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อุดมกำรณ์
เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ซึ่งทังคณะกรรมการ
้
บริ ษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ ถือปฏิบตั ิ และให้ ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
 มุ่งมั่นในควำมเป็ นเลิศ
MPG มุ่งกระทาในสิ่งที่ถูกต้ องด้ วยความตังใจให้
้
เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องทุกคนตระหนักดีวา่ เราต้ องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ความรู้ และความสามารถที่มีอยู่ ให้ มากยิ่งขึ ้นไปกว่าเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่ เรี ยนรู้ และศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค และก้ าวหน้ าต่อไปด้ วยความมัน่ คงยัง่ ยืน เพื่อผลที่ดี
ที่สดุ แก่ MPG และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
>> แนวทางปฏิบตั ิของพนักงาน <<
>> ทางานด้ วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ความรู้ ความสามารถ ด้ วยความตังใจให้
้
เกิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอ เพื่อพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยคานึงถึงการผสานประโยชน์และผลกระทบทุกด้ าน
ที่มีตอ่ ผู้เกี่ยวข้ อง
>> ร่ วมแรงร่ วมใจในการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคณ
ุ ค่าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
>> ทันโลกทันเหตุการณ์ และพร้ อมที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ตัง้ มั่นในควำมเป็ นธรรม
MPG มีความรับผิดชอบที่จะให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับความเป็ นธรรม กล่าวคือ
o ให้ ผ้ ใู ช้ สนิ ค้ า และบริ การได้ รับประโยชน์สงู สุด ทังด้
้ านคุณภาพ ราคา และการบริ การ
o ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
o ให้ พนักงานได้ รับผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
o ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
>> แนวทางปฏิบตั ิของพนักงาน <<
>> ทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างให้ เกียรติ
จริ งใจ เป็ นมิตรและเป็ นธรรม
>> ทางานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุ่น หรื อสถาบัน
 เชื่อมั่นในคุณค่ ำของคน
MPG ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ การที่บริ ษัทเจริ ญรุ่งเรื องมาได้ ตราบเท่าทุกวันนี ้ก็เพราะมีคนเก่ง
และดีที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมเป็ นประการสาคัญ MPG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเข้ าทางาน และพัฒนา
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คนให้ พร้ อมที่จะเผชิญสภาวะการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็สร้ างความผูกพันทางใจให้ พนักงานมี
ความรักต่อบริ ษัท ทาให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจที่จะทางานเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าในอนาคตให้ เติบโตไปด้ วยกัน
>> แนวทางปฏิบตั ิของพนักงาน <<
>> ทางานร่วมกันเสมือนพี่น้อง ห่วงใย เอื ้ออาทร ยกย่องชมเชย แนะนาเพื่อให้ กาลัง ใจกันและกัน
เคารพความคิดเห็นของกันและกัน
>> ทางานเป็ นทีม และช่วยเหลือกัน
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
MPG ปฏิ บัติ ต นเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ใ นทุก ชุม ชน และทุก ประเทศที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย โดยค านึง ถึ ง หน้ ที่ และความ
รับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม ทังยั
้ งให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
>> แนวทางปฏิบตั ิของพนักงาน <<
>> มีจิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มจากที่บ้าน ที่ทางาน
และขยายผลสูภ่ ายนอก
>> มีสว่ นร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาสิง่ แวดล้ อม และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
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จรรยำบรรณและจริ ยธรรมของผู้บริหำรและพนักงำน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย ฉบับปี 2560
(อนุมัตโิ ดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560)
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผู้บริ หารและพนักงานฉบับนี ้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยโดยการคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
ภายใต้ กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้ เกิดการ
ประพฤติปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึง่ จะส่งผลให้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบริ ษัทฯ ได้ ถกู พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนันแล้
้ ว ยังเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อบังคับการทางาน
ของพนักงานทุกคน

จรรยำบรรณ
พนักงาน MPG ทุกคน มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณ โดยมีกรรมการ
บริ ษัทปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
>> แนวทางปฏิบตั ิของพนักงาน <<
1. ทาความเข้ าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณ MPG โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับหน้ าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2. ปรึ กษาผู้บังคับบัญชาตามลาดับขัน้ เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทาถูกต้ องตามจรรยาบรรณ MPG
หรื อไม่
3. สือ่ สารให้ บคุ คลอื่นที่ทา่ นร่วมงานด้ วย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงานตามหลัก
จรรยาบรรณของ MPG
4. แจ้ งเบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้ องตามจรรยาบรรณ MPG ผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ และให้
ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง
การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณ อาจมีความผิดทางวินยั หรื อกฎหมาย
ตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด รวมถึงการให้ การสนับสนุนให้ ผ้ ูอื่นกระทาผิ ด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง และการ
กระทาอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้ให้ ข้อเท็จจริ ง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ MPG เช่นกัน
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หำกพบเห็นกำรกระทำที่ผิดจรรยำบรรณ
ท่านสามารถร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส (Whistleblower) ในกรณีที่ท่านทราบ หรื อพบเห็นการกระทา หรื อเป็ นผู้
เดือดร้ อนเสียหายที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต ไม่ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทและจรรยาบรรณ ทังนี
้ ้ท่าน
สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าวได้ โดยการดาเนินการ ดังนี ้
 แจ้ งไปที่ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยนตามช่องทางการร้ องเรี ยนที่กาหนด ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เป็ นการร้ องเรี ยนข้ อมูลเท็จ
หรื อเป็ นการกลัน่ แกล้ ง ซึง่ MPG ถือว่าผิดวินยั ตามข้ อบังคับการบริ หารงานบุคคล
 บริ ษัทมีกระบวกการ ในการดาเนินการ เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยน และแจ้ งเบาะแส ไปที่เว็บไซต์ www.mangpong.co.th หัวข้ อ Whistleblower Policy
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ผังกระบวนกำรดำเนินกำร เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
ผู้ร้องเรี ยน

ช่องทางการร้ องเรี ยน
• แจ้ งด้ วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร/ จดหมาย จะระบุชื่อ หรื อไม่ระบุชื่อผู้แจ้ งก็
ได้ / E-mail Address
• แจ้ งผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับข้ อร้ องเรี ยน และแจ้ งบาะแส (Whistleblower System)

ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
• ผู้บงั คับบัญชาที่ทา่ นวางใจในทุกระดับ
• เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
• กรรมการบริ ษัทคนใดคนหนึง่

บริ ษัททาหน้ าที่
• รวบรวมขอเท็จจริ ง (ทาเป็ นความลับ) จะพิจารณา และสรุปข้ อเท็จจริ งเบื ้องต้ น ใช้ เวลา
ประมาณ 30-60 วัน ขึ ้นอยูก่ บั ความซับซ้ อนในการหาข้ อเท็จจริ ง
• ตังคณะท
้
างานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเป็ นทางการ กรณีข้อเท็จจริ งมีแนวโน้ มผิดวินยั /
จรรยาบรรณ/การทุจริ ต เพื่อหาข้ อมูลและหลักฐานจากหลากหลายหน่วยงาน หรื อหน่วยาน
ภายนอก และสรุปผล/เสนอการลงโทษ
• พิจารณาอนุมตั ิการลงโทษ
• รายงานตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบำยกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ ข้อมูล
MPG มีนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูล หรื อให้ เบาะแส คณะทางานหา
ข้ อเท็จจริ ง กรรมการสอบสวน เกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยาบรรณ
(Whistleblower Policy) ดังนี ้
 กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลเปิ ดเผยชื่อ บริ ษัทสามารถรายงานความคืบหน้ า ชี ้แจ้ งข้ อเท็จจริ งให้ ทราบได้
หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
 กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าตนไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือนร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ย นสามารถร้ องขอให้
บริ ษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรื อ บริ ษัทอาจกาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่
ต้ องร้ องขอ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือนร้ อนเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
 บริ ษัทถือว่าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
 ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
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คำนิยำมทั่วไป
คำศัพท์
MPG

หมำยถึง
 บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย

 บริ ษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย

 บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของ MPG โดย
ทางตรง หรื อทางอ้ อม หรื อมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดาเนินธุรกิจของ MPG
หรื อมีสว่ นที่ทาให้ อาจเกิดผลกระทบการดาเนินธุรกิจของ MPG เช่น กรรมการ
บริ ษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่สญ
ั ญา ผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม
เป็ นต้ น

กรรมกำรบริษัท

 กรรมการของบริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

พนักงำน MPG

 พนักงานประจาภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และพนักงาน
ที่มีสญ
ั ญาจ้ างเป็ นพิเศษ

คู่ค้ำ

 ผู้จาหน่ายสินค้ า ผู้ใหเช่า หรื อผู้ให้ เช่าซื ้อ ที่สง่ มอบสินค้ าให้ MPG

ผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ

 บุคคล หรื อนิติบคุ คลใดก็ตามที่ MPG มีการติดต่อสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็ นรัฐบาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เป็ นต้ น

คู่ธุรกิจ หรือผู้รับเหมำ

 ผู้รับจ้ าง หรื อให้ บริ การแก่ MPG หรื อคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาจ้ างทาของกับ MPG

คู่สัญญำ

 ผู้ที่ ย อมเข้ า ผูก พันตน และมี สิท ธิ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบตามที่ ป รากฏใน
สัญญาที่ได้ ทาไว้ กบั MPG

ลูกค้ ำ

 ผู้ซื ้อสินค้ า หรื อผู้ใช้ งานสินค้ า และผู้รับบริ การ

ธุรกรรม (Transaction)

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรมสัญญา หรื อดาเนินการใดๆ กับผู้อื่นทางการ
เงิน ทางธุรกิจ หรื อการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น การบริ การ การซื ้อ
การขาย การว่าจ้ าง การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้ าน
เทคนิคหรื อบุคลากร
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แนวปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณบริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
สิทธิมนุษยชนและแรงงำน

หลักกำร
MPG ตระหนักถึงความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน หลีกเลีย่ งการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้
MPG ยังตระหนักถึงความสาคัญในด้ านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และข้ อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม

แนวทำงปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้ างงาน ตังแต่
้ สรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทางาน และ
วันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้ าวหน้ า และ
อื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. ปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กันเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทาง
กาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรื อเรื่ องอื่นใด
3. ไม่ใช้ แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจาการค้ ามนุษย์ หรื อแรงงานเด็กอันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็ น
การทารุ ณร่ างกาย หรื อจิตใจพนักงาน ไม่ว่าจะโดยวิธีการขู่เข็ญ กักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด
หรื อใช้ ความรุนแรงในรูปแบบใด
4. ใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดาเนินธุรกิจ
รวมทังจากผู
้
้ ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บงั คับบัญชา
เพื่อป้องกันการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นิยำม
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนได้ รับการรับรอง หรื อคุ้มครองให้ ไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เพียงเพราะความแตกต่าง ในทางกาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม
หรื อเรื่ องอื่นใด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามแต่ละกฎหมายของแต่ละประเทศ หรื อตามสนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีที่จะต้ อง
ปฏิบตั ิตาม
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สุขภำพ ควำมปลอดภัย
หลักกำร
MPG ให้ ความสาคัญในเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้ า ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในการดาเนินธุรกิ จ โดยเริ่ มตัง้ แต่การประเมินผลกระทบที่เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพ และความปลอดภัยก่อน ดูแลสถาน
ประกอบการ สินค้ า อุปกรณ์ตา่ งๆ วัตถุดิบ เทคโนโลยีให้ มีความปลอดภัย ไม่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้ งาน ตลอดจน
ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องดังกล่าวให้ กบั พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ

แนวทำงปฏิบัติ
1. ดูแลและตรวจสอบความพร้ อมของสุขภาพตนเอง เพื่อนร่ ว มงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องก่อนปฏิ บตั ิงาน
และต้ องหยุด หรื อสัง่ ให้ หยุดปฏิบัติงานทันที หากพบว่ามีสุขภาพร่ างกายไม่พร้ อมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุจากการทางาน หรื อที่เกี่ยวกับงาน
2. ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่ มการทางาน รวมถึงต้ องศึกษาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย หรื อ
อาจเป็ นอันตราย เพื่อวางแผนหรื อเตรี ยมการป้องกันที่เหมาะสม
3. ส่งเสริ มการปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องของการดูแลรักษาสุขภาพ และปลอดภัยให้ กบั ผู้ร่วมงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น ผ่านการประชุม การอบรมสัมมนา การร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ
4. ในกรณีที่ได้ รับมอบหมายงานที่มีอนั ตราย หรื อหากไม่มีความมัน่ ใจถึงความปลอดภัยจากการทางาน ควรหยุด หรื อ
ชะลอการดาเนินการนัน้ และปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้เชี่ยวชาญโดยทันที
5. รายงานผูบังคับ บัญ ชาทัน ที เมื่ อ พบเห็ น สิ่งที่ ผิดปกติ ทัง้ จากสถานที่ ในบริ เวณที่ ทางาน อุป กรณ์ ต่า งๆ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
6. ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน ต้ องกาหนดหรื อเผยแพร่แนวทางใน
การป้องกันและควบคุมไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงาน
7. ดาเนินงานตามกฎหมาย มาตราฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ด้ านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงให้
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงระดับสากลในเรื่ องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรื อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
8. เปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานด้ านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
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กำรต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น

หลักกำร
การดาเนินธุรกิจของ MPG กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ต้ องดาเนินการอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา โปร่ งใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ และไม่คอร์ รัปชัน่ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของ MPG รวมทัง้
ไม่ทาให้ เกิดข้ อครหา หรื อเสือ่ มเสียชื่อเสียงของบริ ษัท
แนวทำงปฏิบัติ
1. ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้ าข่ า ยการคอร์ รั ป ชั่น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ MPG ต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
2. ไม่คอร์ รัปชั่นและต้ องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซื ้อ
การทาสัญญา การให้ และรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง การให้ เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน เป็ นต้ น
3. ดาเนินการเรื่ องการให้ หรื อรับเงินบริ จาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามระเบียบบริ ษัท และถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ถกู นาไปใช้ เพื่อการติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทาธุรกรรมกับบุคคล นิติบคุ คล หรื อองค์กรใดๆ ที่มีข้อเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่

นิยำม
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูร่ ูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คามัน่
ว่าจะให้ รวมถึงการเรี ยกร้ อง หรื อรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อจูงใจให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิ หรื อละเว้ น
การปฏิบตั ิหน้ าที่อนั เป็ นการให้ ได้ มา หรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั MPG โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มา หรื อ
รักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
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ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง และค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
หลักกำร
การรับหรื อการให้ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ บริ การ การอานวยความสะดวก หรื อการเลี ้ยงรับรองกับ
ผู้เกี่ ยวข้ องทางธุรกิจ ต้ องเป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้ องถิ่น หรื อแต่ละประเทศ รวมทัง้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง โดยต้ องมีมลู ค่าเหมาะสมและไม่เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

แนวทำงปฏิบัติ
1. ก่อนการรับหรื อให้ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้ แน่ใจ ว่า
สิ่งเหล่านันมี
้ มลู ค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้ องถิ่นนัน้ กาหนดให้ กระทาได้
2. ไม่รับหรื อให้ ทรัพย์สนิ บริ การ การเลี ้ยงรับรองที่อาจทาให้ เกิดอิทธิพล หรื อแรงจูงใจในการตัดสินใจ อย่างหนึง่ อย่างใด
และทาให้ เกิดการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ไม่ชอบธรรม
3. พึงระมัดระวังทังกรณี
้
การให้ ทรัพย์สิน บริ การ เลี ้ยงรับรองแก่ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้
และการรับดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใดโดยไม่เป็ นธรรม
4. ต้ องมีหลักฐานการใช้ จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สนิ บริ การ หรื อการเลี ้ยงรับรองนัน้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้
5. กรณีได้ รับมอบหมายหรื อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาให้ ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สนิ บริ การ
การเลี ้ยงรับรอง ได้ ตามหลักเกณฑ์ หรื อมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนันก
้ าหนดไว้
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ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
หลักกำร
MPG มุ่งกระทาสิ่งที่ถูกต้ องด้ วยความตังใจให้
้
เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนัน้ การปฏิบัติงานของพนักงานต้ อง
ยึดถือประโยชน์สงู สุดของ MPG ภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมายและจริ ยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ

แนวทำงฏิบัติ
1. หลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับการกระทาไม่ว่าผู้เกี่ ยวข้ องทางธุรกิ จของ MPG หรื อพนักงานของ MPG ที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ MPG
2. หลีกเลีย่ งการทางานอื่นเพื่อประโยชน์สว่ นตนนอกเหนือจากการทางานของ MPG ซึง่ อาจมีผลกระทบต่องานในความ
รับผิดชอบและภาพลักษณ์ของ MPG
3. ห้ ามพนักงานใช้ เวลาทางานในการค้ นหาข้ อมูล ติดต่อ หรื อซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็ นประจา เพื่อ
ประโยชน์สาหรับตนเอง หรื อบุคคลอื่น และไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ MPG
4. ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ กรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการที่
เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกิจของ MPG
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้ อมูล หรื อสิง่ ที่ตนหรื อผู้อื่นรู้ เนื่องมาจากตาแหน่งหน้ าที่การงาน และความรับผิดชอบ
6. กรณีมีรายการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั MPG ต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยทันที

นิยำม
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรื อการกระทาที่พนักงานมีผลประโยชน์สว่ นตนมาก จนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งหน้ าที่ของพนักงานนัน้ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ MPG ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
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กำรดำเนินกำรด้ ำนกำรเมือง
หลักกำร
MPG วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนด้ านการเงิน หรื อรู ปแบบ
อื่นแก่พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่ วมทางการเมือง ผู้มีอานาจทางการเมือง หรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตังทางการเมื
้
อง ไม่ว่าจะ
เป็ นทางตรง หรื อทางอ้ อม ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ อย่างไรก็ ตาม MPG ให้ ความเคารพในสิทธิ
ทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรื อการเป็ น
สมาชิกพรรคการเมือง

แนวทำงปฏิบัติ
1. ไม่ควรแสดงออกด้ วยวิธีใดๆ ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่า MPG เกี่ยวข้ อง ฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนการดาเนินการทางการเมือง
พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอานาจทางการเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
้
อง
2. ไม่แต่งกายด้ วยเครื่ องแบบพนักงาน หรื อใช้ สญ
ั ลักษณ์ใดที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้ ว่าเป็ นพนักงาน MPG ในการเข้ าร่ วม
ประชุมทางการเมือง หรื อร่วมชุมนุมในที่สาธารณสถานใดๆ อันมีลกั ษณะทางการเมือง
3. ใช้ สทิ ธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลีย่ งการกระทาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่ากระทาในนาม MPG
4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรื อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทางาน หรื อในเวลางาน อันอาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งในการทางาน
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กำรปฏิบัตติ ่ อข้ อมูลและทรั พย์ สิน
 ข้ อมูลส่ วนบุคคล

หลักกำร
MPG เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ ข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
การดาเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทางาน ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลสาหรับการติดต่อ ข้ อมูลสุขภาพ
หรื อข้ อมูลส่วนตัวอื่นๆ ต้ องได้ รับความคุ้มครอง ไม่ให้ ถกู เปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิด
สิทธิตามกฎหมาย

แนวทำงปฏิบัติ
1. ต้ องเคารพในข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้ เปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากบุคคลนันๆ
้ และไม่เป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
2. ผู้ทาหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลที่อยูใ่ นความครอบครองหรื ออยูใ่ นการดูแลรักษาของบริ ษัท ต้ องคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ การใช้ เปิ ดเผย หรื อถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้ องจะกระทาได้ เท่าที่จาเป็ นตามหน้ าที่การงานปกติ และไม่เป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

 กำรบันทึก กำรรำยงำน และกำรเก็บรักษำข้ อมูล

หลักกำร
MPG ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการข้ อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรื อรายงานข้ อมูลต้ องสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ที่ MPG กาหนดและถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้ อมูล จะต้ องดาเนินการให้ อยูใ่ นสภาพที่
ปลอดภัย และสามารถนามาใช้ อ้างอิง หรื อใช้ ประโยชน์กบั MPG ได้ เมื่อต้ องการ

15

16
แนวทำงปฏิบัติ
1. บันทึกข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ MPG กาหนด หรื อที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
เช่น กฎหมายภาษี อากร มาตรฐานการบัญชี เป็ นต้ น
2. รายงานข้ อมูลอย่างถูกต้ อง และตรงไปตรงมาตามข้ อเท็จจริ ง
3. เก็บรักษาข้ อมูลตามกาหนดเวลา และตามหลักเกณฑ์ที่ MPG กาหนดไว้ หรื อภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยเก็บ
รักษาอย่างระมัดระวัง และเป็ นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรี ยกใช้ งาน และเมื่อพ้ นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูล
พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องจัดให้ มีการทาลายด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้ อมูล หรื อเอกสารแต่ละประเภท
4. ดูแลเอกสารสาคัญ และข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยวิธีการเฉพาะที่กาหนดไว้ ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรื อประเภทของ
ข้ อมูล และต้ องมัน่ ใจได้ ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทังข้
้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ
ข้ อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อคูธ่ ุรกิจ เป็ นต้ น
 กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ และกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
หลักกำร
การใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นข้ อมูลสาคัญต้ องดาเนินการให้ เหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
โดยรวม และความถูกต้ องตามกฎหมายกาหนด และต้ องไม่ใช้ ข้อมูลนันเพื
้ ่อประโยชน์สว่ นตัว หรื อบุคคลอื่น

แนวทำงปฏิบัติ
1. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นข้ อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะในการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็ นการเอาเปรี ยบ
บุคคลภายนอก ไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงเวลาใด
2. ห้ ามเปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลนัน้ ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูง เป็ นต้ น
3. ไม่ให้ คาแนะนา หรื อความเห็นในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่การงานที่ได้ รับ
มอบหมายจากบริ ษัท
4. พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาข้ อมูลงบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัวต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิ ดเผยงบการเงิน หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่น ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษัท
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นิยำม
ข้ อมูลสาคัญ หมายถึง ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ MPG ที่หากมีการเปิ ดเผย โดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม แล้ ว
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ MPG ต่อราคาหลักทรัพย์ หรื ออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุน เช่น ข้ อมูลในงบการเงินที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์

 กำรใช้ และกำรดูแลรักษำทรัพย์ สินของบริษัท

หลักกำร
MPG ใช้ ทรั พย์ สินอย่างมีประสิทธิ ภาพและให้ เกิ ดประโยชน์ อย่างเต็มที่ พร้ อมทัง้ ส่งเสริ มให้ พนักงานดูแลรั ก ษา
ทรัพย์สนิ มิให้ เสียหาย สูญหาย หรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว หรื อเพื่อบุคคลอื่น

แนวทำงปฏิบตั ิ
1. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สนิ ของ MPG ไม่ให้ เสียหายหรื อสูญหาย
2. ใช้ ทรัพย์สนิ ของ MPG อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ MPG
3. ไม่นาทรัพย์สนิ ของ MPG ไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรื อใช้ ในทางที่ผดิ กฎหมาย

นิยำม
ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ นสังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่ MPG เป็ น
เจ้ าของ หรื อเป็ นผู้รับผิดชอบครอบครอง

 กำรใช้ และดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หลักกำร
MPG เน้ นให้ การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยจะต้ องได้ รับ
การดูแลรักษาให้ พ้นจากการถูกล่วงละเมิด หรื อนาไปใช้ โดยไม่มีสทิ ธิ
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แนวทำงปฏิบตั ิ
1. ใช้ งานระบบให้ ถกู ต้ องตามสิทธิที่ไดรับอนุญาต เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ รหัสผ่านสาหรับเข้ าใช้ งานระบบ
2. หลีกเลี่ยงการเปิ ดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้ อปุ กรณ์บนั ทึกข้ อมูลที่เคยใช้ งานกับคอมพิวเตอร์ ที่น่าสงสัยว่า
อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อมีซอฟแวร์ ที่เป็ นอันตรายอื่นๆ
3. ห้ ามใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ าถึง หรื อส่งข้ อมูลที่มีเนือ้ หาขัดต่อศีลธรรมอันดี เกี่ ยวกับการพนัน
กระทบต่อความมัน่ คงของชาติ หรื อละเมิดสิทธิของผู้อื่น
4. ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังข้
้ อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบเพื่อประโยชน์ของ MPG หลีกเลี่ยงการใช้ ระบบที่อาจ
ละเมิ ด สิท ธิ ใ นการใช้ ง านตามปกติ ข องผู้อื่ น ในเรื่ อ งที่ ไม่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การท างาน หรื อ อาจกระทบกระเทื อ นกับ
ประสิทธิภาพในการทางานของระบบ
5. หลีกเลี่ยงการติดตังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ ด้วยตนเอง การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการตังค่
้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปั ญหาหรื อพบเห็นความผิดปกติในการใช้ งาน ให้ ติดต่อผู้ดแู ลด้ านไอที

นิยำม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เครื่ องมือและระบบงานต่างๆ ที่ใช้ ในการประมวลผล และส่งต่อข้ อมูลอิเลคทรอนิก
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย อินเทอร์ เนต อีเมล รหัสผ่าน หรื อโปรแกรมต่างๆ เป็ นต้ น

 กำรใช้ และกำรดูแลรักษำทรัพย์ สินทำงปั ญญำ

หลักกำร
MPG ถื อว่าทรั พย์สินทางปั ญญา เป็ นทรั พย์สินที่มีค่าของ MPG พนักงานมีหน้ าที่ต้องปกป้องและดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปั ญญาของ MPG ให้ พ้นจากการนาไปใช้ หรื อเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต รวมทังต้
้ องเคารพ และไม่ละเมิด
ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น

แนวทำงปฏิบตั ิ
1. ให้ ความเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น ตรวจสอบผลงานอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับ
มา หรื อที่จะนามาใช้ กบั MPG
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2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของ MPG ไม่ให้ ถกู ละเมิด เปิ ดเผย ทาซ ้า ดัดแปลง หรื อกระทาการใดๆ โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตจาก MPG
3. ให้ ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรื อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ MPG เป็ นเจ้ าของ
4. ในการทาสัญญา หรื อนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้ ชดั เจน หากมีข้อสงสัยให้ ปรึกษา
หรื อหารื อกับที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมายของ MPG
5. รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเมื่อพบการกระทาที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ หรื ออาจนาไปสู่การละเมิดสิทธิ หรื อการ
กระทาที่อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ MPG
นิยำม
ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้ น หรื อสร้ างสรรค์
ของมนุษย์
สิทธิ บตั ร (Patent) หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้ มครองการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ แก่ สิทธิบตั รการประดิษฐ์ สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสทิ ธิ บตั ร
ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ง
บันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ เป็ นต้ น
เครื่ องหมายการค้ า (Trademark) หมายถึง เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ หรื อตราที่ใช้ กบั สินค้ า หรื อบริ การ ได้ แก่
เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ เครื่ องหมายรับรอง เครื่ องหมายร่วม
ความลับทางการค้ า (Trade Secrets) หมายถึง ข้ อมูลทางการค้ าที่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ู จักโดยทัว่ ไป และมูลค่ าในเชิง
พาณิชย์ เนื่องจากข้ อมูลนันเป็
้ นความลับ และมีการดาเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้ อมูลนันไว้
้ เป็ นความลับ
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กำรเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักกำร
การเปิ ดเผยข้ อมูลของ MPG ยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้ องมัน่ ใจได้ วา่ เป็ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน สอดคล้ องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ด้ วยวาจา หรื อโดยช่องทางอื่นใด

แนวทำงปฏิบัติ
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ ให้ เปิ ดเผยบนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง และต้ องไม่มีเจตนาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิ ดในข้ อเท็จจริ ง
2. การเปิ ด เผยข้ อ มูลที่ อาจมีผลกระทบใดๆ ต่อ MPG ต้ อ งกระท าโดยผู้มีอานาจโดยตรงในเรื่ อ งนัน้ ๆ เว้ น แต่ได้ รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูลนันเอง
้
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ บุค คลผู้มี สิท ธิ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเปิ ดเผยอ ย่าง
ระมัดระวัง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา พร้ อมทังด
้ าเนินการแน่ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอ
และเท่าเทียมกัน
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กำรสื่อสำร
หลักกำร
การสื่อสารของ MPG ซึ่งรวมถึงการสื่อสารของแบรนด์ MPG การสื่อสารของแบรนด์ ร้านค้ าปลีก (แมงป่ อง
กิซแมน สตาร์ ดสั ) ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร การสื่อสารการตลาดของแบรนด์สินค้ า (คลาวด้ า เคียร่ า) การใช้ ตรา
สัญลักษณ์ และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้ องดาเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง คานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ MPG

แนวทำงปฏิบัติ
1. สื่อสารโดยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และการคานึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละประเทศที่เข้ าไป
ดาเนินธุรกิจ
2. ไม่น าเสนอสิ่ง ที่อ าจทาให้ เกิ ดความขัดแย้ งในสังคม เช่ น สถาบัน ชาติ สถาบัน ศาสนา สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์
การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่ องเพศ หรื อเรื่ องที่ขดั ต่อศีลธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ความเหลือ่ มล ้าทางสังคม การเลือกปฏิบตั ิ และการละเมิดธิมนุษยชน
3. ไม่สื่อสารเกินจริ งในเชิงมุ่งให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจผิดในแง่คณ
ุ ภาพสินค้ า บริ การ หรื อคุณลักษณะอื่นใดขององค์กร เว้ นแต่
กรณีใช้ เทคนิคที่ผ้ บู ริ โภคสามารถตระหนักได้ ว่าไม่ใช่ความจริ ง แต่เป็ นการสร้ างความน่าสนใจให้ กับ งานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ ผ้ บู ริ โภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็ นจริ ง
4. ห้ ามใช้ วิธีการสือ่ สารทางการตลาดที่เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยตรงกับสินค้ าหรื อบริ การของคูแ่ ข่ง
5. ไม่เพิกเฉยและช่วยกันสอดส่องดูแลให้ กบั องค์กรในกรณีที่พบการสือ่ สารที่พาดพิงถึงองค์กร หรื อการปฏิบตั ิที่จะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการนาตราสัญลักษณ์ไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม หรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อแบรนด์
ให้ รีบแจ้ งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรื อผู้บงั คับบัญชาทันที
6. ในการเผยแพร่ ข้อมูล หรื อแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่ องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดงข้ อความว่าเป็ น
ความคิดเห็นส่วนตัวไว้ อย่างชัดเจนด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่เป็ นพนักงาน MPG
7. ใช้ ตราสัญลักษณ์ ขององค์กรให้ ถูกต้ อง และการที่จะนาตราสัญลักษณ์ ขององค์กรไปใช้ นนั ้ ต้ องได้ รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้ านแบรนด์ก่อน และไม่นาตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์สว่ นตัว
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กำรทำธุรกรรมของ MPG
 กำรทำธุรกรรมระหว่ ำงกันของบริษัทใน MPG

หลักกำร
การดาเนินธุรกิจ หรื อปฏิบตั ิงานที่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกันของบริ ษัทใน MPG ต้ องคานึงถึงกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอานาจดาเนินการของ MPG ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ่น

แนวทำงปฏิบัติ
1. ไม่ดาเนินการหากมีการร้ องขอให้ มีการข้ ามขันตอน
้
หรื อเพิกเฉยต่อกระบวนการใดๆ ที่ต้องดาเนินการตามปกติ
2. ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิและกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อ MPG ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด
3. ดาเนินการเรื่ องรายการระหว่างกันอย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล
4. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขันตอน
้
อานาจดาเนินการตามกระบวนการที่ MPG กาหนดไว้ ให้ เข้ าใจอย่างถี่ถ้วนก่อน
การดาเนินการ

 กำรทำธุกรรมของ MPG กับบุคคลภำยนอก

หลักกำร
การกระทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้ องปฏิบัติให้ ถูกหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กาหนดไว้ ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของบริ ษัท รวมถึงได้ รับการอนุมตั ิตามอานาจดาเนินการ
ของ MPG อย่า งเคร่ ง ครั ด ที่ สาคัญ จะต้ อ งปฏิ บัติตามเงื่ อ นไขที่ได้ ตกลงไว้ อ ย่ างตรงไปตรงมา โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยหลีกเลีย่ งการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายต่อ MPG หรื อบุคคลภายนอก
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แนวทำงปฏิบัติ
1. ต้ องศึกษา และทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ
2. การทาธุรกรรมต้ องคานึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็ นไปตามกลไกตลาด คุณภาพ และบริ การที่ได้ รับ ไม่เลือกปฏิบตั ิ หรื อกีด
กันการทาธุรกิจด้ วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
3. หลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้ อม หรื ออาจทาให้ MPG เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้
การทาธุรกรรมนันจะท
้ าให้ ได้ รับผลประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
4. ในการจัดหาต้ องดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ MPG และให้ พิจารณา
เลือกนิติบุคคล เป็ นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล หรื อเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ของ MPG
5. ในการท าธุร กรรมที่ ไม่เกี่ ย วข้ อ งกับ MPG ห้ า มแอบอ้ างใช้ ชื่ อของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการ หรื อ
พนักงาน แม้ วา่ จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริ ษัทก็ตาม
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กำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ
หลักกำร
การนาเข้ า -ส่งออกสินค้ า หรื อการทาธุรกรรมใดๆ ของ MPG ที่เกี่ ยวข้ องกับต่างประเทศ จะต้ องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครั ด เช่น กฎหมายการนาเข้ าและส่งออก กฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยของสินค้ า กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริ โภค รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติของ MPG ที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่งครัด

แนวทำงปฏิบัติ
1. ศึกษาและติดตามข้ อมูลของลูกค้ า และคู่ธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้ วย โดยหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจกับลูกค้ า หรื อคู่
ธุรกิจที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีการดาเนินธุรกิจที่ไม่นา่ ไว้ วางใจ
2. ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมาย
3. รายงานข้ อมูลพร้ อมหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ า-ส่งออก ต่อผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนาเข้ าส่งออก เช่น
หน่วยงานของรัฐ โดยต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเป็ นหลักฐานที่มีข้อมูลที่ถูกต้ อง
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กำรแข่ งขันทำงกำรค้ ำ
หลักกำร
MPG ตังมั
้ น่ ที่จะดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยคานึงถึงจริ ยธรรมในการประกอบการค้ าและกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้ า ทังต่
้ อลูกค้ าและคูค่ ้ าของ MPG รวมถึงดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

แนวทำงปฏิบัติ
1. ไม่ทาความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งหรื อบุคคใด ที่มีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อจากัดการแข่งขันทางการค้ า
2. กรณีที่ MPG เป็ นผู้มีอานาจเหนือตลาดในสินค้ าใด ต้ องไม่ใช่อานาจเหนือตลาดดังกล่าวในลักษณะที่ไม่เป็ นธรรมทาง
การค้ า เช่น การจากัดทางเลือกของลูกค้ าในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ รวมถึงการกาหนดราคา หรื อเงื่อนไขการขาย
สินค้ า หรื อบริ การที่ไม่เป็ นธรรม
3. กฎหมายแข่งขันทางการค้ าเป็ นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้ อนและมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ จึงควรทาความ
เข้ าใจแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันทางการค้ าของบริ ษัท กรณีที่มีข้อสงสัยควรหารื อกับที่ปรึก ษาทางกฎหมาย
ของบริ ษัทตังแต่
้ เริ่ มต้ น
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กำรป้ องกันกำรฟอกเงิน
หลักกำร
MPG ยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ บริ ษัทจะไม่รับ
โอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดใช้ MPG เป็ นช่องทาง หรื อ
เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สนิ ที่ได้ มาโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

แนวทำงปฏิบัติ
1. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อรับโอนเงินที่มีลกั ษณะการจ่ายที่ผิดปกติโดยเฉพาะจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกรรมนัน้
2. ก่อนการทาธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญา ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมาย
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยทันที
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