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บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด

หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัท มหาชัยฟู้ด ส์ จากัด มีเจตนารมณ์ ท่จี ะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มฯ เป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในการดาเนินธุรกิจ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการ
ทีเ่ ป็ นเลิศ และดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยมุ่งมันสร้
่ างประโยชน์ สูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น และคานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ และเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นร่วมกัน
คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงได้จดั ท าคู่ มือ จรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อ ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานของบริษทั ฯ ทุกคน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านต่อไป
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1. จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ กาหนดให้มจี รรยาบรรณด้านการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ดี
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ซึง่ มุ่งเน้นหลักการสาคัญของการกากับดูแลกิจการ
ความสาคัญ กับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการ
คานึงถึงและการเคารพสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม ดังนี้
1.1 การปฏิ บตั ิ ตน
1) ปฏิบัติห น้ า ที่ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ และเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
2) เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
3) ยึดมันในคุ
่ ณธรรม และไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยมิชอบ
4) ละเว้นจากอบายมุขและสิง่ เสพติดทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทางทีอ่ าจทาให้เสื่อมเสียเกียรติและ
ชื่อเสียงของตนเองและบริษทั ฯ
5) ไม่ ป ระกอบอาชีพ หรือ วิช าชีพ หรือ กระท าการใดอัน จะกระทบต่ อ การปฏิบัติห น้ าที่ หรือ
ชื่อเสียงของตนเองและบริษทั ฯ
6) หลีกเลีย่ งการมีภาระผูกพันทางการเงิน ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง หรือกับบุคคลที่ทาธุรกิจ
กับบริษทั ฯ
7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ดาเนินการหรือยอมรับ
หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ
8) หลีกเลีย่ งการเข้าไปมีสว่ นได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินการในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดการ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อัน จะส่ ง ผลให้ บ ริษั ท ฯ เสีย ผลประโยชน์ หรือ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพลดลง
9) รักษาไว้ซง่ึ ความสามัคคีภายในบริษทั ฯ
1.2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ร่วมงาน
1) ส่งเสริมและสนับสนุ น การทางานเป็ นทีม โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เพือ่ ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยส่วนรวม
2) มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี ปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ปฏิบตั ติ ่อเพื่อนร่วมงานด้วย
ความสุภาพ มีน้าใจ และไม่ปิดบังข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
3) ให้เกียรติผอู้ ่นื โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4) ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ เี พือ่ ให้เป็ นทีเ่ คารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5) ผู้ใต้บังคับบัญ ชาปฏิบัติต่อ ผู้บังคับ บัญ ชาด้ว ยความเคารพนับ ถือ รับ ฟั งค าแนะน า และไม่
ปฏิบตั งิ านข้ามผูบ้ งั คับบัญชา เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายหรือสังการจากผู
่
บ้ งั คับบัญชา
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6) หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลของพนักงานอื่นทัง้ เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่องส่วนตัวไป
เปิ ดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ ช่อื เสียงของพนักงาน
หรือบริษทั ฯ
7) ไม่กระทาการใดๆ ที่ผดิ ต่อศีลธรรม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญ หรือรบกวนการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานอื่น
1.3 การปฏิ บตั ิ ต่อบริ ษทั ฯ
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ าน ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษทั ฯ ค่านิยมองค์กร และประเพณีอนั ดีงาม
2) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
3) รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัดโดยดูแลระมัดระวังมิให้ขอ้ มูลหรือ
เอกสารทีเ่ ป็ นความลับเกิดการรัวไหลไปสู
่
ผ่ ทู้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า คู่
ค้าและบริษทั ฯ
4) ไม่ ก ระท าการใด ๆ อัน น าไปสู่ค วามแตกแยกหรือ ความเสีย หายต่ อ บริษัท ฯ หรือ บุ ค คลที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
5) รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมทัง้ ไม่กระทาการใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษทั ฯ
6) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีโดยให้ความร่วมมือ ในทุกด้านต่อสังคม ชุมชน หน่ วยงานราชการและ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
7) เอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
รวมทัง้ การพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
8) หลีกเลีย่ งการให้ และ/หรือ รับสิง่ ของ การเลีย้ งรับรองหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริษทั ฯ
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
9) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาหรือปกปิ ดการกระทาใด ๆ ทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั ฯ หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในการปกปิ ดการกระทาใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
2. จรรยาบรรณธุรกิ จ
2.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยความมุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ ในเรื่องการดาเนินธุรกิจและเรื่องบุคลากร บริษัทฯ จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ดังนี้
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1) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
1.1) ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย และเพือ่ ผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
1.2) บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มันคง
่ และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้
1.3) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละตั ด สิน ใจด้ ว ยความระมัด ระวัง และรอบคอบ โดยการน าความรู้
ประสบการณ์ ความช านาญ และทัก ษะในด้านการบริห ารจัด มาประยุก ต์ใช้อ ย่ างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ
1.4) รายงานสถานะและผลการดาเนินงาน รวมทัง้ แนวโน้มในอนาคตทัง้ ในด้านบวกและลบ
ของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามข้อเท็จจริง
1.5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผู้ท่เี กี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยงั
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
1.6) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ ต่อผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
1.7) ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
2) จรรยาบรรณต่อลูกค้า
2.1) ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่
มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
2.2) มุ่งมันในการสร้
่
างความพึงพอใจและความมันใจแก่
่
ลูกค้าในการได้รบั สินค้าและบริการอย่าง
มีคุณภาพทีด่ เี ลิศ รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2.3) เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
และไม่ บิด เบือ นข้อ เท็จจริง อัน เป็ น เหตุ ให้ลู กค้าเกิด ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ คุ ณ ภาพ ปริม าณ หรือ
เงือ่ นไขใดๆของสินค้าและบริการ รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยังยื
่ น
2.4) จัดให้มรี ะบบหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที
2.5) ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้
เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3) จรรยาบรรณต่อคู่ค้า
3.1) ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตก
ลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และโปร่งใส บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
3.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริต
3.3) ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าได้ จะประสานงานโดยแจ้งให้คู่
ค้าทราบเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
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4) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า
4.1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
4.2) ไม่ แ สวงหาข้อ มู ล ที่เป็ นความลับ ของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ด้ ว ยวิธีก ารที่ไ ม่ สุ จ ริต หรือ ไม่
เหมาะสม
4.3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5) จรรยาบรรณต่อเจ้าหนี้
5.1) ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง และเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และโปร่งใส
5.2) รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา
5.3) ในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ได้ จะประสานงานโดยแจ้งหรือ
เจรจากับเจ้าหนี้เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
6) จรรยาบรรณต่อพนักงาน
6.1) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน
6.2) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทาด้วยความเสมอ
ภาค บริสุทธิใจ
์ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม
6.3) ปฏิบตั ติ ่อพนักงานบนพืน้ ฐานแห่งความยุตธิ รรม
6.4) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยแก่ชวี ติ สุขภาพ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงาน
6.6) รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.7) ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อดารงบทบาทและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบรวมทัง้ ปฏิบตั ไิ ด้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
6.8) ส่งเสริมให้พ นัก งานมีส่ว นร่วมในการกาหนดทิศ ทางในการทางานและการแก้ไขปั ญ หา
ภายในหน่วยงานและของบริษทั ฯ
6.9) ส่งเสริมให้พนักงานได้รบั การอบรมหรือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ าน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
6.10) ส่งเสริมให้พนักงานเป็ นคนดี มีคุณธรรม
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7) จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
7.1) รับผิดชอบและยึดมันในการดู
่
แลรักษาชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ไม่กระทาการใดๆ ที่
ส่งผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
7.2) ให้ความสาคัญและสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์หรือมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีเ่ ป็ นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม
7.3) ปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานให้มคี วามรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
7.4) ให้ค วามร่ ว มมือ และควบคุ ม ให้มีก ารปฏิบัติอ ย่ า งเคร่ง ครัด ตาม นโยบายหรือ ระเบีย บ
ข้อบังคับหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
7.5) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่ วยงาน
ราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล
1) พนัก งานทุก ระดับของบริษัทฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับหน้ าที่และความ
รับ ผิด ชอบของตนโดยตรง และปฏิบัติต ามอย่ างเคร่งครัด หากมีข้อ สงสัย ให้ป รึก ษาที่ป รึก ษาด้า น
กฎหมายของบริษทั ฯ เพือ่ ขอคาแนะนาในการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องและเหมาะสม
2) บริษัทฯ ได้จดั รวบรวมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานราชการให้เป็ นหมวดหมู่
เพือ่ ให้พนักงานได้ศกึ ษาและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
3) บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
สิทธิมนุ ษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุ น การ
กระทาหรือกิจกรรมทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
4) พนักงานทีม่ คี วามจาเป็ นต้องไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้ ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ไม่ผดิ
กฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม และการเป็ นกลางทางการเมือง
1) บริษัทฯ ให้ค วามส าคัญ ในการเป็ นกลางทางการเมือ ง ไม่เข้าไปมีส่ว นร่ว มหรือ ฝั กใฝ่ พรรค
การเมือง หรือผูม้ อี านาจทางการเมืองใด
2) บริษทั ฯ ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญทีพ่ งึ มี
2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ
1) ก าหนดให้ ก รรมการ และผู้บ ริห าร รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ
เลขานุ ก ารบริษั ท ภายใน 3 วัน ท าการ นั บ จากวัน ที่ ก รรมการและผู้ บ ริห ารได้ มีก ารรายงานการ
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เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรัพ ย์ ต่ อ ส านั ก งานก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ ตาม ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษทั เป็ นประจาทุก
ปี หรือให้รายงานโดยมิชกั ช้าเมื่อมีสว่ นได้เสียเกิดขึน้
3) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่ วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลภายในไป
ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ยกเว้นกรณีมเี หตุจาเป็ น)
2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องตัดสินใจเกีย่ วกับการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
2) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ที่ต้องดาเนินการและตัดสินใจในกิจกรรมหรือรายการที่มคี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดาเนินการโดยปราศจากการคานึงถึงผลประโยชน์ ส่วนตัว รวมทัง้ มีการ
กาหนดราคาทีย่ ุตธิ รรมและเหมาะสมเปรียบเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
3) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ าน
ให้แก่บริษทั ฯ อย่างเต็มกาลังความสามารถ ไม่นาเวลาในงานไปทาธุรกิจอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
4) พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริษั ท ฯ ต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทางการเงิน หรือ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกซึ่งจะส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
5) การปฏิบตั หิ น้าที่และการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทุก
คน จะต้องไม่ขดั กับผลประโยชน์หลักของบริษทั ฯ
2.6 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน
1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องกากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
เกี่ย วกับ การเปิ ด เผยข้อ มูล การท ารายการที่เกี่ย วข้อ งกัน ตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี
2) ในการทารายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างเคร่งครัด
3) ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องทารายการทีเ่ กี่ยวข้องกับตนเอง ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ น
หลัก และให้ท ารายการนั น้ เสมือ นการท ารายการกับ บุ ค คลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการดังกล่าวต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
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2.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
1) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการเก็บ รักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่
สามารถเปิ ดเผยต่อ บุ ค คลภายนอก รวมทัง้ ไม่ นาข้อ มูลและเอกสารไปใช้เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว
2) บริษทั ฯ กาหนดให้ขอ้ มูลและข้อตกลงทีเ่ กี่ยวข้องกับคู่สญ
ั ญาเป็ นความลับ โดยจะไม่เปิ ดเผย
ให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่จะได้รบั การอนุญาตจากบริษทั ฯ และคู่สญ
ั ญาเท่านัน้
3) บริษทั ฯ จัดให้มมี าตรการและระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลภายในของแต่ละหน่วยงาน
อย่างรัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญของบริษทั ฯ เปิ ดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่าง
เป็ นทางการ
4) การใช้ขอ้ มูลภายในของพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบเท่าทีพ่ นักงานพึงได้รบั มอบหมายเท่านัน้
5) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ
2.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด
1) พนัก งานทุ ก ระดับ ของบริษัท ฯ ไม่ค วร เรียกร้อ งและ/หรือ รับ ของขวัญ หรือ ทรัพ ย์ส ิน หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดจากคู่คา้ หรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
2) หากเป็ น สิ่งของที่คู่ค้าหรือ ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ ธุ รกิจของบริษัท ฯ น ามาให้ต ามธรรมเนี ย ม
ประเพณีหรือ จารีตทางการค้า ซึ่งของขวัญ หรือทรัพย์สนิ นัน้ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครัง้ ต่อ
หน่ วยงาน และไม่ใช่เงินสด ในกรณีท่เี ป็ นรายการเทียบเท่าเงินสดต้องสังจ่
่ ายโดยระบุช่อื บริษัทฯ เป็ น
ผู้รบั เท่านัน้ โดยให้หน่ วยงานแจ้งแก่คู่ค้าหรือผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องนาไปมอบให้ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
และให้ผบู้ งั คับบัญชาส่งมอบสิง่ ของนัน้ แก่สานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ พร้อมแนบแบบรายงานการ
รับของขวัญ เพื่อนาไปดาเนินการตามความเหมาะสม ในกรณีทส่ี งิ่ ของทีไ่ ด้รบั เป็ นอาหาร / เครื่องดื่ม /
ขนม / ผลไม้ ทีเ่ ป็ นอาหารสดพร้อมรับประทาน หน่วยงานไม่ตอ้ งนาส่งสานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
3) กรณีทม่ี กี ารมอบของทีร่ ะลึกในเหตุการณ์ทส่ี าคัญต่าง ๆ ให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ สามารถ
มอบหมายหรืออนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับมอบแทนบริษทั ฯ ได้
4) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชา แม้ว่าจะได้รบั คายินยอม
จากผูบ้ งั คับบัญชาก็ตาม เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมทีม่ กี ารให้ของขวัญแก่กนั และมูลค่าสิง่ ของต้อง
ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ ครัง้
5) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับ ประโยชน์หรือ
สิง่ มีค่าใดๆ เพือ่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ รวมทัง้ การกระทาใดๆ ทีเ่ ข้าข่ายดังกล่าว เว้นแต่
เป็ นการให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้า ซึง่ สิง่ ของต้องมูลค่าไม่เกิน
3,000 บาทต่อครัง้ หรือต่อหน่วยงาน
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2.9 จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด
1) บริษทั ฯ ต้องหลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง บิดเบือน หรือไม่สมบูรณ์
2) บริษทั ฯ ต้องหลีกเลีย่ งการโฆษณาทีเ่ ป็ นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
3) บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บดิ เบือนความจริงหรือผิด
วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.10 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
1) บริษัท ฯ ต้อ งด าเนิน ธุ รกิจให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมาย ข้อ บังคับ และข้อ ผูกพัน ตามสัญ ญาที่
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีถ่ ูกต้อง รวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ ความลับทางการค้า และข้อมูล
กรรมสิทธิอื์ ่น ๆ
2) บริษทั ฯ จะไม่ละเมิดหรือนาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีถ่ ูกต้องไปใช้ในทางทีผ่ ดิ
3) พนั ก งานทุ ก ระดับ ของบริษั ท ฯ ที่มีห น้ า ที่ร ัก ษาความลับ ทางการค้ า สู ต รลับ ทางการค้ า
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธกี ารประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ จะต้องรักษาความลับนัน้ ๆ ให้
ปลอดภัยทีส่ ุด และป้ องกันมิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รัวไหล
่
4) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่นื ไม่นาผลงาน
ของผูอ้ ่นื แม้เพียงบางส่วนไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือในกิจการงานของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
2.11 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั งิ านโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่มี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้อง
ห้ามติดตัง้ หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทล่ี ขิ สิทธิไม่
์ ถูกต้องภายในบริษทั ฯ โดยเด็ดขาด
2) พนักงานทุก ระดับของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่ านของตนให้เป็ นความลับ รวมทัง้ ไม่ใช้
อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ท่มี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ
3) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในทางทีผ่ ดิ กฎหมายหรือละเมิดผูอ้ ่นื และ
มีส่วนร่วมกันในการรับผิดชอบต่อการดาเนินการตามมาตรการหรือนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานสากล
4) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขหรือเปิ ดดูขอ้ มูลของผูอ้ ่นื โดย
ไม่ได้รบั อนุญาต
5) พนัก งานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้อีเมล์และอินเตอร์เน็ตที่จดั ให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
ระมัดระวัง เพือ่ มิให้นามาซึ่งความเสือ่ มเสียชื่อเสียงของบริษทั ฯ และไม่ใช้ช่อื หรือตราของบริษทั ฯ ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั ฯ
2.12 จรรยาบรรณว่าด้วยการปกป้ องและรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษทั ฯ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปกป้ องและรักษาผลประโยชน์ ของ
บริษทั ฯ
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ดังนี้
1) ตัดสินใจเกีย่ วกับการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
2) ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายตามนโยบาย และวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของบริษทั ฯ เป็ นหลัก โดยคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
3) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะการบริหารการจัดการ ปรับปรุง
วิธกี ารทางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้นทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ พร้อมทัง้ ป้ องกัน
ปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
4) รับผิดชอบต่อผลงานของตนและของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา ระมัดระวังผลการปฏิบตั งิ านของตน
ทีอ่ าจไปกระทบต่อระบบอื่นงานให้ได้รบั ความเสียหาย
5) รักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ ดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็ น
ความลับของบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยถึงผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสื่อมเสีย
ต่อบริษทั ฯ และไม่ใช้ขอ้ มูลเพือ่ การแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง
6) รักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ มีจิต สานึก การเป็ นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หวงแหนบริษัทฯ
เหมือน เป็ นเจ้าของร่วม และปกป้ องชื่อเสียงของบริษทั ฯ
3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
บริษทั ฯ กาหนดแนวทางในการจัดการและรักษาไว้ซ่งึ จรรยาบรรณ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รับ ทราบ ท าความเข้าใจ พร้อ มทัง้ ปฏิบัติต ามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณของบริษัท ฯ อย่ า ง
เคร่งครัดโดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นความรับผิดชอบของตน
2) ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกาหนดจรรยาบรรณอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคคลหรือผูม้ สี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทีต่ ้องปฏิบตั หิ น้าที่อนั เกี่ยวเนื่องหรือมีผลกระทบกับ
บริษทั ฯ
3) กรณี เ กิด ข้อ สงสัย หรือ ข้อ ซัก ถามเกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณ ให้ ข อ
คาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน หรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในเรื่องนัน้ ๆ
4) ให้ค วามร่ว มมือ ในการตรวจสอบข้อ เท็จ จริงต่ า งๆ กับ หน่ ว ยงานหรือ บุ ค คล ที่บ ริษัท ฯ ได้
มอบหมายให้ทาหน้าที่ กรณีมเี หตุฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณเกิดขึน้
5) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการทางานให้พนักงานและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเห็นว่าการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเป็ นสิง่
ทีถ่ ูกต้องและพึงปฏิบตั ิ
6) บุคคลทีก่ ระทาการฝ่ าฝืนหรือผิดจรรยาบรรณจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และอาจต้องรับโทษตามกฎหมายในกรณีทก่ี ารกระทาดังกล่าวผิดกฎหมาย
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4. การกระทาที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามและส่งเสริมให้ผอู้ ่นื
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ โดยการกระทาดังต่อไปนี้ถอื ว่าเป็ นการฝ่ าฝืนหรือกระทาผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
2) แนะนา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผอู้ ่นื ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณ ในกรณีท่ี
ตนเองทราบหรือพึงทราบเนื่องจากเกีย่ วข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมเี หตุฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณเกิดขึน้
5) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรือกลันแกล้
่
งต่อผูท้ ร่ี ายงาน ให้ขอ้ มูล ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
5. การรายงานการไม่ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
1) หากผูใ้ ดมีเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษทั ฯ ได้ ดังนี้
o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
auditcommittee@mfood.co.th
o ส่งจดหมายไปรษณียถ์ งึ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด
เลขที่ 71/11 หมู่ 6 ต าบลท่ า ทราย อ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
2) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยข้อมูล
เท่ าที่จ าเป็ น โดยค านึ งถึงความปลอดภัย และความเสีย หายของผู้ร้อ งเรีย น / ผู้แ จ้งเบาะแสและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมันใจได้
่
ว่าผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มี
บุค คลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รบั แจ้ง กรณี ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนเองอาจ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองได้
3) รายละเอียดเกีย่ วกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
จรรยาบรรณ สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากคู่มอื แนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ
6. การทบทวนนโยบายจรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ทบทวนนโยบายเป็ น
ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ และสภาวการณ์ ห รือ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป
จรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 11

