษาดูง านที่ ต่า งประเทศและ
ยิ น ดี ใ ห้ ท่ า นพาครอบครั ว ไปด้ วยได้ ซึ่ ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง้ หมดทางผู้ รั บ เหมาจะเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบทังหมด
้
ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร

2. ท่านได้ รับเชิญให้ ไปร่ วมงานเลี ้ยงปี ใหม่
ของบริ ษั ท คู่ค้า ในงานมี การจับฉลากจาก
ผู้ เข้ าร่ ว มงานทัง้ หมด และท่ า นจั บ ฉลาก
ได้ รางวัล ท่านจะเก็บรางวัลนัน้ เป็ นของตน
ได้ หรื อไม่

ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธการรับข้ อเสนอดังกล่าว เนือ่ งจากอาจ
ส่งผลหรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบตั งิ าน แต่หากการเดินทางเพื่อไปศึกษา
ดูงานในครัง้ นี ้ท่านเล็งเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินงาน สามารถด�ำเนินการขออนุมตั ิ
จากผู้บงั คับบัญชาเพือ่ เดินทางไปศึกษาดูงาน
แต่จะต้ องไม่นำ� ครอบครัวไปด้ วย

ค�ำแนะน�ำ
สามารถรับเป็ นของตัวเองได้ หากรางวัลนัน้
เป็ นไปตามเทศกาล และวัตถุประสงค์ในการรับ
ไม่ก่อให้ มี อิทธิ พลในการตัดสินใจ แต่หาก
ของรางวัลนัน้ มี มูลค่าสูงมาก ควรปรึ กษา
ผู้บงั คับบัญชาเพือ่ หาแนวทางทีเ่ หมาะสม

ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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มิตรผลยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของมิตรผลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งบุคลากรมิตรผลต้อง
ยึดถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบและไม่ใช้โอกาสในต�ำแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่เข้าข่ายหรืออาจน�ำ
ไปสู่การถูกครหาว่าแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เครือญาติหรือบุคคลอื่นใด รวม
ถึงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับมิตรผล หรือท�ำให้มิตรผลเสียผลประโยชน์ใน
ทุกรูปแบบ

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถอื หุ้นที่มีอำ� นาจบริหาร เป็นกรรมการใน
กิจการที่เป็นคู่แข่งกับมิตรผล หรือในกิจการใดๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางธุรกิจ กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะต้องด�ำเนินการแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ของมิตรผล กรณีทจี่ ำ� เป็นต้องปฏิบตั หิ รือเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมเช่นนั้น เพื่อผลประโยชน์ของมิตรผล ให้ดำ� เนินการตามแนวทางเสมือนที่ด�ำเนินการ
กับบุคคลภายนอก
3. ในกรณีทมี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับผลประโยชน์จากการปฏิบตั งิ าน หรือการเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงงดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
รวมถึงการพิจารณาตัดสินเป็นไปอย่างยุตธิ รรม
4. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้มิตรผล หรือหลังจากพ้นสภาพการจ้างงานแล้ว ต้องไม่ใช้
และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของมิตรผลแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเงิน
ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้มาด้วยต�ำแหน่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
5. ห้ามจ�ำหน่าย จ่าย โอน เงินหรือทรัพย์สินของมิตรผลให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้
รับการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
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6. เมื่อได้รับมอบหมายหรือถูกร้องขอให้ช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานภายนอก เช่น
การบรรยายในที่สาธารณะ เป็นต้น ต้องได้รับการอนุมัติตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ หรือได้รับ
การอนุมตั ิจากผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี
7. กรณีที่มคี วามจ�ำเป็นต้องท�ำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอก
เวลาท�ำงาน งานนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
7.1 ไม่ฝา่ ฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
และสังคม
7.2 ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของมิตรผล
7.3 ไม่ส่งผลเสียถึงชื่อเสียงหรือกิจการของมิตรผล
7.4 ไม่เป็นการน�ำความลับของมิตรผลไปใช้
7.5 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
8. กรณีที่พบหรืออาจต้องกระท�ำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
มิตรผลจะต้องด�ำเนินการเปิดเผยข้อเท็จจริง ปรึกษาหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ทราบทันที
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ตัวอย่าง
1. หากท่ า นมี ค นรู้ จัก ท� ำ งานอยู่ที่ บ ริ ษั ท ที่
เป็ นคูแ่ ข่งทางธุรกิจของมิตรผล แต่ต้องการจะ
แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ เพื่อน�ำมาใช้ ในการ
ท� ำ งานและพั ฒ นาให้ องค์ ก รของตนเอง
มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ ้น ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
สามารถด�ำเนินการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้
กันได้ แต่ข้อมูลนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่ท�ำการ
เปิ ด เผยต่อ สาธารณะหรื อ ได้ รั บ การอนุมัติ
ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ ว และจะ
ต้ องไม่น�ำข้ อมูลที่ถือเป็ นความลับของบริ ษัท
หรื อที่ยงั ไม่มีการเปิ ดเผยน�ำไปให้ บคุ คลอื่น

Conflict
of interest

Ethic
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2. หากท่านต้ องการถื อหุ้นในบริ ษัทที่ เป็ น
ลูก ค้ า หรื อ บริ ษั ท อื่ น ใดที่ มี ก ารท� ำ ธุ ร กรรม
ร่ วมกันกับมิตรผล สามารถท�ำได้ หรื อไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ แต่หากมิตรผลต้ องด�ำเนินการ
ติ ด ต่ อ ท� ำ ธุ ร กิ จ หรื อ ธุ ร กรรมร่ ว มกับ บริ ษั ท
ดังกล่าว บุคลากรมิตรผลท่านนันจะต้
้ องไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ของมิตรผล ซึง่ ท่านได้ รบั ทราบมาเพือ่ ประโยชน์
ของบริ ษัทนัน้

ความรับผิดชอบ
ต่อข้อมูลและ
ทรัพย์สิน
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6.1 การปกป้อง การใช้ และการรักษาทรัพย์สิน

มิตรผลใช้ทรัพย์สินทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า
พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมิตรผลดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดการเสียหาย สูญหาย
หรือถูกน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ
มิตรผล

1. ใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และต้องเป็นการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
2. ดูแลและรักษาไม่ให้ทรัพย์สินของมิตรผล เกิดการเสียหาย หรือสูญหาย

3. ไม่น�ำทรัพย์สินไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ หรือผิดต่อกฎหมาย นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องของมิตรผล

ค�ำจ�ำกัดความ
ทรัพย์สน
ิ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ ทรัพยากร หรือทรัพย์สนิ
อืน่ ใดทุกประเภทที่มิตรผลเป็นเจ้าของ
ครอบครอง หรือมีสิทธิ
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ตัวอย่าง
1. หากหน่ ว ยงานที่ ท ่ า นปฏิ บั ติ ง านอยู ่
มีอุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องจักร หรืออะไหล่
ที่ เ สื่ อ มสภาพการใช้ ง านและยั ง เก็ บ อยู ่ ที่
หน่วยงานของท่าน ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

2. หากท่ านพบเห็นว่ า เพื่อนร่ วมงานน�ำ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทไปใช้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

กล่าวตักเตือนเพื่อนร่วมงานหรือพิจารณา
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ เนือ่ งจากบุคลากร
มิตรผลควรต้องใช้ทรัพสินเพื่อประโยชน์ของ
มิตรผล

หน่วยงานของท่านต้องดูแลรักษาและก�ำหนด
แนวทางจั ด การให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
รวมถึงจะต้องไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากอุปกรณ์ส�ำนักงาน
เครื่ อ งจั ก ร หรื อ อะไหล่ ที่ เ สื่ อ มสภาพการ
ใช้งานยังถือเป็นทรัพย์สินของมิตรผล และ
แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

ค�ำแนะน�ำ
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6.2 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
บุคลากรมิตรผลมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของมิตรผล ไม่ให้
ถูกน�ำไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด
บุคคลหนึง่ รวมถึงต้องให้ความเคารพและไม่ลว่ งละเมิดในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
และด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งมีค่า มิตรผลจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งที่เป็นนวัตกรรมและเป็นประโยชน์ เพื่อก่อเกิดเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาใหม่ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของมิตรผลไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง
หรือกระท�ำการใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
2. ให้ความเคารพในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดยไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ข้าข่าย
ลักษณะการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผู้อ่นื
3. ตรวจสอบทรัพย์สินหรือผลงานที่มีการน�ำมาใช้ หรือปรับใช้ในมิตรผล เพื่อเป็นการ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่นื
4. ในการท�ำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรระบุข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นในอนาคต หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาหรือส�ำนักกฎหมาย
5. การสร้างสรรค์ผลงานใดๆ ของบุคลากรมิตรผล ย่อมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลนั้น แต่หากผลงาน หรือการวิจัยนั้น เกิดจากการใช้ข้อมูล ทรัพยากร หรือได้รับการ
มอบหมายจากมิตรผล ผลงานเหล่านั้นจะถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของมิตรผล ตลอดจน
ผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้นเช่นกัน
6. ในกรณีทพี่ บเห็นการกระท�ำทีล่ ะเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรืออาจน�ำไปสูก่ ารละเมิด
หรือก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของมิตรผลและผู้อื่น ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ
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ตัวอย่าง
1. ท่านต้องการใช้งานโปรแกรมที่นอกเหนือ
จากโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ในการด�ำเนินงาน จึงซื้อแผ่นโปรแกรมที่มีวางขายทั่วไป
มาติ ด ตั้ ง และใช้ ง านในคอมพิ ว เตอร์ ข อง
มิตรผลที่ท่านใช้งานอยู่ ในกรณีนี้สามารถ
ด�ำเนินการ ได้หรือไม่

2. หากหน่วยงานของท่านได้ว่าจ้างบริษัท
จากภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมขึ้น โดยบริษัท
ที่ว่าจ้างมานั้นได้ออกแบบโลโก้ ตัวการ์ตูน
หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ประจ�ำกิจกรรมนี้ขึ้น
ในกรณี ดั ง กล่ า วโลโก้ ตั ว การ์ ตู น หรื อ
สัญลักษณ์ต่างๆ จะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำ

ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากการติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องด�ำเนินการโดย
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและต้องใช้
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็น
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ผู ้ อื่ น และผิ ด กฎหมาย
หากต้องการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอื่น
สามารถปรึ ก ษาหน่ ว ยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อด�ำเนินการ

หากสั ญ ญาจ้ า งไม่ ไ ด้ ร ะบุ ข ้ อ ตกลงเรื่ อ ง
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
งานออกแบบภายใต้สัญญาจ้างถือเป็นของ
ผูอ้ อกแบบทัง้ หมด ทัง้ นีส้ ามารถปรึกษาส�ำนัก
กฎหมายเพื่อท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิและ
ลิขสิทธิ์ของงานให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน
ตกลงว่าจ้างและท�ำสัญญา
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6.3 การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูล
ข้อมูลถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่บุคลากรมิตรผลต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง การเก็บ
รักษา ดูแลและจัดการข้อมูลต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติ มาตราการหรือกระบวนการที่
มิตรผลก�ำหนดขึน้ รวมถึงต้องสอดคล้องกับกฎหมาย เพือ่ ให้ขอ้ มูลถูกน�ำมาใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็น
ความลับ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมิตรผลมีความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ล่วง
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ดังนัน้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากร
มิตรผลทีจ่ ะต้องดูแลรักษาข้อมูลตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายหรือรับทราบด้วยต�ำแหน่ง
เพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหล การสูญหาย การถูกเผยแพร่หรือถ่ายโอนโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือ
เป็นการกระท�ำอันละเมิดต่อกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. เก็บรักษา ดูแลและจัดการเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ
ถูกต้อง และครบถ้วนตามแนวปฏิบัติ มาตราการหรือกระบวนการที่มิตรผลก�ำหนดขึ้นและ
สอดคล้องกับกฎหมาย
2. ดูแลเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ โดยก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบและแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เช่น การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง หรือ
การท�ำลายข้อมูล เป็นต้น และมั่นใจได้ว่ามีระบบการจัดเก็บหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย
สามารถรักษาความลับของข้อมูลที่รับผิดชอบ ไม่ให้เผยแพร่หรือถูกถ่ายโอนไปยังบุคลากรที่
ไม่เกีย่ วข้อง
3. การใช้ ข ้ อ มู ล เอกสาร หรื อ รายงานของมิ ต รผล ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายเท่านั้น ซึ่งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเผยแพร่ไม่ว่า
กรณีใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ�ำนาจตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
4. ต้องไม่ใช้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับทราบด้วย
ต�ำแหน่ง เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางทีม่ ชิ อบทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่
5. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่อยู่ในครอบครองการเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลต้องเป็นไปตามความจ�ำเป็นต่อหน้าที่ หรือ
เป็นการกระท�ำตามกฎหมายเท่านัน้
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2. ท่ า นอยู ่ ใ นหน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คล
มีผู้บริหารท่านหนึ่งในองค์กรขอให้ท่านช่วย
ส่ ง ข้ อ มู ล เงิ น เดื อ นและระดั บ ของพนั ก งาน
ในหน่วยงานอื่นให้ เหตุการณ์เช่นนี้ท่านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถให้ได้ เพราะข้อมูลดังกล่าวถือ
เป็น ข้อมูลที่หน่ วยงานต้ องรักษาความลับ
ไม่สามารถส่งต่อให้กบั ผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกี่ยวข้อง
และต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บ
รักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยต้องชี้แจงและ
แนะน�ำให้ผู้บริหารท่านนั้นท�ำการขอข้อมูล
จากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง

ตัวอย่าง
1. หากท่ า นต้ อ งการน� ำ กระดาษที่ ใ ช้ ง าน
แล้ ว เพีย งด้ า นเดีย วน�ำกลับมาใช้ง านต่อ
สามารถท�ำได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ โดยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ก่อน ว่ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนั้น ไม่ใช้เอกสาร
หรือข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ และหากไม่ตอ้ งการ
ใช้งานแล้วจะต้องด�ำเนินการท�ำลายเอกสาร
อย่างถูกวิธี
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6.4 การใช้และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มิตรผลใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมิตรผลต้องใช้งาน
ตามสิทธิ พร้อมทั้งส่งเสริม ดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และป้องกัน
การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แนวปฏิบัติ
1. ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลในระบบตามสิทธิและ
ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของมิตรผล
2. เก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านระบบของตนเอง ไม่ยินยอมให้บุคคลใดน�ำไปใช้งาน
รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานซึ่งเป็นสิทธิของผู้อื่น เว้นแต่จะถูกมอบหมายและได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของสิทธิ เพื่อการด�ำเนินงานตามความรับผิดชอบ หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
3. หลีกเลี่ยงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เปิดไฟล์หรือเว็บไซต์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และ
การใช้อุปกรณ์เสริมที่อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมีซอฟต์แวร์ท่ีเป็นอันตรายอื่นๆ
4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ระบบต่างๆ ด้วยตนเอง รวมไปถึงไม่ท�ำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นใด นอกเหนือจากอุปกรณ์
มาตรฐานของมิตรผล หากต้องการความช่ว ยเหลือหรือพบความผิดปกติใ ดๆ ให้ ติดต่ อ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ห้ามใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึง เผยแพร่ หรือ
ส่งต่อข้อมูลที่มีลักษณะกล่าวร้าย ละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี กระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ศาสนา หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
มิตรผล
6. การสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินของมิตรผล จะต้อง
กระท�ำการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
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7. ให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่มี ีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และต้องตรวจสอบสิทธิของซอฟต์แวร์ โปรแกรม
และระบบใดๆ ที่ได้น�ำมาใช้หรือที่จะน�ำมาใช้ในมิตรผลเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่นื

ตัวอย่าง
1. หากท่ า นได้ รั บ อี เ มล์ จ ากหน่ ว ยงาน
ภายนอกหรือเว็บไซต์ที่ไม่ทราบที่มา โดยมี
เอกสารแนบและที่อยู่เว็บไซต์ส�ำหรับการดู
ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรเปิดเอกสารและที่อยู่เว็บไซต์ที่ส่งมา
จากอีเมล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่ชัดเจน
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบ
ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลภายในของมิตรผล

2. หากเพื่อนร่วมงานของท่านขอยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของท่านให้นักศึกษาฝึกงานใช้
ในวันทีท่ า่ นลางาน จะสามารถให้ยมื ได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
ไม่ ส ามารถให้ บุ ค คลอื่ น ใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละชื่ อ บั ญ ชี ผู ้ ใ ช้ ง านของ
บุคลากรมิตรผล เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
ทีอ่ าจเป็นความลับและป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของมิตรผล แต่หาก
จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ บุ ค คล
ภายนอกใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้อง
หารือกับผู้บังคับบัญชาของท่านและปรึกษา
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ขออนุญาต
ในการให้สทิ ธิการเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม
35
จ ร ร ย า บ ร ร ณ มิ ต ร ผ ล

6.5 การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารเกี่ยวกับมิตรผลทั้งต่อบุคคลภายในและ
ภายนอกทัง้ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร กล่าวโดยวาจา หรือเป็นการแถลงข่าว ถือเป็นหน้าที่
ที่ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
และระเบียบของมิตรผล รวมถึงมีความสอดคล้องกับกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. การแถลงการณ์เกีย่ วกับการด�ำเนินงาน หรือการเปิดเผยข้อมูลทีอ่ าจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของมิตรผล ต่อสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ต้องกระท�ำโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจโดยตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ทัง้ นีใ้ ห้ปฏิบัติตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการและแนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
2. การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญหรือเป็นข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผูม้ อี ำ� นาจ
โดยตรงหรือ ผู้ที่ได้มอบหมายจะต้องด�ำเนินการด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และ
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง
3. หน่วยงานสื่อสารองค์กรจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน โดย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องสนับสนุนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามสิทธิหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องน�ำเสนอข้อมูล
ที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง รวมถึงไม่ขัด
หรือแย้งต่อการด�ำเนินงาน
5. การเผยแพร่และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่ออื่นๆ พึงกระท�ำด้วยความระมัดระวัง และควรระบุว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล
6. กรณีทพี่ บเห็นการเผยแพร่ พาดพิง หรืออ้างถึงมิตรผล อันเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม
และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือผู้บังคับ
บัญชาทันที
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ตัวอย่าง
1. หากเพื่อนของท่านเห็นภาพข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ ว่าเกิดน�้ำเสียรั่วไหลลงสู่แหล่ง
น�้ำจากโรงงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ และมา
สอบถามท่านถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่าน
จะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ท่ า นสามารถตอบเพื่ อ นของท่ า นได้ ต าม
ความจริงที่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกแล้ว
แต่จะไม่สามารถให้ข้อมูลอื่นได้ เนื่องจาก
ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลจะต้องด�ำเนิน
การโดยบุคคลที่มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล
ตามอ�ำนาจด�ำเนินการเท่านั้น เว้นแต่ได้รับ
มอบหมายจึงสามารถด�ำเนินการได้เฉพาะ
เรื่องที่ได้รบั มอบหมายเท่านั้น

2. ผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานมีความ
สนิ ท สนมกั บ ท่ า นเป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจาก
ได้เคยร่วมงานกับมิตรผลมาเป็นเวลานาน
เมื่อทราบว่าท่านเป็นกรรมการจัดซื้อ จึงได้
สอบถามท่านถึงแนวโน้มที่ผู้รับเหมารายนั้น
จะมีโอกาสได้งานก่อนถึงวันเปิดซองประมูล
ท่านจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้เนื่องจากข้อมูล
ในการประมูลถือเป็นความลับ และจะสามารถ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมต่อผู้ประมูล
พร้อมกันทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
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ความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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7.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
มิตรผลมุง่ มัน่ สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้
อย่างยั่งยืนและมีความเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรมิตรผลมีหน้าที่สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพและ
ความสามารถ ตลอดจนด� ำ เนิ น การต่ า งๆ ด้ ว ยความรอบคอบและตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของ
ความซื่อ สัตย์ สุจริต และเป็น ธรรม เพื่อประโยชน์สูง สุด ของผู้ ถือหุ้ นโดยรวม และจะไม่ ใ ช้
ความได้เปรียบจากการด�ำรงต�ำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือพวกพ้อง หรือกระท�ำการใดๆ ที่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อมิตรผล
2. เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของมิตรผลทั้งในด้านสถานภาพ ผลประกอบการ ฐานะ
ทางการเงินและการบัญชีของมิตรผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ
ในอนาคต ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลสนับสนุนที่จ�ำเป็น ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
3. เคารพในสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายด้วยความเท่าเทียม รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ต้องสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างครบถ้วนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
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ตัวอย่าง
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นขอให้
ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการลงทุน เนื่องจากได้รบั
ทราบข้อมูลมาไม่สอดคล้องกับการรายงาน
ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
รับฟังข้อมูลของผู้ถอื หุ้น และน�ำมาพิจารณา
อย่างจริงจัง พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กันอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ทัง้ ข้อมูล
ในปัจจุบนั และแนวโน้มทีเ่ ป็นไปได้ในอนาคต
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2. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่
ผ่านมาไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสารและข้อมูล
เกี่ยวกับมิตรผลโดยตรงจากบริษัท แต่จะได้
รับข้อมูลผ่านทางผู้ถือหุ้นท่านอื่น ท่านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และท�ำการ
ทบทวนช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม
ส� ำ หรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เนื่ อ งจากผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย
ต้ อ งได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ของมิ ต รผลอย่ า ง
เท่ า เที ย มกั น ด้ ว ยช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้

7.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน
มิตรผลตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล อันเป็นปัจจัยส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จ
และการบรรลุเป้าหมายองค์กร จึงได้ให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก
ค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนบุคลากรมิตรผล
ต้องได้รบั โอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมถึงได้รบั
การดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน
เพือ่ ให้บคุ ลากรมิตรผลมีความสุขในการท�ำงานและมีความภาคภูมใิ จในมิตรผล

แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรมิตรผล ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีความเคารพในเกียรติ
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชือ่ เพศ อายุ พืน้ เพทีอ่ ยู่
สถานภาพ ความพิการ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมิตรผล ต้องไม่ล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วย
การกระท�ำ วาจาและการแสดงออกทุกรูปแบบ
3. ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของมิตรผลในการจ่าย
ค่าตอบแทนนั้น
4. การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ
การลงโทษแก่บุคลากรมิตรผล จะกระท�ำด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน และความถูกต้องของข้อมูล
5. สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท�ำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท�ำงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
6. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
มิตรผล รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่อาจอยู่ใน
สถานการณ์ท่มี ีความเสี่ยง เช่น การจลาจล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
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7. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองและดูแลของมิตรผล โดย
ไม่เปิดเผยข้อมูล ยกเว้นเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ หรือได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ
ข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
8. หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือเป็นการ
สร้างความกดดันต่อพนักงานโดยไม่เป็นธรรม
9. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ที่จะน�ำ
ไปสู่ประสิทธิภาพของงาน และความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
ได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานหรือแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม
10. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุคลากรอย่าง
เคร่งครัด และไม่สนับสนุนการกระท�ำที่ผิดต่อกฎหมาย
11. กรณีที่ต้องการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เนื่องจากไม่ได้รบั ความเป็นธรรม สามารถ
กระท�ำได้ผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ที่ก�ำหนด

ร้อง
ทุกข์
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ร้อง
เรียน

แสดง

็
ิ เหน
ความคด

ตัวอย่าง
1. ในการประชุมระหว่างหน่วยงาน ท่านมี
แนวคิดเกีย่ วกับวิธกี ารทีจ่ ะปรับปรุงกระบวนการท�ำงานระหว่างหน่วยงานให้มคี วามสะดวก
และรวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น และต้องการเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา ท่านสามารถท�ำได้หรือไม่

2. หากท่านพบว่าผู้บังคับบัญชาของท่าน
เลื อ กปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งไม่
เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม ท่านจะด�ำเนินการ
อย่างไร
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ด�ำเนินการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและ
กระบวนการการร้องเรียนเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
มิตรผลก�ำหนดไว้ เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างจริงจัง

สามารถท�ำได้ เนื่องจากมิตรผลส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
ในการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพของงาน
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่าง
จริงจัง

ค�ำแนะน�ำ
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7.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า
มิตรผลมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า บนพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นธรรม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

แนวปฏิบัติ
1. ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลและเป็นไปตาม
ความคาดหมายของลูกค้าหรือดีกว่า ในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่เป็นจริง เพียงพอและทันต่อสถานการณ์
โดยต้องไม่ท�ำการบิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย เงื่อนไขการขายและการบริการ ตลอดจนเงื่อนไข
อื่นๆ ของสินค้าและบริการนั้น
3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไข ที่ได้มีการท�ำข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
หากในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในข้อใดข้อหนึง่ ให้รบี แจ้งแก่ลกู ค้าทราบในทันที เพือ่ พิจารณา
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
4. ต้องปฏิบัตติ ่อลูกค้าด้วยความสุภาพ จริงใจและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ลูกค้าได้
5. ให้คำ� แนะน�ำ หรือให้คำ� ปรึกษาแก่ลกู ค้าทุกรายอย่างมีประสิทธิภาพ เกีย่ วกับคุณสมบัติ
และวิธีการใช้งานของสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงการบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
6. รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
และปลอดภัย โดยต้องไม่น�ำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่าง
ไม่ถูกต้อง
7. จัดให้มกี ระบวนการและช่องทางส�ำหรับการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลูกค้า
ทีเ่ กีย่ วกับสินค้าหรือการบริการ เพือ่ ตอบสนองหรือเยียวยาปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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ตัวอย่าง
1. หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
วัตถุดิบบางประเภท เพื่อให้สินค้าตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดยี ิ่งขึ้น แต่ส่งผล
ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงจ�ำเป็นต้องปรับ
ราคาขาย ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร

2. หากมี บุ ค คลภายนอกยื่ น ข้ อ เสนอที่ จ ะ
จ่ายเงินให้ทา่ น เพือ่ ท�ำการขอซือ้ ข้อมูลลูกค้า
ของมิตรผลที่ท่านดูแลอยู่ ท่านจะด�ำเนินการ
อย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

ไม่สามารถน�ำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าให้กับ
บุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็น
ความลับตามแนวปฏิบัติต่อลูกค้า รวมถึง
ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

ผูร้ บั ผิดชอบต้องด�ำเนินการแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
ข้อเท็จจริงล่วงหน้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เพือ่ ให้เข้าใจถึงประเด็นการเปลีย่ นแปลงราคา
ต้นทุนของวัตถุดิบและความจ�ำเป็นที่ต้องมี
การปรับราคาขาย เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของลูกค้าในการสัง่ ซือ้ สินค้าต่อไป

ค�ำแนะน�ำ
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7.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
มิตรผลยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ห รือการกระท�ำใดๆ ที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามพันธสัญญา รวมถึงข้อตกลงที่มีต่อกัน
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ
1. วางตัวเป็นกลางกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ทุกราย โดยห้ามบุคลากรมิตรผลท�ำการเรียก
หรือรับประโยชน์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต และในกรณีที่พบหรือทราบข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่ามีการ
เรียก หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตขึ้น ต้องด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
2. ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นแก่ คู ่ ค ้ า หรื อ เจ้ า หนี้ ทุ ก รายด้ ว ยความเท่ า เที ย ม
ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการแข่งขัน
3. จัดท�ำสัญญาที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมุ่งสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่
มิตรผล
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด หรือหากมีเหตุจ�ำเป็นที่
ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการแจ้งต่อคู่ค้าหรือ
เจ้าหนี้ทราบ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

46

ตัวอย่าง
1. หากมี คู ่ ค ้ า รายหนึ่ ง เสนอให้ ท ่ า นและ
ครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนชายทะเล โดย
จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท่านจะ
รับข้อเสนอไว้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
ต้องปฏิเสธการรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า
และแจ้งให้กบั ผู้บังคับบัญชาทราบ เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินงาน
บางอย่ า งได้ ซึ่ ง อาจน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ที่
ไม่ เท่าเทียมกันต่อคู่ค้ารายอื่น

2. หากผู้ใต้บงั คับบัญชามาปรึกษาท่าน ว่า
จะท�ำการแก้ไขเนื้อหาของข้อสัญญาระหว่าง
มิตรผลกับคู่ค้า ซึ่งจะปกป้องผลประโยชน์
ของมิตรผลได้ดยี ิ่งขึ้น และไม่จ�ำเป็นต้องแจ้ง
ให้คู่ค้าทราบเพราะเป็นการแก้ไขเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ต้องชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจว่าไม่
สามารถด�ำเนินการเช่นนั้นได้ เนื่องจากการ
ท�ำข้อตกลงและการท�ำสัญญาร่วมกับคู่ค้า
หรือเจ้าหนี้ จะต้องด�ำเนินการด้วยความซือ่ ตรง
โปร่งใสและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และ
เป็นข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องเห็นพ้องร่วมกัน
ก่อนการตกลงท�ำสัญญา
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7.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

มิตรผลปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความสุจริตและยุติธรรม ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และกรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยไม่ละเมิดหรือแสวงหาความลับทางการค้าด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

แนวปฏิบัติ
1. แข่งขันทางการค้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ขัดต่อกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่สุจริต
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้าย
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี หลีกเลีย่ งการท�ำข้อตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งทีอ่ าจน�ำไปสู่
การแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

ตัวอย่าง
1. หากมี ลู ก ค้ า ถามว่ า ระหว่ า งสิ น ค้ า ของ
มิตรผลและคู่แข่งแตกต่างกันอย่างไร และ
ของใครดีกว่ากัน ท่านจะตอบค�ำถามอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ตอบตามความจริงเกีย่ วกับสินค้าของมิตรผล
และไม่กล่าวให้ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลสินค้า
ของบริษัทคู่แข่ง เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบ
ทางการค้า
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2. ผู้ใต้บัง คับบัญชาของท่ านหารือว่ า มี
ผูจ้ ดั การร้านค้าแห่งหนึง่ ยืน่ ข้อเสนอจะจัดสรร
พื้นที่วางป้ายโฆษณาสินค้าของมิตรผลให้
เห็นชัดกว่าของคู่แข่ง และจะช่วยส่งเสริม
การขายสินค้าของมิตรผลให้มากกว่าคู่แข่ง
ขอแค่ให้ช่วยจ่ายเงินพิเศษเป็นค่าด�ำเนินการ
ให้แก่ตนเอง ท่านจะตัดสินใจอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ไม่ด�ำเนินการ และชี้แจงให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา
เข้าใจว่า มิตรผลสนับสนุนและส่งเสริมการค้า
ทีเ่ ป็นธรรม และหลีกเลีย่ งการท�ำข้อตกลงใดๆ
ที่ อ าจน� ำ ไปสู ่ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า อย่ า ง
ไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
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มิตรผลเชื่อมั่นในหลักการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จึงมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนา
องค์กรควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม อันจะน�ำไปสู่ความเจริญเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินนโยบายทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างส�ำนึกรับผิดชอบในการ
อนุรักษ์และมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ารปกครองและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและชุมชน รวมถึงด�ำเนินการด้วยตนเอง
ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3. ควบคุมการจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ ตลอดทัง้ กระบวนการ ตัง้ แต่จดั หาวัตถุดบิ การผลิต
และการก�ำจัดของเสีย ต่อเนือ่ งถึงการส่งมอบสินค้าและการบริการทีค่ ำ� นึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
ควบคู่กับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและการบริการที่ดี
4. สือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจต่อชุมชนและสังคม ด้วยข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำมาพิจารณาในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคม ทีม่ งุ่ พัฒนาชุมชนและสังคม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ตัวอย่าง
1. หากชุม ชน มีแ นวความคิด ในการช่ว ย
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน มา
น�ำเสนอท่าน ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
รับฟังทุกแนวความคิดหรือข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน และน�ำมาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำแนวคิดนั้นมาวิเคราะห์
อย่างจริงจัง อันจะน�ำไปสู่การผลักดันให้เกิด
การด�ำเนินการอย่างเหมาะสม

2. ผู ้ รั บ เหมาเสนอขายเครื่ อ งจั ก รแก่ ท ่ า น
ซึ่งเป็นยี่ห้อใหม่และมีโปรโมชั่นส่วนลดใน
ช่วงแนะน�ำ โดยจะช่วยให้มิตรผลประหยัด
งบประมาณได้อย่างมาก แต่ท่านพบว่าคู่มอื
ของเครื่ อ งจั ก รไม่ มี ก ารอธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ
หรือให้รายละเอียดเกีย่ วกับการก�ำจัดของเสีย
และเมื่ อ สอบถามไปยั ง บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ก็ ไ ม่
สามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ ท่านจะตัดสินใจ
อย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ไม่เลือกซื้อเครื่องจักร ซึ่งไม่มีการระบุข้อมูล
อย่างครบถ้วนและชัดเจน เพราะอาจน�ำไปสู่
การเกิ ด ผลกระทบต่ อ สภาพความเป็ น อยู ่
ของชุมชนและสังคมได้
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ความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
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มิตรผลให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม ของบุคลากรมิตรผลและชุมชน ให้มคี วามเป็นอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัย โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปลูกฝังให้สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ และการด�ำเนินงาน

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติต ามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อบัง คับ นโยบาย และแนวปฏิบัติใ นด้ าน
ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้อมอย่า งเคร่ งครัด รวมถึงให้ ความร่ วมมือใน
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. ดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของบุคลากรมิตรผล รวมถึงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินความเสีย่ งทัง้ ก่อนและระหว่างการด�ำเนินงาน ในด้านความพร้อมของบุคลากร
มิตรผล และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทีอ่ าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนและเตรียมการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและต้องมีการสื่อสารนโยบาย ระเบียบ รวมถึง
แนวปฏิบตั ใิ นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาและผูเ้ กีย่ วข้อง
ให้รับทราบและมีความเข้าใจ พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้มีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
5. ในกรณีท่ไี ด้รับมอบหมายงานที่มีลักษณะอันตราย หรือไม่มั่นใจในความปลอดภัย
จากการท�ำ งาน หรือการกระท�ำนั้น อาจส่ง ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อม ควรหยุดหรือชะลอ
การด�ำเนินงานนั้น และขอค�ำปรึกษาจากผู้บงั คับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบโดยทันที
6. บุคลากรมิตรผล ต้องร่วมกันสอดส่องดูแล กรณีทพี่ บเห็นความผิดปกติของเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ และสถานทีใ่ นการท�ำงาน รวมถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
ให้ยุติการปฏิบัติงานชั่วคราว แจ้งผู้ร่วมงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบ
เพื่อด�ำเนินการวางแผนแก้ไขทันที
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7. มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
8. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่บุคลากรมิตรผล ให้มีความตระหนัก และใส่ใจ
ในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทั้งตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของชุมชุนและสังคมโดยรวม

ตัวอย่าง
1. หากท่านได้ยินมาโดยบังเอิญว่า ชุมชน
รอบบริเวณโรงงานได้รับความเสียหายจาก
การปล่อยน�้ำเสีย แต่ไม่ทราบช่องทางในการ
แจ้ ง ให้ โ รงงานทราบถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้
ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
จะต้องรีบด�ำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เร่งลงพื้นที่รับทราบข้อมูล และด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด�ำเนินการแก้ไข
ให้เร็วที่สุด รวมถึงต้องมีการสื่อสารเรื่องการ
ด�ำเนินการต่อผู้ท่ไี ด้รับผลกระทบให้ทราบ

54

2. หากท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานที่ท�ำหน้าที่
บริเวณที่มีเครื่องจักรท�ำงานอยู่นั้น ไม่สวม
อุปกรณ์หรือชุดป้องกันอันตรายในการปฏิบตั ิ
งานตามที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจากอุปกรณ์ มี
จ�ำนวนไม่เพียงพอต่ อการใช้ งาน ท่ านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานชะลอการปฏิบัติงานออก
ไปก่อน และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยทันที เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ให้เพียงพอต่อผูป้ ฏิบตั งิ านก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน

ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค
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มิตรผลเห็นถึงความส�ำคัญและใส่ใจในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผบู้ ริโภค
ด้วยการส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ
1. ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการของมิตรผล
2. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั สินค้าและการบริการ
3. สร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากรมิตรผล ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญและถือเป็นหน้าที่
ในการส่งมอบสินค้าและการบริการที่ดีสู่มือผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและการบริการ
ของผู้บริโภค รวมถึงมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารส�ำหรับผู้บริโภคที่ชัดเจนและเพียงพอ
5. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และให้คำ� ปรึกษาแก่ผบู้ ริโภค
ต้องด�ำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพิจารณาข้อมูลอย่างจริงจัง เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย�ำ
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ตัวอย่าง
1. หากท่ า นพบเห็ น เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ น
การบรรจุน�้ำตาลขัดข้อง ท�ำให้น้ำ� หนักบรรจุ
คลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐาน โดยพบว่า
น�้ำ ตาลบรรจุถุง พร้ อ มจ�ำหน่า ย มีปริม าณ
น้ อ ยกว่ า ค่ า ที่ก�ำ หนดไว้เล็ก น้อย ท่า นจะ
ด�ำเนินการอย่างไร

2. ท่านพบว่ามีการตัง้ กระทูใ้ นเว็บไซต์แห่งหนึง่
ซึ่ ง มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของมิตรผล และมีการแสดงความคิดเห็นใน
หลากหลายประเด็น ทั้งในเชิงเห็นด้วยและ
แสดงออกถึงความไม่ เ ชื่อมั่นในตราสินค้ า
ท่านจะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำ

หยุ ด กระบวนการบรรจุ น�้ ำ ตาลและแจ้ ง
ผู ้ บังคับบัญชาทันที รวมถึงด�ำเนินการยับยั้ง
การส่งมอบสินค้าออกก่อนไป เพื่อตรวจสอบ
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะ
ไม่ มี ก ารน� ำ สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานออก
จ�ำหน่าย

น�ำข้อมูลดังกล่าว แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อพิจารณา
และด�ำเนินการแก้ไข รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็น
จริงอย่างครบถ้วน และหากพบว่าข้อสงสัย
ดังกล่าวมีมูลความจริง ต้องรีบด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้บริโภค
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การร้องเรียน

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
มิตรผล
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มิตรผลก�ำหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ รือ่ ง การร้องเรียน เพือ่ เปิดโอกาสให้ได้รว่ มกัน
สอดส่องดูแล ให้ขอ้ มูล แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีท่ จุ ริต คอร์รปั ชัน
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบและจรรยาบรรณมิตรผล โดยสามารถด�ำเนินการได้
ดังนี้
1. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังผู้รับข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางที่ก�ำหนดตาม
กระบวนการที่มิตรผลก�ำหนดไว้ในแนวปฏิบัติเรื่อง การร้องเรียน
2. กรณีทพี่ บว่าการแจ้งการร้องเรียนนัน้ มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นเท็จโดยตัง้ ใจหรือเป็นการกลัน่ แกล้ง
ถือเป็นการกระท�ำผิดระเบียบข้อบังคับของมิตรผล
3. มิตรผลมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มคี วามเกี่ยวข้องกับ
การร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและหลักฐานในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

ค�ำจ�ำกัดความ
การร้องเรียน หมายถึง ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรม หรือ
การกระท�ำต่างๆ ของบุคลากรในบริษัทฯ ที่มีลัก ษณะฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั อิ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณมิตรผล
ผูร้ อ้ งเรียน หมายถึง ผูท้ พี่ บเห็น สงสัย หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
พฤติกรรม หรือการกระท�ำต่างๆ ของบุคลากรในบริษทั ฯ ทีม่ ลี กั ษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณมิตรผล
ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคลากรของ
บริษัทฯ ผู้ที่ถูกกล่าวหา ผู้กระท�ำ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
มีพฤติกรรมหรือกระท�ำการที่มีลักษณะฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายและ
แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณ
มิตรผล
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ขั้นตอนด�ำเนินการเมื่อพบการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน

ลายลักษณ์อักษร หรือวาจา :

ผู้รับเรือ่ งการร้องเรียน

o เว็บไซต์ภายใน Mymitrphol
o เว็บไซต์ภายนอก www.mitrphol.com
o กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร / 		
ผู้บังคับบัญชา ที่ท่านไว้วางใจ
o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
cg@mitrphol.com

o หน่วยงานธรรมาภิบาล / 		
กลุ ่ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
บริหาร / ส�ำนักงานตรวจสอบ
* ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนแจ้งไปยังหน่วยงาน
ธรรมาภิบาล

o จดหมายไปรษณีย์
o ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมและสะดวกต่อ
ผู้ร้องเรียน
* ผู้ร้องเรียน จะระบุชื่อและช่องทางการ
ติดต่อในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือไม่กไ็ ด้
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ขั้นตอนด�ำเนินการ
1. ผู้ร้องเรียนด�ำเนินการการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสมาตามช่องทางที่ก�ำหนด
2. หน่วยงานธรรมาภิบาล ตอบรับเรือ่ งร้องเรียนในเบือ้ งต้น ภายใน 15 วัน
และประสานงาน ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมติดตามความคืบหน้าทุก 15 วัน
กรณี ได้รบั แจ้งเกี่ยวกับการกระท�ำที่ขัดต่อระเบียบวินัยของบริษัท จะด�ำเนินการส่งเรื่อง
ไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
กรณี ได้รบั แจ้งเกี่ยวกับการกระท�ำที่ทุจริต คอร์รัปชันหรือผิดกฎหมาย จะด�ำเนินการส่ง
เรื่องไปยังส�ำนักงานตรวจสอบ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาด�ำเนินการ
กรณีพบว่า มีมูลความจริง หรือมีความผิดชัดเจน จะด�ำเนินการแต่งตั้งคณะสอบสวน
กรณีพบว่า ไม่มมี ลู ความจริง หรือไม่มคี วามผิดจริง จะรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง ต่อหน่วยงานธรรมาภิบาลตอบ
กลับผู้ร้องเรียน
3.2 คณะสอบสวน รายงานผลสอบสวนกลับไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผล
สอบสวน
4.1 ส�ำนักงานตรวจสอบ เมือ่ สิน้ สุดกระบวนการตรวจสอบ ส�ำนักงานตรวจสอบจะส่งเรือ่ งให้
หน่วยงานธรรมาภิบาล เพือ่ แจ้งผลการตรวจสอบต่อผูร้ อ้ งเรียน
4.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร พิจารณาบทลงโทษ หากตรวจสอบและพบว่า
การร้องเรียนมีความผิดจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งเรือ่ งให้กลุม่ งานทรัพยากร-บุคคล
และบริหาร เพือ่ พิจารณาก�ำหนดบทลงโทษ และน�ำเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจ
5. หน่วยงานธรรมาภิบาล แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน
** กรณี ผู้ร้องเรียนมีการเปิดเผยชื่อให้ด�ำเนินการตอบรับและแจ้งผลการพิจารณา
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Note
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