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หลกัการและเหตุผล 
 

คณะกรรมการบรษิัท มหาชยัฟู้ดส์ จ ากดั มเีจตนารมณ์ที่จะส่งเสรมิให้บรษิัทฯ  และบรษิัทใน

กลุ่มฯ เป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจดัการ

ทีเ่ป็นเลศิ และด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบอยา่งมจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

โดยมุ่งมัน่สรา้งประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งความ

เชื่อมัน่ และเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืรว่มกนั 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จงึได้จดัท าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ ทุกคน ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานต่อไป  
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1. จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษทัฯ 
บรษิัทฯ ก าหนดให้มจีรรยาบรรณด้านการปฏิบตัิงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ด ี

ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืปฏบิตั ิซึง่มุง่เน้นหลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการ 
ความส าคญักับการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการ
ค านึงถงึและการเคารพสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม ดงันี้ 

 
1.1 การปฏิบติัตน 

        1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  รวมทัง้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการ  

2) เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อเสรมิสรา้งตนเองให้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ เพื่อให้
การปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

3) ยดึมัน่ในคุณธรรม และไมแ่สวงหาต าแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ  
4) ละเวน้จากอบายมขุและสิง่เสพตดิทัง้ปวง ไมป่ระพฤตตินในทางทีอ่าจท าใหเ้สื่อมเสยีเกยีรตแิละ

ชื่อเสยีงของตนเองและบรษิทัฯ  
5) ไม่ประกอบอาชีพ หรอืวิชาชีพ หรอืกระท าการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

ชื่อเสยีงของตนเองและบรษิทัฯ 
6) หลกีเลีย่งการมภีาระผูกพนัทางการเงนิระหว่างพนักงานด้วยกนัเอง หรอืกบับุคคลที่ท าธุรกจิ

กบับรษิทัฯ 
7) ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ด าเนินการหรอืยอมรบั

หรอืใหก้ารสนบัสนุนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ  
8) หลกีเลีย่งการเขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิการ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสทิธภิาพลดลง  

9) รกัษาไวซ้ึง่ความสามคัคภีายในบรษิทัฯ 
 

1.2 การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
1) ส่งเสรมิและสนับสนุนการท างานเป็นทมี โดยให้ความร่วมมอืช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั 

เพื่อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยส่วนรวม 
2) มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีปรบัตนใหส้ามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นได ้ปฏบิตัต่ิอเพื่อนรว่มงานดว้ย

ความสุภาพ มนี ้าใจ และไมปิ่ดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 
3) ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น โดยไมน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
4) ผูบ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่เีพื่อใหเ้ป็นทีเ่คารพนบัถอืของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
5) ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบตัิต่อผู้บังคับบญัชาด้วยความเคารพนับถือ  รบัฟังค าแนะน า และไม่

ปฏบิตังิานขา้มผูบ้งัคบับญัชา เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมายหรอืสัง่การจากผูบ้งัคบับญัชา  
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6) หลกีเลี่ยงการน าข้อมูลของพนักงานอื่นทัง้เรื่องที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานและเรื่องส่วนตวัไป
เปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อภาพพจน์ชื่อเสยีงของพนักงาน
หรอืบรษิทัฯ 

7) ไม่กระท าการใดๆ ที่ผดิต่อศีลธรรม หรอืก่อให้เกิดความเดอืดร้อน ร าคาญ หรอืรบกวนการ
ปฏบิตังิานของพนกังานอื่น 

 

1.3 การปฏิบติัต่อบริษทัฯ 
1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สุจรติ และมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิาน ตลอดจนปฏบิตัิ

ตามนโยบายและกฎระเบยีบของบรษิทัฯ ค่านิยมองคก์ร และประเพณอีนัดงีาม  
2) ปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
3) รกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดัโดยดแูลระมดัระวงัมใิห้ขอ้มลูหรอื

เอกสารทีเ่ป็นความลบัเกดิการรัว่ไหลไปสู่ผูท้ ีไ่มเ่กี่ยวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ลกูคา้ คู่
คา้และบรษิทัฯ  

4) ไม่กระท าการใด ๆ อันน าไปสู่ความแตกแยกหรอืความเสียหายต่อบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

5) รกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้ไมก่ระท าการใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

6) สรา้งความสมัพนัธ์อนัดโีดยให้ความร่วมมอืในทุกดา้นต่อสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง   

7) เอาใจใส่และใหค้วามช่วยเหลอืต่าง ๆ ในการรกัษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 
รวมทัง้การพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลศิ 

8) หลกีเลีย่งการให ้และ/หรอื รบัสิง่ของ การเลีย้งรบัรองหรอืประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรอืผูม้สี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิในทางที่ชอบธรรมของบรษิทัฯ 
หรอืในเทศกาลหรอืประเพณนีิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม  

9) ไม่เขา้ไปมสี่วนรว่มในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใด ๆ ทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บรษิทัฯ หรอืเขา้ไปมสี่วนรว่มในการปกปิดการกระท าใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย 

 

2. จรรยาบรรณธรุกิจ 
    2.1 จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ดว้ยความมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิให้บรษิทัฯ เป็นองค์กรที่มปีระสทิธภิาพและมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ทัง้ในเรื่องการด าเนินธุรกิจและเรื่องบุคลากร บรษิัทฯ จงึก าหนดแนวทางการปฏบิตัิ
ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  ดงันี้ 
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1) จรรยาบรรณต่อผูถื้อหุ้น 
1.1) ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็น

ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2) บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่

เหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 
1.3) ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยการน าความรู ้

ประสบการณ์ ความช านาญ และทักษะในด้านการบรหิารจดัมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสทิธภิาพ 

1.4) รายงานสถานะและผลการด าเนินงาน รวมทัง้แนวโน้มในอนาคตทัง้ในด้านบวกและลบ
ของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั สม ่าเสมอ และครบถว้นตามขอ้เทจ็จรงิ 

1.5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบรษิัทฯ ที่ยงั
ไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชน 

1.6) ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯ ต่อผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
1.7) ไมด่ าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
 

2) จรรยาบรรณต่อลกูค้า 
2.1) ส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ และปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่

มต่ีอลกูคา้อยา่งโปรง่ใสและเท่าเทยีมกนั  
2.2) มุง่มัน่ในการสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจแก่ลกูคา้ในการไดร้บัสนิคา้และบรกิารอยา่ง

มคีุณภาพทีด่เีลศิ รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
2.3) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัต่อเหตุการณ์ 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปรมิาณ หรอื
เงือ่นไขใดๆของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื 

2.4) จดัให้มรีะบบหรอืช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพของ
สนิคา้และบรกิาร ความไมพ่อใจ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อยา่งทนัท่วงท ี

2.5) ให้ความส าคญัในการรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลูกค้า และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใช้
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3) จรรยาบรรณต่อคู่ค้า 
3.1) ปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตามสญัญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตก

ลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั และโปรง่ใส  บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
3.2) ไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่บั ไมจ่า่ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไมสุ่จรติ 
3.3) ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ตกลงทางการค้าได ้จะประสานงานโดยแจง้ให้คู่

คา้ทราบเพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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4) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า 

4.1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
4.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม 
4.3) ไมท่ าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย  
 

5) จรรยาบรรณต่อเจ้าหน้ี 
5.1) ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง และเงือ่นไขต่าง ๆ ทีม่ต่ีอเจา้หนี้อยา่งเครง่ครดั และโปรง่ใส  
5.2) รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา 
5.3) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ได้  จะประสานงานโดยแจง้หรอื

เจรจากบัเจา้หนี้เพื่อรว่มกนัหาแนวทางการแกไ้ข 
 

6) จรรยาบรรณต่อพนักงาน 
6.1) ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และ

ผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน 
6.2) การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมทัง้การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานกระท าด้วยความเสมอ

ภาค บรสิุทธิใ์จ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังานแต่ละคนอยา่งเหมาะสม 

6.3) ปฏบิตัต่ิอพนกังานบนพืน้ฐานแห่งความยตุธิรรม  
6.4) ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
6.5) ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัแก่ชีวติ สุขภาพ ร่างกาย และ

ทรพัยส์นิของพนกังาน 
6.6) รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 
6.7) ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ  เพื่อด ารงบทบาทและ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบรวมทัง้ปฏบิตัไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
6.8) ส่งเสรมิให้พนักงานมสี่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างานและการแก้ไขปัญหา

ภายในหน่วยงานและของบรษิทัฯ 
6.9) ส่งเสรมิใหพ้นักงานไดร้บัการอบรมหรอืพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการปฏบิตังิาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถงึและสม ่าเสมอ   
6.10) ส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นคนด ีมคีุณธรรม 
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7) จรรยาบรรณต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
7.1) รบัผดิชอบและยดึมัน่ในการดูแลรกัษาชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ไม่กระท าการใดๆ ที่

ส่งผลเสยีหายต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
7.2) ใหค้วามส าคญัและสนับสนุนกจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์หรอืมุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันา

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไมส่นบัสนุนกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นภยัต่อสงัคม หรอืศลีธรรมอนัดงีาม  
7.3) ปลกูฝังจติส านึกของพนกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
7.4) ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามนโยบายหรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
7.5) ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน สงัคม และ

สิง่แวดล้อม อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยให้ความร่วมมอือย่าง เต็มที่ต่อหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
    2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

1) พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ต้องท าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั หากมีข้อสงสัยให้ปรกึษาที่ปรกึษาด้าน
กฎหมายของบรษิทัฯ เพื่อขอค าแนะน าในการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

2) บรษิัทฯ ได้จดัรวบรวมกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อใหพ้นกังานไดศ้กึษาและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

3) บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากลอย่างเคร่งครดั ให้ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั
สทิธมินุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อน าไปปฏบิตัเิป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนการ
กระท าหรอืกจิกรรมทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

4) พนักงานทีม่คีวามจ าเป็นต้องไปปฏบิตังิานในต่างประเทศควรศกึษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดนิทาง เพื่อให้ปฏบิตัิได้อย่างถูกต้อง ไม่ผดิ
กฎหมาย ไมข่ดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 

 
    2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และการเป็นกลางทางการเมือง 

1) บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เข้าไปมสี่วนร่วมหรอืฝักใฝ่พรรค
การเมอืง หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงใด 

2) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย และส่งเสรมิใหพ้นกังานใชส้ทิธติามรฐัธรรมนูญทีพ่งึม ี 
 

    2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั และรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ 

1) ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ต่อ
เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการ
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เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์ ตาม ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

2) ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รายงานการมสี่วนไดเ้สยีต่อเลขานุการบรษิทัเป็นประจ าทุก
ปี หรอืใหร้ายงานโดยมชิกัชา้เมือ่มสี่วนไดเ้สยีเกดิขึน้ 

3) หา้มมใิห้กรรมการ และผู้บรหิาร หรอืหน่วยงานที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มลูภายในไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางอ้อม และควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิออกเผยแพรต่่อสาธารณชน (ยกเวน้กรณมีเีหตุจ าเป็น) 

 
    2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ต้องตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินงานทางธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อ
ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

2) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ที่ต้องด าเนินการและตดัสนิใจในกจิกรรมหรอืรายการที่มคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  จะตอ้งด าเนินการโดยปราศจากการค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนตวั รวมทัง้มกีาร
ก าหนดราคาทีย่ตุธิรรมและเหมาะสมเปรยีบเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก   

3) พนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้ปฏบิตังิาน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ    ไมน่ าเวลาในงานไปท าธุรกจิอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

4) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน  หรือ
ความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ ต้องเสยีผลประโยชน์หรอืก่อให้เกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  

5) การปฏบิตัหิน้าที่และการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ทุก
คน จะตอ้งไมข่ดักบัผลประโยชน์หลกัของบรษิทัฯ 

 
   2.6 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวข้องกนั 

1) คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องก ากบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  รวมถึงการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัช ี

2) ในการท ารายการที่เกี่ยวขอ้งกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยา่งเครง่ครดั 

3) ในกรณีทีจ่ าเป็นต้องท ารายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนเอง ใหค้ านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็น
หลัก และให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการดงักล่าวตอ้งไมม่สี่วนในการพจิารณาอนุมตั ิ
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   2.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน 
1) พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ต้องระมดัระวงัในการเก็บรกัษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่

สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  รวมทัง้ไม่น าข้อมูลและเอกสารไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวั 

2) บรษิทัฯ ก าหนดให้ขอ้มลูและขอ้ตกลงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคู่สญัญาเป็นความลบั  โดยจะไม่เปิดเผย
ใหบุ้คคลอื่นทราบ เวน้แต่จะไดร้บัการอนุญาตจากบรษิทัฯ และคู่สญัญาเท่านัน้ 

3) บรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการและระบบการควบคุมดแูลรกัษาขอ้มลูภายในของแต่ละหน่วยงาน 
อย่างรดักุม เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลที่ส าคญัของบรษิทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการ  

4) การใชข้อ้มลูภายในของพนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบเท่าทีพ่นกังานพงึไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

5) พนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯ  
 

   2.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรบัของขวญั หรือทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
1) พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ไม่ควร เรยีกร้องและ/หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัย์สิน หรอื

ประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้หรอืผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
       2) หากเป็นสิ่งของที่คู่ค้าหรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัทฯ น ามาให้ตามธรรมเนียม
ประเพณีหรอื จารตีทางการคา้  ซึง่ของขวญั หรอืทรพัยส์นินัน้ต้องมมีูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาทต่อครัง้ต่อ
หน่วยงาน และไม่ใช่เงนิสด  ในกรณีที่เป็นรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้องสัง่จ่ายโดยระบุชื่อบรษิัทฯ เป็น
ผู้รบัเท่านัน้  โดยให้หน่วยงานแจง้แก่คู่ค้าหรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องน าไปมอบให้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 
และใหผู้บ้งัคบับญัชาส่งมอบสิง่ของนัน้แก่ส านกัทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ พรอ้มแนบแบบรายงานการ
รบัของขวญั เพื่อน าไปด าเนินการตามความเหมาะสม  ในกรณีทีส่ ิง่ของทีไ่ด้รบัเป็นอาหาร / เครือ่งดื่ม / 
ขนม / ผลไม ้ทีเ่ป็นอาหารสดพรอ้มรบัประทาน หน่วยงานไมต่อ้งน าส่งส านกัทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
        3) กรณทีีม่กีารมอบของทีร่ะลกึในเหตุการณ์ทีส่ าคญัต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ สามารถ
มอบหมายหรอือนุญาตใหพ้นกังานทุกระดบัรบัมอบแทนบรษิทัฯ ได้ 

4) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ไมค่วรมอบของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา แมว้่าจะไดร้บัค ายนิยอม
จากผูบ้งัคบับญัชากต็าม เวน้แต่กรณีปกตปิระเพณีนิยมทีม่กีารให้ของขวญัแก่กนั และมลูค่าสิง่ของต้อง
ไมเ่กนิ 3,000 บาทต่อ ครัง้ 

5) พนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯ ไมค่วรให ้หรอืรบั หรอืสญัญาว่าจะให ้หรอืจะรบั ประโยชน์หรอื
สิง่มคี่าใดๆ เพื่อจงูใจใหป้ฏบิตั ิ หรอืละเวน้การปฏบิตั ิ รวมทัง้การกระท าใดๆ ทีเ่ขา้ขา่ยดงักล่าว เวน้แต่
เป็นการใหต้ามขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ซึง่สิง่ของตอ้งมลูค่าไมเ่กนิ 
3,000 บาทต่อครัง้หรอืต่อหน่วยงาน   
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   2.9 จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารทางการตลาด 
1) บรษิทัฯ ตอ้งหลกีเลีย่งการใหข้อ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ บดิเบอืน หรอืไมส่มบรูณ์ 
2) บรษิทัฯ ตอ้งหลกีเลีย่งการโฆษณาทีเ่ป็นเทจ็หรอือาจก่อใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ 
3) บรษิัทฯ ต้องหลกีเลี่ยงการโฆษณาหรอืให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บดิเบอืนความจรงิหรอืผดิ

วฒันธรรม ศลีธรรมอนัดงีาม ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

   2.10 จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 
1) บรษิัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสญัญาที่

เกี่ยวกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทีถู่กต้อง รวมถงึสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มูล
กรรมสทิธิอ์ื่น ๆ 

2) บรษิทัฯ จะไมล่ะเมดิหรอืน าสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทีถู่กตอ้งไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รกัษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า 

กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอืวธิกีารประกอบธุรกิจที่เป็นความลบั จะต้องรกัษาความลบันัน้  ๆ ให้
ปลอดภยัทีสุ่ด และป้องกนัมใิหข้อ้มลูเหล่านัน้รัว่ไหล 

4) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ต้องเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผู้อื่น ไม่น าผลงาน
ของผูอ้ื่นแมเ้พยีงบางส่วนไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืในกจิการงานของบรษิทัฯ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 
   2.11 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ต้องปฏบิตังิานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มลีขิสทิธิถ์ูกต้อง 
หา้มตดิตัง้หรอืใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีล่ขิสทิธิไ์มถู่กตอ้งภายในบรษิทัฯ โดยเดด็ขาด 

2) พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ต้องเก็บรกัษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั รวมทัง้ไม่ใช้
อนิเตอรเ์น็ตหรอืเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท์ีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอนัตรายต่อระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ 

3) พนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯ ตอ้งไมใ่ชค้อมพวิเตอร์ในทางทีผ่ดิกฎหมายหรอืละเมดิผูอ้ื่น และ
มสี่วนร่วมกนัในการรบัผดิชอบต่อการด าเนินการตามมาตรการหรอืนโยบายการรกัษาความปลอดภยั
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล  

4) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ตอ้งไมใ่ชค้อมพวิเตอรใ์นการแก้ไขหรอืเปิดดูขอ้มลูของผูอ้ื่นโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาต  

5) พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ใช้อีเมล์และอินเตอรเ์น็ตที่จดัให้เพื่อธุรกิจของบรษิัทฯ อย่าง
ระมดัระวงั  เพื่อมใิหน้ ามาซึง่ความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบรษิทัฯ และไม่ใชช้ื่อหรอืตราของบรษิทัฯ ในสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสส์าธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ   

 
2.12 จรรยาบรรณว่าด้วยการปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ต้องปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ  
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ดงันี้ 
1) ตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินงานทางธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
2) ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายตามนโยบาย และวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ

ซื่อสตัย ์สุจรติ ยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมของบรษิทัฯ เป็นหลกั  โดยค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย  
3) ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะการบรหิารการจดัการ ปรบัปรุง

วธิกีารท างานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ทนัต่อเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ พรอ้มทัง้ป้องกนั
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  

4) รบัผดิชอบต่อผลงานของตนและของผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา  ระมดัระวงัผลการปฏบิตังิานของตน
ทีอ่าจไปกระทบต่อระบบอื่นงานใหไ้ดร้บัความเสยีหาย  

5) รกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ  ดูแลและระมดัระวงัมใิห้เอกสารหรอืข่าวสารอนัเป็น
ความลบัของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยถงึผูท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง   ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืความเสื่อมเสยี
ต่อบรษิทัฯ   และไมใ่ชข้อ้มลูเพื่อการแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรอืพวกพอ้ง  

6) รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทฯ  มจีติส านึกการเป็นส่วนหนึ่งของบรษิัทฯ หวงแหนบรษิัทฯ 
เหมอืน เป็นเจา้ของรว่ม และปกป้องชื่อเสยีงของบรษิทัฯ  

 
3. การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

บรษิทัฯ ก าหนดแนวทางในการจดัการและรกัษาไวซ้ึ่งจรรยาบรรณ  โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทุกระดบัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1) รบัทราบ ท าความเข้าใจ พร้อมทัง้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่าง
เครง่ครดัโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของตน 

2) ทบทวนความรูค้วามเข้าใจในเรื่องข้อก าหนดจรรยาบรรณอย่างสม ่าเสมอ  รวมทัง้ ให้ความรู้
ความเขา้ใจแก่บุคคลหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้งทีต่้องปฏบิตัหิน้าที่อนัเกี่ยวเนื่องหรอืมผีลกระทบกบั
บรษิทัฯ  

3) กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ ให้ขอ
ค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนัน้ๆ      

4) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรอืบุคคลที่บรษิัทฯ ได้
มอบหมายใหท้ าหน้าที ่กรณมีเีหตุฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณเกดิขึน้ 

5) ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสรมิ
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหพ้นักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ว่าการปฏบิตัติามจรรยาบรรณเป็นสิง่
ทีถู่กตอ้งและพงึปฏบิตั ิ
 6) บุคคลทีก่ระท าการฝ่าฝืนหรอืผดิจรรยาบรรณจะถูกพจิารณาลงโทษทางวนิัยตามระเบยีบ
ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ  และอาจตอ้งรบัโทษตามกฎหมายในกรณทีีก่ารกระท าดงักล่าวผดิกฎหมาย  
 
 



 
บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั  
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4. การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามและส่งเสรมิใหผู้อ้ื่น

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ   โดยการกระท าดงัต่อไปนี้ถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนหรอืกระท าผดิจรรยาบรรณ 
1) ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 
2) แนะน า ส่งเสรมิ หรอืสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 
3) ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ ในกรณีที่

ตนเองทราบหรอืพงึทราบเนื่องจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน 
4) ไมใ่หค้วามร่วมมอืหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ กรณีมเีหตุฝ่าฝืนหรอืการไม่

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณเกดิขึน้                                                                                   
5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรอืกลัน่แกลง้ต่อผูท้ีร่ายงาน  ใหข้อ้มลู  รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแส

การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ  
 

5. การรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
1) หากผูใ้ดมเีบาะแสเกี่ยวกบัการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิตัติามนโยบายจรรยาบรรณธุรกจิของ

บรษิทัฯ  สามารถแจง้เบาะแสมายงับรษิทัฯ ได ้ดงันี้ 
o ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์    auditcommittee@mfood.co.th 
o ส่งจดหมายไปรษณียถ์งึ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล      

     บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั  
เลขที่  71/11 หมู่  6 ต าบลท่ าทราย อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรบัความคดิเหน็ 
2) บรษิัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้รอ้งเรยีน / ผู้แจง้เบาะแสไว้เป็นความลบั และจะเปิดเผยข้อมูล

เท่าที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรยีน / ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง   โดยมัน่ใจได้ว่าผู้รอ้งเรยีน / ผู้แจง้เบาะแสจะได้รบัการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจดัให้มี
บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รบัแจ้ง   กรณีผู้ร้องเรยีน / ผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนเองอาจ
เดอืดรอ้นเสยีหาย สามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองได้ 

3) รายละเอยีดเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณ  สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืแนวทางปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ  
 
6. การทบทวนนโยบายจรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทฯ จะสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ  รวมทัง้ทบทวนนโยบายเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ์หรือ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป 


