บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ท่จี ะดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อ ม เนื่องจากตระหนักดีว่าการดาเนินธุรกิจควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมนัน้ จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กบั ธุรกิจ
ด้วยเจตนารมณ์ในการด าเนิ น งานด้านความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมอย่ า ง
แท้จริง บริษัทฯ จึงก่อตัง้ ”มูลนิธิแมงป่ องปั นนา้ ใจให้สังคม” มาตัง้ แต่ตน้ ปี 2549
และดาเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์ อันนาไปสู่การสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าที่กา้ วไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมใน
ด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มา
โดยตลอด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านบริษัทฯได้ร่วมกับมูลนิธิแมงป่ องปั นนา้ ใจให้สังคม
จัด โครงการ “ตู้ปั น สุข ” เพื่ อ แบ่ ง ปั น อาหารให้กับ เพื่ อ นพนัก งานทุ ก คนที่ ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบาบายที่จะพัฒนาการดาเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไปสู่ CSR In process จึงใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตาม
หลักการ 8 ข้อ ที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น การเคารพสิท ธิ มนุษ ยชน การปฏิบัติต่ อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิ ดชอบต่ อผู้บ ริโภค การดูแลรัก ษา
สิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุม ชนหรือสังคม เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญในการดาเนินงาน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุ กกลุ่ม ทั้งผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และ
เจ้าหนี ้ พนักงาน คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จดั ทาข้อ พึงปฏิบตั ิจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจไว้ให้คณะกรรมการ ฝ่ าย
บริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบั ติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ และยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ น มาตรฐานในการพัฒ นาแนวทางปฏิ บัติ แ ละการรายงาน เนื่ อ งจากมี ม าตรฐาน เป็ น ที่ ย อมรับ อย่ างกว้า งขวาง และ
ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและ
จุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป
2) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีการกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนัก งาน ใช้ยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2555 และ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการนาหลัก
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ปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ น ไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี สาหรับบริษั ท จดทะเทีย นปี 2560 หรือ "Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็ นหลักปฏิบัติท่ีจะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสร้าง
กลไกกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัท ฯ ได้ตระหนักและคานึงถึงการมี CG ที่ดี และการนา CG Code ไปปรับใช้นนั้ เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ควบคู่กนั ไปด้วย
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับ ชาติ หากมีก ารทุจริต ภายในองค์กรบริษั ท ฯ จะดาเนิน การลงโทษสูงสุด และประกาศให้
พนักงานทราบถึงสาเหตุของการลงโทษนั้น เพื่อเป็ นการยา้ เตือนและปลูกจิตสานึกไม่ให้เกิดการ
ทุจริต
ในปี 2562 บริษั ท ฯ ได้มี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ไขนโยบายพร้อ มทั้ง จัด ท าแนว
ทางการปฎิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้านการคอร์รปั ชั่น และประกาศใช้ รวมถึงออก
หนังสือแจ้งให้ผูท้ ่ีเกี่ยวทุกฝ่ ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนา
นโยบายดังกล่าวไปใช้ โดยได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกฝ่ ายต่อการเข้าร่วมอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ การ
จัด ทาโลโก้ MPG ANTI CORRUPTION การจัด ประกวดค าขวัญ MPG ไร้ค นโกง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยัง ได้รบั การรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็ น สมาชิก แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน
2562 และอยู่ระหว่างรอรับมอบใบประกาศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริต
(CAC) ซึ่งบริษัทฯ ยังยึดถือต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาผล
การประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator อยู่ในระดับ 2 และมีนโยบายที่จะพัฒนาสู่ระดับ
ที่กา้ วหน้าต่อไป
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการร่วมแสดง
พลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ดังนัน้ บริษัทฯจะเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ภาครัฐและเอกชนจัด
ขึน้ ทุกครัง้ ที่สามารถเข้าร่วมได้
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การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของ
พนักงานทุกระดับชัน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ นตัวสินค้าและพัฒนาทักษะการขาย
แบบสัญจรอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้ มีการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ ห้แก่พ นักงาน เป็ นต้น
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจาปี
ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่ างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของพนักงานที่ตอ้ งนั่งทางานออฟ
ฟิ คทุกวัน การจัด งานเลีย้ งสังสรรค์อย่ างน้อ ย
เดื อ น ล ะ 1 ค รั้ ง เป็ น กิ จ ก รรม Mini Party
ครอบครัวแมงป่ อง โดยวัตถุป ระสงค์หลังเพื่ อ
กระชับความสัมพันธ์ภายใน ให้พนักงานได้รูจ้ กั
ซึ่งกัน และกัน มากขึ น้ ซึ่งส่ งผลต่ อ การท างาน
ร่ ว มกั น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ ้น เพื่ อ เป็ นสวั ส ดิ ก ารและ
ส่ ง เสริม ความสามั ค คี ใ นองค์ก ร บริ ษั ท ฯ ให้
ผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเหมาะสมกั บ
ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและพัฒนาการทางานของบริษัท ฯ และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
แรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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การจัดการแข่งขันปิ งปองภายใน เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ใน
ราคาที่สมเหตุสมผล และการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็ นความลับของลูกค้า
อย่างจริงจังและสม่าเสมอ ดังจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รบั รางวัลการันตีคณ
ุ ภาพมากมาย
การร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจาหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และให้ความสาคัญ กับ การจาหน่ายสินค้าที่ มีคุณ ภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าและบริการที่ดีท่ี สุด
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ได้ก่ อ ตั้ง “มูลนิ ธิ แมงป่ องปั น น ้าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ ตน้ ปี 2549 โดยมี การด าเนิ น กิจ กรรมเพื่ อ เป็ น
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็ นโครงการที่มลู นิธิแมงป่ องฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย
จัดตัง้ หน่วยรับบริจาคโลหิต ให้บริการแก่ผบู้ ริหาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่ น
จากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ ในทุกครัง้ ที่มีการบริจาค บริษัทฯ จะได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็ นอย่างดี
3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-Process)
โดยบริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีกับชุมชนที่บริษัท ฯ ตัง้ อยู่ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งในลักษณะการเป็ นผูน้ าการจัดกิจกรรม เช่น ร่วมบริจาคสื่อการสอนร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความ
สนับสนุนด้านเงินทองและสิ่งของจาเป็ นในกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึน้ เป็ นต้น
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