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Minerals Technologies Inc. 
 

สรปุนโยบายในการดําเนนิธุรกจิ 
 
 
พฤตกิรรมทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรมเป็นสิง่จําเป็นตลอดเวลา 
 
สรุปนโยบายในการดําเนนิธุรกจิฉบับนี้ (“บทสรุป” นี้) สง่มอบภาพรวมของนโยบายทีสํ่าคัญบางอย่างของ 
Minerals Technologies Inc. (“MTI” หรอื “บรษัิท”) 
สําหรับการดําเนนิธุรกจิของตนเองอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม 
บทสรุปนี้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหนึง่ในดา้นความพยายามของเราเพือ่รับประกันถงึการปฏบัิตงิานทีถู่กตอ้งตา
มกฎหมายและจรยิธรรมซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ MTI และผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของบรษัิท 
บทสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการขนาดใหญ่ซึง่รวมถงึการปฏบัิตติามนโยบายขององคก์ร 
ความสัมพันธแ์บบเปิดระหว่างพนักงานและหัวหนา้งานทีเ่อือ้ต่อการดําเนนิธุรกจิทีด่ ี
และเหนือสิง่อืน่ใดคอืการดําเนนิการดว้ยความซือ่สัตยแ์ละการตัดสนิใจทีด่ขีองพวกเราทุกคน 
 
การเป็นองคก์รพลเมอืงทีด่ขีองประเทศและทอ้งถิน่ทีเ่ราดําเนนิธุรกจิของเราถอืเป็นนโยบายของ MTI 
เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กฎหมายเหล่านี้ไดแ้ก ่
กฎหมายทีส่ง่ผลโดยตรงต่อวธิดํีาเนนิธุรกจิของเรา เชน่ กฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
กฎหมายควบคุมการซือ้ขายหุน้ และกฎหมายว่าดว้ยความสัมพันธข์อง MTI กับพนักงานของบรษัิท  
 
เราตอ้งสง่เสรมิมาตรฐานในระดับสงูของบรษัิทโดยการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทในลักษณะทีเ่ป็นไปตามหลักจรยิธร
รมอยา่งชัดเจน ถอืว่าเป็นทัง้สทิธแิละผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ MTI 
และของเราทุกคนในการทําหนา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกับนโยบายทีร่ะบไุวใ้นบทสรุปนี้ 
การดําเนนิการดว้ยความซือ่สัตยอ์ย่างตอ่เนื่องตอ้งเป็นพืน้ฐานของกจิกรรมทางธรุกจิทัง้หมดของเรา 
 
นโยบายของ MTI คอืการป้องกันไมใ่หเ้กดิพฤตกิรรมทีผ่ดิจรรยาบรรณหรอืผดิกฎหมาย 
การยับยัง้พฤตกิรรมดังกลา่วทันททีีท่ราบเรือ่ง 
และการลงโทษบุคคลทีม่สีว่นร่วมในพฤตกิรรมดังกลา่วหรอืบุคคลทีไ่ม่สามารถดําเนนิการควบคมุดแูลไดอ้ย่างเหม
าะสมหรอืกระทําผดิเพราะการละเลย บคุคลทีช่ว่ยใหก้ารกระทําผดิของบคุคลอืน่ๆ รอดพน้จากการตรวจสอบ 
 
ความลม้เหลวในการปฏบัิตติามมาตรฐานทีร่ะบุไวใ้นบทสรุปนี้อาจสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ทัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้
งและ MTI การดําเนนิการดังกลา่วอาจทําลายชือ่เสยีง การคา้ ความสมัพันธท์างการคา้และลูกคา้ 
ตลอดจนโอกาสทางธรุกจิทีด่ขีอง MTI นอกจากนี้ยังเป็นการละเมดิกฎหมายของรัฐบาลลกลาง 
กฎหมายประจํารัฐหรอืทอ้งถิน่ดว้ย การละเมดิเหล่านี้สามารถทําให ้MTI 
และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารดําเนนิคด ีมโีทษปรับ 
และในกรณีทีเ่ป็นการประพฤตมิชิอบของบุคคลอาจมโีทษจําคกุ 
พนักงานทีล่ะเมดินโยบายใดก็ตามเหลา่นี้มบีทลงโทษสงูสดุถงึและบทลงโทษอืน่ๆ รวมถงึการเลกิจา้ง 
 
ทีป่รกึษาท่ัวไปของ MTI ไดร้ับมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รจะมหีนา้ทีร่ับผดิชอบสงูสดุในการตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎหม
าย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับทีม่ผีลบังคับใชทั้ง้หมด บทสรุปนี้ ตลอดจนนโยบายและขัน้ตอนตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของ MTI และยังมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการรายงานขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการละเมดิตา่งๆ 
ใหส้ภาผูนํ้าและคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบรหิารของบรษัิททราบเรือ่ง 
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เมือ่ใดก็ตามทีท่่านมเีหตุผลใหเ้ชือ่ว่าเกดิการละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบทีบั่งคับใช ้หรอืขอ้บังคับของบทสรุปนี้ 
หรอืนโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท 
ท่านตอ้งรายงานขอ้มูลนัน้ใหห้ัวหนา้งานของคุณหรอืใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รทราบเ
รือ่งในทันท ีตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวด้า้นล่าง 
หากท่านเชือ่ว่าหัวหนา้งานทีท่่านรายงานการละเมดิหรอืการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ใหท้ราบเรือ่งไม่ไดดํ้าเนนิการอ
ยา่งเหมาะสม ท่านตอ้งตดิต่อ เจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร 
การตรวจสอบจะตอ้งดําเนนิการโดยหรอืภายใตก้ารกํากับดูแลของเจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายอง
คก์ร ถอืเป็นคําสั่งว่าหา้มบุคคลใดดําเนนิการตรวจสอบเบือ้งตน้ 
เวน้แต่เจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รอนุญาตใหก้ระทําการดังกล่าว 
 
การรายงานการละเมดิหรอืการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้อาจทําไดโ้ดยการรายงานดว้ยตนเอง 
หรอืการเขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที:่ Minerals Technologies Inc., 622 Third Avenue, New York, 
New York 10017-6707 เรยีน: Corporate Compliance Officer 
(เจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร) นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถรายงานใหแ้กเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รทราบเรือ่งไดโ้ดยการโทรตดิต่อไ
ปที:่ 212-878-1858   
 
รายงานการละเมดิหรอืการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ยังสามารถดําเนนิการไดโ้ดยการโทรแบบไม่ระบุชือ่ไปทีส่ายด่วน
สําหรับการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร: 1-800-869-3086 หรอืรานงานผ่านระบบอเิล็กทรอนิกสไ์ดท้ี:่ Minerals 
Technologies Inc. Compliance Hotline 

สายด่วนสําหรับการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รดําเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอกเพือ่เป็นการรับประกันการปิดบั
งชือ่และการรักษาความลับ  นอกจากนี้ 
พนักงานยังสามารถโทรไปที่สายด่วนสําหรับการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รเพือ่แจง้ขอ้กังวลเกีย่วกับประเด็นดา้
นการทําบัญชหีรอืการตรวจสอบบัญชทีีน่่าสงสัยใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบรหิารทราบเรื่
องไดโ้ดยไม่ตอ้งระบุชือ่และเป็นความลับ 
คุณตอ้งใหคํ้าอธบิายมูลความทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอเพือ่ชว่ยในการตรวจสอบทีเ่หมาะสม   
 
การหา้มมใิหผู้บ้รหิาร เจา้หนา้ที ่
หรอืพนกังานทําการตอบโตใ้นเชงิแกแ้คน้ดว้ยวธิกีารใดก็ตามตอ่บุคคลทีส่ง่รายงานเกีย่วกบัการละเมิ
ดกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้ดๆ บทสรุปนี ้หรอืนโยบายหรอืข ัน้ตอนตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งของ MTI ถอืเป็นนโยบายทีเ่ครง่ครดัของบรษิทั 
 
ฝ่ายการกํากับดูแลและการบรหิารจัดการบุคคลากรทัง้หมด รวมถงึเจา้หนา้ทีทั่ง้หมดของ MTI 
เจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมนีโยบาย 
"เปิดประตู" ที่อนุญาตใหพ้นักงานทุกคนสามารถแจง้ขอ้กังวลใดๆ และถามคําถามต่อเจา้หนา้ทีอ่าวุโสของ MTI 
ไดโ้ดยตรง 
 
พนักงานทุกคนซึง่ทําหนา้ทีใ่นนามของบรษัิทควรทําความเขา้ใจเกีย่วกับนโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ของ MTI 
พนักงานสามารถดูขอ้มูลแบบเต็มของนโยบายองคก์รเหล่านี้ไดท้ีฐ่านขอ้มูลในโปรแกรม MyMTI ของบรษัิท 
หรอืเมือ่มกีารรอ้งขอจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรอืฝ่ายกฎหมาย  
พนักงานมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการทบทวนและทําความเขา้ใจนโยบายและขัน้ตอนต่างๆ 
ตามขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกับตนเองหรอืกจิกรรมของตนเอง 
พนักงานสามารถขอคําแนะนําเกีย่วกับนโยบายเหล่านี้ไดจ้ากหัวหนา้งานของตนเองหรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการ
ปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร หากมคํีาถามทีไ่ม่แน่ใจ 
พนักงานตอ้งคน้หาหรอืขอคําแนะนําล่วงหนา้กอ่นการดําเนนิการ 
 
กฎหมายบางอย่างรวมถงึนโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ MTI 
ทีม่คีวามสําคัญโดยเฉพาะต่อธุรกจิและการรักษาชือ่และชือ่เสยีงทีด่ขีอง MTI สามารถสรุปไดดั้งนี้ 
 
ความสมัพนัธข์องพนกังาน 
 
MTI มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นนายจา้งที่ยอดเยีย่มและสรา้งแรงจูงใจและความเชือ่มั่นในระดับสงูใหแ้กพ่นักงาน 
การปฏบัิตติ่อผูส้มัครและพนักงานโดยไม่มกีารพจิารณาในเรือ่งเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ รสนยิมทางเพศ อายุ 

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/cc3d2007-203a-e511-811f-00155d623368
https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/cc3d2007-203a-e511-811f-00155d623368
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ชาตกํิาเนดิ ความบกพร่องทางร่างกายหรอืสถานะการเป็นทหารผ่านศกึ 
การเสนอโอกาสทีท่า้ทายสําหรับการเตบิโตของบุคคลและความกา้วหนา้ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการในการดํา
เนนิธุรกจิของตน การรับประกันถงึการสือ่สารแบบเปิดกวา้งท่ัวทัง้องคก์ร 
การคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงานของบรษัิท 
และการสง่มอบสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ราศจากการคุกคามถอืเป็นนโยบายของ MTI 
 
ผูจั้ดการแต่ละบุคคลมหีนา้ทีร่ับผดิชอบโดยตรงต่อการนํานโยบายมาใชง้านใหเ้กดิผลและการสือ่สารนโยบายดัง
กล่าวใหแ้กพ่นักงานในองคก์รของตนเอง อย่างไรก็ตาม ความยดึมั่นและการสนับสนุนของผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่
และพนักงานทุกคนเป็นสิง่สําคัญต่อการนํานโยบายมาใชง้านใหเ้กดิผลสําเร็จ 
 
ป้องกนัการลว่งละเมดิ 
 
พนักงานแตล่ะคนมสีทิธทิีจ่ะทํางานในสภาพแวดลอ้มแบบมอือาชพีซึง่สง่เสรมิโอกาสในการจา้งงานทีเ่ท่าเทยีมกั
น และหา้มไมใ่หม้กีารเลอืกปฏบัิต ิรวมถงึการลว่งละเมดิทางเพศหรอืการคกุคามในรูปแบบอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับเชือ้ชาต ิชาตกํิาเนดิ ศาสนา อาย ุความบกพร่องทางร่างกายหรอืประเภทอืน่ๆ 
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง บรษัิทจะไมย่อมใหเ้กดิหรอือนุญาตใหม้กีารเลอืกปฏบัิตหิรอืการลว่งละเมดิ 
ไมว่า่จะเป็นการดําเนนิการโดยพนักงาน ฝ่ายบรหิารจัดการ ลูกคา้ ผูจั้ดจําหน่าย หรอืผูเ้ขา้เยีย่มชมบรษัิท  
บรษัิทสนับสนุนและคาดหวังใหพ้นักงานรายงานเหตกุารณ์ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลว่งละเมดิหรอืการเลอืกปฏบัิ
ตใิหห้ัวหนา้งาน ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาชกิใดๆ ของสภาผูนํ้า ทนายความในฝ่ายกฎหมาย 
หรอืสายดว่นสําหรับการปฏบัิตติามนโยบายของ MTI ทราบเรือ่ง 
ความสมัพันธส์ว่นบคุคลทีเ่ห็นชอบดว้ยกันทัง้สองฝ่ายระหวา่งเพือ่นร่วมงานทีแ่สดงออกถงึสถานการณ์พเิศษซึง่อ
าจเกดิการกลา่วอา้งว่าเป็นการลว่งละเมดิทางเพศได ้
ตามทีก่ล่าวถงึดา้นลา่งภายใตป้ระเด็นดา้นความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
ตอ้งเปิดเผยความสมัพันธดั์งกลา่วใหแ้กห่ัวหนา้งานหรอืผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลของเพือ่นร่วมงานฝ่ายใดฝ่า
ยหนึง่ทราบ 
 
บรษัิทหา้มไมใ่หทํ้าการตอบโตใ้นเชงิแกแ้คน้ตอ่พนักงานคนใดก็ตามทีร่ายงานการเลอืกปฏบัิตทิีก่ลา่วอา้งหรอืการ
ลว่งละเมดิทีผ่ดิกฎหมายโดยสจุรติใจ หรอืต่อบคุคลทีดํ่าเนนิการตรวจสอบการรายงานดังกลา่วโดยสจุรติใจ 
หากรับรูว้่ามกีารตอบโตใ้นเชงิแกแ้คน้ใดๆ ควรรายงานโดยใชข้ัน้ตอนทีกํ่าหนดไวข้า้งตน้ในทันท ี 
 
การแข่งขันทีเ่ป็นธรรมและการปฏบัิตติามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายว่าดว้ยกฎขอ้บังคับทางการค ้
า 
 
เราจะแข่งขันในตลาดอย่างเป็นธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย  เราทุกคนตอ้งตดิต่อกับลูกคา้ 
ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิาร และคู่แข่ง ตลอดจนการตดิต่อกับพนักงานคนอืน่ๆ ดว้ยความเป็นธรรม  
พวกเราทุกคนตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรมจากการยักยา้ย การปกปิด 
การใชข้อ้มูลทีช่ว่ยใหไ้ดเ้ปรยีบในทางที่ผดิ การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ 
หรอืการตดิต่อธุรกจิที่ไม่เป็นธรรมอืน่ๆ 
 
นอกจากนี้ MTI ยังตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายป้องกันการผูกขาด 
เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มคีวามซับซอ้นและไม่สามารถสรุปไดโ้ดยง่าย 
ขอ้บังคับขัน้ต่ําของกฎหมายนี้คอืการไม่ทําขอ้ตกลงหรอืสัญญาร่วมระหว่าง MTI 
และคู่แข่งของบรษัิททีส่ง่ผลกระทบต่อราคา ขอ้กําหนด 
หรอืเงือ่นไขในการขายหรอืกดีขวางการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบและเป็นธรรมอย่างไม่สมเหตุสมผล 
กฎหมายป้องกันการผูกขาดมีผลบังคับใชต้่อพฤตกิรรมทางธุรกจิหลากหลายดา้น 
พนักงานทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบในขอบเขตของธุรกจิทีก่ฎหมายเหล่านี้มผีลบังคับใชต้อ้งทําความเขา้ใจกฎหมายดั
งกล่าว 
 
เราจะไมทํ่าการหารอืหรอืตดิต่อในรปูแบบอืน่ๆ กับคูแ่ขง่เกีย่วกับราคาที ่MTI หรอืบรษัิทอืน่ๆ เรยีกเก็บ 
ขอ้จํากัดนี้ยังมผีลบังคับใชต้่อการตดิต่อกับทัง้ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารและลูกคา้ 
ยกเวน้ในกรณีทีก่ารหารอืเกีย่วกับการทําธรุกรรมโดยตรงของ MTI กับฝ่ายตา่งๆ เหลา่นี้ไดร้ับอนุญาตแลว้ 
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โดยท่ัวไปขอ้ตกลงและสัญญาร่วมระหวา่งคูแ่ขง่ทีอ่ยูใ่นอาณาเขตหรอืตลาดซึง่มกีารขายผลติภัณฑข์องคูแ่ขง่ถอืเ
ป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย นอกจากนี้ ตอ้งไมจั่ดการหารอืกับคูแ่ขง่เกีย่วกับประเด็นดังกลา่ว ยิง่ไปกวา่นัน้ 
ไมค่วรมกีารทําขอ้ตกลงกับฝ่ายอืน่ๆ ทัง้ต่อบคุคลหรอืบรษัิททีจ่ะจําหน่ายผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 
(อาจเขา้ร่วมในการจัดการตดิต่อทางธรุกจิแบบผูกขาดภายในชว่งเวลาทีส่มเหตสุมผลไดห้ากไดร้ับการอนุมัตลิว่ง
หนา้จากฝ่ายกฎหมาย) 
 
โดยท่ัวไปการประชมุสมาคมการคา้และการชมุนุมของภาคอตุสาหกรรมอืน่ๆ 
จะตอบสนองตอ่วัตถปุระสงคท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและคุม้ค่ากับเวลาทีเ่สยีไป อย่างไรก็ตาม 
การประชมุเหลา่นี้ยังนําคูแ่ขง่ทีม่คีวามตอ้งการทีจ่ะหารอืในประเด็นทีม่ขีอ้กังวลร่วมกันมารวมตัวกัน 
ตอ้งหลกีเลีย่งการหารอื การกระทํา หรอืการทําธรุกรรมซึง่อาจเกีย่วขอ้งกับการดําเนนิการทีต่อ้งหา้ม 
ไมว่า่ในลักษณะใดก็ตาม 
 
การออกสทิธบัิตร ความชํานาญและเทคโนโลยอีืน่ๆ 
มักจะกอ่ใหเ้กดิประเด็นสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับการตคีวามของกฎหมายป้องกันการผูกขาด 
ดังนัน้จงึเป็นสิง่สําคัญทีพ่นักงานตอ้งแจง้ใหฝ่้ายกฎหมายทราบทันท ี
เมือ่มกีารพจิาณาการจัดการการออกใบอนุญาตใดๆ อย่างจรงิจัง 
 
กฎหมายว่าดว้ยกฎขอ้บังคับทางการคา้รวมถงึกฎหมายต่อตา้นการคว่ําบาตร 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการหา้มสง่สนิคา้ของสหรัฐอเมรกิาและกฎหมายควบคมุการสง่ออก 
พนักงานทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบในประเด็นทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายเหลา่นี้ตอ้งตระหนักรูถ้งึกฎหมายเหลา่นี้และขอ้จํากัด
ทีก่ฎหมายเหล่านี้กําหนดขึน้ และควรปรกึษาฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสม 
ในตา่งประเทศหลายแหง่มกีฎหมายป้องกันการผกูขาดของตนเอง 
และบางสว่นมนัียสําคัญทีแ่ตกตา่งจากกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมรกิา 
พนักงานทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบต่อการดําเนนิงานของ MTI 
ในตา่งประเทศตอ้งตระหนักรูถ้งึกฎหมายเหลา่นี้และวธิกีารทีก่ฎหมายเหลา่นี้มผีลบังคับใช ้
นอกจากนี้ยังควรปรกึษาฝ่ายกฎหมายตามความเหมาะสมดว้ย 
 
ความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 
MTI มุง่มั่นทีจ่ะเป็นองคก์รพลเมอืงทีด่ ีMTI 
ตระหนักดวีา่การทํางานร่วมกันกับสงัคมในโครงการพัฒนาทีส่รา้งสรรคต์า่งๆ 
และความสมัพันธใ์นเชงิบวกกับชมุชนทอ้งถิน่มคีวามสําคัญต่อความสําเร็จของธรุกจิ 
เราสามารถบรรลเุป้าหมายนี้ไดโ้ดยการดําเนนิธรุกจิในลักษณะทีเ่ป็นการสนับสนุนความสามารถในการอยูร่อดของเ
ศรษฐกจิโดยรวมของชมุชนทอ้งถิน่ 
โดยการจัดสถานทีทํ่างานของเราใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและกฎขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และโดยการสนับสนุนและการสง่เสรมินโยบายสาธารณะทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานทีเ่หมาะสมของธรุกิ
จของเราในขณะทีพ่จิารณาถงึผลประโยชนข์องพนักงานและชมุชนเป็นหลัก 
 
ขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็นความลบัของ MTI ควรไดร้บัการปกป้อง 
 
พวกเราทกุคนมภีาระผูกพันในการรักษาความลับของขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็นความลับของ MTI 
และของลูกคา้ของเรา  การปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็นความลับของเรา - 
รวมถงึทรัพยส์นิทางปัญญาและบันทกึทางธรุกจิ - เป็นสิง่สําคัญตอ่การรักษาตําแหน่งในการแขง่ขันของเรา  
 
ขอ้มลูสว่นใหญ่ทีเ่ราพัฒนาในการวจัิย การผลติ การทําตลาด การขาย 
ทางกฎหมายและทางการเงนิถอืเป็นวัตถตัุนฉบับ เป็นความลับอยา่งมาก 
และการปกป้องขอ้มลูดังกล่าวเป็นสิง่สําคัญต่อความสําเร็จอย่างตอ่เนื่องของเรา 
เราควรปกป้องและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวใหบ้คุคลภายนอกทราบ 
ยกเวน้เพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิไดร้ับการอนุมัตแิละมกีารป้องกันทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
อาจมกีารขอใหพ้นักงานทีต่อ้งทํางานกับขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็นความลับลงนามในขอ้ตกลงเพือ่เป็นการเตื
อนถงึภาระผูกพันของเราในการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว ทัง้ในระหวา่งทีเ่ราถกูวา่จา้งและหลังจากทีเ่ราออกจาก 
MTI แลว้ 
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ความซือ่สตัย ์ความมศีลีธรรมจรรยา และวจิารณญาณทีด่ขีองพวกเราทกุคน ทัง้ในและนอกเวลางาน 
เป็นสิง่สําคัญในการปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็นความลับของ MTI 
 
การปกป้องและการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 
 
ทรัพยส์นิของ MTI เป็นทรัพยากรทีม่คีณุคา่ทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ ไดร้ับใบอนุญาต 
หรอืไมเ่ชน่นัน้ก็ตกเป็นของบรษัิท  ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่
และพนักงานทกุคนมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการปกป้องทรัพยส์นิเหลา่นี้และการรับประกันการใชง้านทรัพยส์นิอยา่งป
ระสทิธภิาพ ตลอดจนการกําจัดการสญูเสยีทีเ่กดิจากการโจรกรรม ความประมาท และการใชโ้ดยเปลา่ประโยชน ์ 
ควรใชท้รัพยส์นิของบรษัิททัง้หมดเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการดําเนนิธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายเทา่นัน้  
การใชท้รัพยส์นิของบรษัิทเพือ่วัตถปุระสงคส์ว่นบคุคลโดยไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
 
ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนกังานไมส่ามารถใชข้อ้มูลภายในได ้
 
กฎหมายหา้มไมใ่หผู้บ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานใชห้รอืสง่ตอ่ขอ้มลูทีม่นัียสําคัญทางการเงนิ 
ขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกับ MTI 
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการตัดสนิใจซือ้หรอืขายหลักทรัพยข์องบรษัิทใหบ้คุคลอืน่ๆ ทราบ 
 
ขอ้มลูทีม่นัียสําคัญทางการเงนิคอืขอ้มลูใดๆ 
ทีนั่กลงทนุอาจพจิารณาวา่มคีวามสําคัญต่อการตัดสนิใจไมว่า่จะเป็นการซือ้ ขายหรอืถอืครองหลักทรัพย ์
ตัวอยา่งของขอ้มูลทีม่นัียสําคัญทางการเงนิบางประเภท รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ ผลลัพธท์างการเงนิ 
การคาดการณ์ทางการเงนิ ความเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปันผล การควบรวมกจิการทีเ่ป็นไปได ้การเขา้ยดึกจิการ 
การขายกจิการ กจิการร่วมคา้ และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการคน้พบทีสํ่าคัญ การพัฒนาผลติภัณฑท์ีสํ่าคัญ 
การพัฒนาการคา้ความทีสํ่าคัญ และการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในทศิทางการดําเนนิธรุกจิ 
 
ขอ้มลูทีพ่จิารณาแลว้ว่าจะไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้อย่างเพยีงพอ 
ตัวอยา่งของการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ รวมถงึการยืน่แบบฟอรม์ 8-K 
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์องสหรัฐอเมรกิาตอ่สาธารณะ 
การออกขา่วประชาสมัพันธ ์หรอืการแถลงขา่ว 
หรอืการประชมุทางโทรศัพทท์ีม่สีมาชกิสาธารณะทีส่นใจเขา้ร่วมหรอืเขา้รับฟังโดยมเีงือ่นไขวา่สมาชกิดังกลา่วได ้
รับหนังสอืบอกกลา่วกอ่นล่วงหนา้ ขอ้มูลไม่เพยีงแต่ตอ้งเป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้เท่านัน้ 
แต่ตอ้งอยู่ในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหต้ลาดโดยรวมรับทราบถงึขอ้มูลดังกล่าวกอ่นการซือ้ขายหุน้ของ MTI 
โดยผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานทีค่รอบครองขอ้มูลดังกล่าว 
 
การซือ้ขายหลักทรัพยข์องผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานใน MTI โดยยดึตามขอ้มูลทีม่ีนัยสําคัญทางการเงนิ 
ขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลัก หรอืการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบุคคลอืน่ๆ 
ทีไ่ดร้ับขอ้มูลทีม่นัียสําคัญทางการเงนิ 
ขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผลต่อสาธารณะจากบุคคลดังกล่าวขา้งตน้เป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
นอกเหนือจากการดําเนนิการพจิารณาทางจรยิธรรมทีช่ัดเจนแลว้ 
และยังสง่ผลบุคคลเหล่านี้ถูกดําเนนิคดทีางอาญาหรอืทางแพ่ง  
 
เราทุกคนตอ้งใชค้วามระมัดระวังทีจ่ะไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในใหแ้กบุ่คคลภายนอกทราบทัง้โดยเจตนาหรอืไม่เจ
ตนา ภายใตส้ถานการณ์ใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการประชมุทีจั่ดขึน้ในระหว่างเวลางานหรอืการหารอือย่างไม่เป็นทางการในเวลาเลกิงาน 
เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายของ MTI เท่านัน้ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหต้อบการสอบถามขอ้มูลใดๆ จากสือ่ 
สถาบันทางการเงนิ นักลงทุนและบุคคลอืน่ๆ  เจา้หนา้ทีใ่นส่วนอืน่ๆ 
ควรแจง้การสอบถามดังกล่าวทัง้หมดใหแ้กร่องประธาน - 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ/์สือ่สารองคก์รที่สํานักงานใหญ่ของบรษัิททราบทันททีีห่มายเลข 212-878-1831 
 
หากคณุมคํีาถามว่าขอ้มูลบางอยา่งถอืเป็นขอ้มลูทีม่นัียสําคัญทางการเงนิหรอืเป็นขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธาร
ณะหรอืตลาดอยา่งเพยีงพอแลว้หรอืไม ่คุณตอ้งตดิต่อเจา้หนา้ทีฝ่่ายดแูลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร 
และละเวน้จากการซือ้ขายหลักทรัพยข์อง MTI หรอืการเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวใหแ้กบุ่คคลภายนอก MTI ทราบ 
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จนกว่าคณุจะไดร้ับแจง้แลว้ว่าขอ้มลูนัน้ไมใ่ชข่อ้มูลทีม่นัียสําคัญทางการเงนิหรอืมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งแ
ลว้ 
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นสิง่ทีต่อ้งหลกีเลีย่ง 
 
MTI เคารพสทิธขิองผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานในการบรหิารจัดการกจิการและการลงทนุของตนเอง 
แตใ่นขณะเดยีวกัน 
เราทกุคนควรหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ระหวา่งผลประโยชนข์องเราและของ MTI 
ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เราทุกคนตอ้งซือ่สตัยต์่อ MTI และควรหลกีเลีย่งการลงทนุใดๆ 
หรอืการรวมกลุม่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการดําเนนิการดว้ยวจิารณญาณทีด่ขีองตนเองเพือ่ผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของ 
MTI ควรหลกีเลีย่งกจิกรรมใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิลักษณะของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
สถานการณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ม่ใชส่ถานการณ์ทีป่รากฏใหเ้ห็นชดัเจนเสมอไป 
และอาจเกดิขึน้ไดแ้มว้า่เราจะมเีจตนาทีด่ ี 
 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะคงอยูห่ากผลประโยชนภ์ายนอกของเราสง่ผลกระทบอย่างรา้ยแรงตอ่แรงจูงใจหรื
อประสทิธภิาพในการทํางานของเราในนามของบรษัิท ตัวอย่างเชน่ 
การลงทนุภายนอกอาจสง่ผลใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนภ์ายใตส้ถานการณ์บางอย่าง  
นอกจากนี้ความสมัพันธส์ว่นบคุคลทีเ่ห็นชอบดว้ยกันทัง้สองฝ่ายระหวา่งบคุคลสองคนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารวา่จา้งของ 
MTI อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิและชดัเจน 
ดังนัน้จงึตอ้งเปิดเผยความสมัพันธดั์งกล่าวใหแ้กผู่จั้ดการในสายงานหรอืผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลของบคุลดัง
กลา่วทราบเรือ่ง  
 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ยังเกดิขึน้ไดเ้มือ่ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่พนักงาน 
หรอืสมาชกิในครอบครัวของบุคคลทีก่ลา่วมา รับผลประโยชน์สว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้ง เชน่ ของขวัญ ความบันเทงิ 
เนื่องจากตําแหน่งงานในบรษัิทของบคุคลดังกลา่ว  แมว้า่เราจะสง่เสรมิมารยาททางธรุกจิ แต ่MTI 
หา้มไมใ่หผู้บ้รหิาร เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานตอบรับหรอืรับสนิเชือ่ ของขวัญ ของกํานัล 
ความบันเทงิหรอืสิง่ของใดๆ 
ทีม่มีลูค่าเป็นตัวเงนิมากกวา่ของทีร่ะลกึท่ัวไปหรอืมลูคา่เล็กนอ้ยจากผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารหรอืลกูคา้ของบรษัิท 
ยิง่ไปกว่านัน้ อนุญาตใหร้ับของขวัญดังกลา่วได ้หากไมไ่ดร้ับเป็นประจําหรอืบ่อยครัง้เกนิไป 
เราไมค่วรรับของขวัญ บรกิาร การท่องเทีย่ว 
หรอืความบันเทงิทีม่เีหตอัุนสมควรใหพ้จิารณาไดว้่าอาจสง่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจและการกระทําทีม่ปีระสทิธภิ
าพในการปฏบัิตหินา้ทีข่องเรา 
 
พนักงานทกุคนตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจรงิหรอืสถานการณ์ใดๆ 
ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกับความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หแ้กห่ัวหนา้งาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หรอืฝ่ายดแูลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รทราบเรือ่งในทันท ี
ผูบ้รหิารตอ้งทําการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหแ้กค่ณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกจิการของคณะกรรมการบรหิ
าร   ควรเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วกอ่นทีจ่ะดําเนนิการหรอืกอ่นทีค่วามขัดแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ะกลายเป็นจรงิ 
การเปิดเผยดังกลา่วสามารถชว่ยผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่
และพนักงานในการแกไ้ขขอ้สงสยัตามแนวทางเฉพาะในการปฏบัิตทิีเ่หมาะสม   
 
ไมค่วรใชโ้อกาสทางธุรกจิของบรษิทัไปในทางทีผ่ดิ 
 
เรามหีนา้ทีต่่อ MTI ในการเพิม่ผลประโยชน์ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของบรษัิทเมือ่มโีอกาสใหก้ระทําการดังกลา่ว 
และหา้มไมใ่ห ้(i) 
เสาะหาโอกาสทีเ่กดิจากการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มูลของบรษัิทหรอืการใชตํ้าแหน่งงานในบรษัิทใหแ้กต่นเอง (ii) 
ใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มูลของ MTI หรอืตําแหน่งของตนเองในบรษัิทเพือ่หาประโยชน์สว่นบคุคล หรอื (iii) 
แขง่ขันกับบรษัิททัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่หาโอกาสทางธุรกจิ  
 
ตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึทางธุรกจิทีถู่กตอ้ง 
 
นโยบายของ MTI คอืการรักษาความถูกตอ้งของบันทกึทางธุรกจิของบรษัิท บันทกึทางธรุกจิของ MTI 
ตอ้งจัดเตรยีมอย่างถกูตอ้งและน่าเชือ่ถอืและจัดเก็บดว้ยความเหมาะสมเสมอ 
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การทําธรุกรรมทัง้หมดตอ้งดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับการอนุญาตท่ัวไปหรอืการอนุญาตทีเ่ฉพาะเจาะจงของ MTI 
เอกสาร บันทกึ และบัญชขีอง MTI ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึการทําธรุกรรมทีถ่กูตอ้งทัง้หมดของ MTI 
และสถานการณ์อืน่ๆ ทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้กําหนดในการเก็บรักษาตามกฎระเบยีบทีเ่ฉพาะเจาะจง 
 
พนักงานคนใดก็ตามทีม่ขีอ้มลูหรอืรับทราบเกีย่วกับกองทนุรวมหรอืสนิทรัพยท์ีซ่อ่นอยู ่
การป้อนขอ้มลูทีเ่ป็นเท็จหรอืรายการปลอมในเอกสารและบันทกึของ MTI หรอืการชําระเงนิทีไ่มเ่หมาะสมใดๆ 
ก็ตามตอ้งรายงานประเด็นดังกลา่วใหฝ่้ายควบคมุของแผนก ฝ่ายควบคมุองคก์รของ MTI 
ฝ่ายดแูลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์รของบรษัิท 
หรอืคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบรหิารของบรษัิททราบเรือ่ง 
 
การตดิสนิบนเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
 
นโยบายของ MTI 
หา้มพนักงานหรอืบคุคลใดก็ตามทีดํ่าเนนิการในนามของบรษัิทไม่ใหทํ้าการจ่ายเงนิหรอืจัดหาผลประโยชน์ใดๆ 
ใหแ้กบ่คุคลหรอืหน่วยงาน 
เพือ่เป็นการโนม้นา้วเจา้หนา้ทีร่ัฐบาลในทางที่ไม่เหมาะสมหรอืเพือ่หาขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม 
 
เราคาดหวังใหผู้บ้รหิาร เจา้หนา้ที ่
และพนักงานของเราปฏบัิตติามกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนและกฎหมายต่อตา้นการทุจรติทัง้หมด 
รวมถงึพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกระทําอันเป็นการทุจรติในต่างประเทศซึง่หา้มดําเนนิการหรอืนําเสนอการจ่ายเ
งนิใดๆ ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีต่่างประเทศเพือ่เป็นการชักจูงที่สง่ผลกระทบต่อการกระทําหรอืการตัดสนิใจของรัฐบาล 
หรอืเพือ่ชว่ยให ้MTI ไดร้ับโอกาสหรอืรักษาโอกาสทางธุรกจิ 
พวกเราทุกคนตอ้งไม่กระทําหรอืเป็นสาเหตุใหบุ้คคลอืน่กระทําการตดิสนิบน การจ่ายเงนิ 
หรอืมอบของขวัญใหแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ัฐบาลในนามของ MTI ทุกแห่งในโลก 
ไม่ว่าจะมเีจตนาเพือ่การโนม้นาวใจหรอืไม่ก็ตาม เราวางตัวอยู่ในตําแหน่งนี้ ไม่ใชเ่พราะการตดิสนิบน 
การจ่ายเงนิ หรอืการมอบของขวัญดังกล่าวเป็นการละเมดิกฎหมายเท่านัน้ 
แต่ยังเป็นเพราะความมุง่มั่นของเราต่อระบบการปกครองทีด่แีละต่อการบรหิารจัดการทียุ่ตธิรรมและเป็นกลางขอ
งกฎหมายดว้ย 
 
นอกจากนี้ MTI ยังหา้ม "การตดิสนิบนในเชงิพาณิชย"์ ซึง่เป็นการกระทําที่ผดิกฎหมายในหลายประเทศ  
การตดิสนิบนในเชงิพาณชิยร์วมถงึการจัดหาบางสิง่ทีม่คี่าใหแ้กตั่วแทน 
โดยทีห่ัวหนา้ของตัวแทนดังกล่าวไม่ทราบเรือ่ง 
โดยมเีจตนาใหตั้วแทนโนม้นา้วใจหัวหนา้ของตนในการดําเนนิการเชงิพาณชิย ์ตัวอยา่งเชน่ 
การจ่ายเงนิหรอืการมอบของขวัญใหแ้กพ่นักงานของลูกคา้โดยหวังว่าพนักงานจะโนม้นา้วใหลู้กคา้ซือ้ผลติภัณ
ฑข์องเรา 
การมสีว่นร่วมในการตดิสนิบนในเชงิพาณชิยเ์ป็นการกระทําที่ผดิกฎหมายภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลางและก
ฎหมายของรัฐต่างๆ มากมายของสหรัฐอเมรกิา ตลอดจนกฎหมายของประเทศต่างๆ 
มากมายนอกเหนือจากสหรัฐอเมรกิา เป็นสิง่สําคัญทีห่ัวหนา้งานของ MTI 
ทุกคนตอ้งปฏบัิตติามนโยบายดา้นการตดิสนิบนในเชงิพาณชิยท์ีเ่คร่งครัดของเรา 
และตอ้งรับรองว่าบุคคลทีร่ายงานเรือ่งดังกล่าวใหต้นทราบปฏบัิตติามนโยบายนี้เชน่กัน 
 
ในบางสถานการณ์ การมอบของขวัญทีม่มีูลค่ามากกว่าปกตใิหแ้กลู่กคา้หรอืบุคคลอืน่ๆ 
อาจก่อใหเ้กดิลักษณะของการโนม้นา้วทีไ่มเ่หมาะสม 
ดังนัน้ควรมกีารหารอืเกีย่วกับการมอบของขวัญดังกล่าวร่วมกับหัวหนา้งานของผูใ้หเ้พือ่เป็นการยนืยันความเหมา
ะสมของการมอบของขวัญ  ควรหารอืเกีย่วกับสถานการณ์ตา่งๆ 
ทีน่่าสงสัยร่วมกับเจา้หนา้ที่ฝ่ายดูแลการปฏบัิตติามนโยบายองคก์ร 
 
จํากดัการมสีว่นรว่มทางการเมอืงขององคก์ร 
   
ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิท กฎหมายสหรัฐจงึหา้มไม่ให ้MTI 
ใหก้ารสนับสนุนแกผู่ส้มัครเขา้ชงิตําแหน่งสําหรับสํานักงานรัฐบาลกลาง 
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