
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

1. สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้บรษิทัฯ ในปี 2532 บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิโดยยึดมัน่ในหลกัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม จรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้จงึไดถู้กจดัท าขึน้เพื่อเป็นคูม่อืส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนเพื่อ
น าไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ที ัง้ในการปฏบิตัหิน้าที่ รวมถึงการด ารง
ตนเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม 

จนถึงปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดเ้ผชญิกบัวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิมาหลาย
ครัง้  แต่บริษัทฯ  ยังคงยึดมัน่ ในแนวทางการด าเนินธุรกิจดังกล่าวตลอดมา  และเชื่อว่าการยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณ คุณธรรม ความโปร่งใสและความซื่อสตัย์สุจรติ จะน าพาให้บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ได้อย่าง
ยัง่ยนื 

2. บทน า 

จรรยาบรรณธุรกจิคอืแนวปฏบิตัิที่ดใีนการด าเนินธุรกจิที่ต ัง้อยู่บนพื้นฐานจรยิธรรมอนัดงีาม เพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการประพฤติ
และปฏบิตัิร่วมกนัตลอดระยะเวลาการท างาน เพื่อป้องกนัการประพฤติปฏบิตัิในทางที่ผิดและหลีกเลี่ยงความ
ขดัแย้งในการกระท าใดๆ ที่ผิดกบักฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบายขององค์กร โดยกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ทุกระดบัมหีน้าที่ศกึษาท าความเขา้ใจ และน าไปปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบท
ทางธุรกจิในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม โดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของระเบยีบขอ้บงัคบัของพนกังาน 

3. เน้ือหาของจรรยาบรรณ 

3.1. การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบั 
บรษิทัฯ มุ่งม ัน่ในการปฏบิตัิตามกฎหมายและท าความเขา้ใจถึงกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบัการท างานและ
ธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ีตามแนวปฏบิตัดิงันี้ 
1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของประเทศที่

เขา้ไปด าเนินธุรกจิ  
2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนจะต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงาน

ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการฝ่าฝืน หรอืการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และตอ้งไม่
กระท าการชว่ยเหลอื สง่เสรมิการหลกีเลีย่งการปฎบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ  

4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบบรษิทัฯ 
หากท่านมขีอ้สงสยัเกีย่วกบักฎหมายหรอืข้อบงัคบัใดๆ ให้ติดต่อฝ่ายกฎหมายของบรษิัทฯ กรณีที่ได้
ค าตอบทีไ่มช่ดัเจน ใหข้อความชว่ยเหลอืทนัท ี
 
 
 



 

3.2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

1) บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ยดึถอืการปฏบิตัติ่อกนัอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal 
Declaration of Human Rights: UNDHR)  

2) ประพฤตปิฏบิตัติ่อกนัดว้ยความเคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และปฏบิตัติ่อกนัอย่างเท่าเทยีมโดยไม่
แบ่งแยกความแตกต่างในทางรา่งกาย จิตใจ เชื้อชาติ สญัชาติ ภูมลิ าเนา ศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ถิ่น
ก าเนิด การศกึษา ภาษา สถานะทางสงัคม ความพกิารทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ การบง่ชีแ้ละการ
แสดงออกทางเพศ ความเหน็ทางการเมอืง หรอืเรือ่งอื่นใดซึง่กฎหมายใหค้วามคุม้ครอง  

3) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทัง้จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ คอยสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัทเีพื่อป้องกนัการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน  

4) ปฏบิตัิอย่างเท่าเทียมกนัในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 
เวลาท างานและวนัหยุด การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน การฝึกอบรมและพฒันา 
การวางแผนความกา้วหน้าและอื่นๆ โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

5) ไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทีม่าจากการคา้มนุษย์หรอืแรงงานเดก็อนัมชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึการ
ลงโทษทีเ่ป็นการทารณุรา่งกายหรอืจติใจพนกังาน ไมว่่าโดยวธิกีารขูเ่ขญ็ การกกัขงั หน่วงเหนี่ยว การ
คุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความส าคญัต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน  โดยปฏบิตัิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทยีมปราศจากการเลือกปฏบิตัิสนับสนุนส่งเสรมิสทิธิมนุษยชน หลกีเลีย่งการกระท าที่เป็นการละเมิด
สทิธิมนุษยชน นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัตระหนักถึงความส าคญัในดา้นแรงงานโดยปฏบิตัิต่อพนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัแรงงานอย่างเป็นธรรม ทัง้นี้สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชน” ของบรษิทัฯ 

3.3. ส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ตระหนักว่าการใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยืนไม่ไดห้มายถึงแค่การรกัษาสิง่แวดล้อมให้มคีวามอุดม
สมบรูณ์หรอืปกป้องไวใ้หค้นรุน่ต่อไปในอนาคตเท่านัน้ แต่เป็นโอกาสในการคดิคน้สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เพื่อ
วางโครงสรา้งส าหรบัอนาคต ดงันัน้ทุกการตดัสนิใจของบรษิทัฯ จงึตอ้งค านึงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่มตี่อสงัคม รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
ตามแนวปฏบิตัดิงันี้ 
1) ปฎิบตัิตามกฎหมายดา้นสิง่แวดล้อมรวมถึงใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัิตามขอ้ตกลงในระดบัสากล

เพื่อชว่ยป้องกนัหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
2) ใชห้ลกัการ 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) ในการใชท้รพัยากรต่างๆ เชน่ น ้า พลงังาน วตัถุดบิ 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุคา่และมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
3) ด าเนินการจดัซื้อจดัหาวตัถุดบิหรอืวสัดอุุปกรณ์โดยค านึงถงึความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
4) ด าเนินการส่งเสรมิใหพ้นักงานในองกรค์มจีติส านึกในเรือ่งการรูคุ้ณค่าในการใชท้รพัยากรต่างๆ รวม

ไปถงึเขา้ใจและเหน็ความส าคญัในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

3.4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
บรษิทัฯ จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานที่ปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพที่ดใีหก้บัพนักงาน รวมถึง
เวลาท างานทีเ่หมาะสม เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่
เกีย่วขอ้ง  โดยมุง่เน้นรกัษาสภาพการท างานทีด่ ีลดความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และปัจจยั



 

เสีย่งดา้นสุขภาพ โดยพนักงานจะไดร้บัอุปกรณ์ป้องกนัและการฝึกอบรมที่เกีย่วขอ้งเพื่อความปลอดภยั
และความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงาน ทัง้นี้สามารถดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิไดใ้น “นโยบายดา้นความปลอดภยั 
อาชวี อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน” 

3.5. คณุภาพและความปลอดภยัของสินค้าและบริการ 
สินค้าและบริการของบริษัทฯ จะต้องมีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของลูกค้า  
นอกจากนัน้ คณุภาพของสนิคา้และบรกิารตอ้งมมีาตรฐานตามกฎหมาย โดยบคุลากรของบรษิทัฯ ตอ้งให้
ความส าคญัเรื่องคุณภาพและความปลอดภยั ตัง้แต่ต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
นบัตัง้แต่แหล่งทีม่าของวตัถุดบิจนถงึผลติภณัฑพ์รอ้มจ าหน่าย การขายจนถงึการจดัซื้อจดัหา โดยยึดมัน่
และรกัษามาตรฐานการสง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพใหไ้ดต้ามเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ  

3.6. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กบัผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ ตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปรง่ใส ซื่อสตัย์ ตรวจสอบ
ได ้และไมม่กีารคอรร์ปัชนั โดยปฏบิตัิตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตาม “นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั” ของ
บรษิทัฯ และ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน” รวมทัง้ไม่ท าให้เกดิความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของ
บริษัทฯ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จึงมี “แนวทางการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการรบั การให้
ของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อตา้นคอร์รปัชนัทีค่รอบคลุมถึงการ
จดัซื้อจดัจา้ง อย่างมจีรยิธรรม หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรบัผดิชอบใหคู้ค่า้ธุรกจิปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการจดัซื้อจดัหาสนิคา้และบรกิารอย่างมจีรยิธรรม 

3.7. การรบั/ให้ของขวญั ทรพัยสิ์น และการเลีย้งรบัรอง 
พนกังานพงึหลกีเลีย่งการเลี้ยงรบัรองและการใหห้รอืรบัของขวญัทีม่มีลูค่าสงูเกนิสมควรหรอืถีเ่กนิสมควร 
เวน้แต่เป็นการเลี้ยงรบัรองเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกจิ และเป็นการรกัษาสมัพนัธภาพอนัดซีึ่งถอืเป็นส่วน
ส าคญัในการประกอบธุรกจิ พนกังานสามารถใหห้รอืรบัของขวญัหากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  
1) ไม่เป็นการกระท าโดยตัง้ใจเพื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความ

ไดเ้ปรยีบใดๆ ผา่นการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม หรอืเป็นการแลกเปลีย่นอย่างชดัเจนหรอืแอบแฝง เพื่อให้
ไดม้าซึง่การชว่ยเหลอืหรอืผลประโยชน์  

2) เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
3) เป็นการใหใ้นนามบรษิทัฯ ไมใ่ชใ่นนามของพนกังาน และเป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย ไมป่กปิด 
4) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น สงกรานต์ 

ตรษุจนี ปีใหม ่เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัปิกติ  
5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่

ระหวา่งจดัให้มกีารประกวดราคา พนกังานจะตอ้งไมร่บัของขวญัหรอืการเลี้ยงรบัรองจากบรษิทัที่เข้า
รว่มประกวดราคานัน้ๆ 

3.8. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1) พนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ การมกีจิกรรมหรอื

กระท าการใดๆ อนัอาจท าใหบ้รษิทัฯ เสยีผลประโยชน์หรอืไดป้ระโยชน์น้อยกวา่ทีค่วรหรอืเป็นการแบ่ง
ประโยชน์จากบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม 

2) ในกรณีที่กจิกรรมนัน้จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ให้กระท าการนัน้เสมอืนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้นี้กรรมการหรอืพนักงานที่มสี่วนไดส้่วนเสยีในกจิกรรมนัน้จะต้องไม่มสี่วนในการ
พจิารณาอนุมตัริายการนัน้ๆ  



 

3) การแขง่ขนักบับรษิทัฯ พนกังานไมพ่งึประกอบการ ด าเนินการหรอืลงทุนใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนัหรอื
อาจมกีารแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองที่อาจกอ่ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

4) การรบัประโยชน์และการเกีย่วขอ้งทางการเงนิกบัผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัฯ  พนักงานย่อมไม่
เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเขา้ไปเกีย่วขอ้งทางการเงนิ เช่น ร่วมทุนหรอืร่วมท าการคา้ให้ยืมหรอืกูย้มื
เงนิ เรีย่ไร ใหเ้งนิ ซื้อขาย หรอืกอ่ภาระผกูพนัทาการงเงนิใดๆ กบับคุคลเหล่านัน้ 

3.9. การใช้ข้อมลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
การใชข้อ้มูลของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น
โดยอาศยัขอ้มลูของบรษิทัฯ หรอืโดยทีผู่อ้ื่นอาจเขา้ใจวา่อาศยัขอ้มลูของบรษิทัฯ แมว้า่บรษิทัฯ อาจไมเ่สยี
ประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ไม่มีการใช้โอกาสหรือขอ้มูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรอืพนักงานในการหา
ผลประโยชน์สว่นตนและในเรือ่งการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแนวปฏบิตัิ
ดงันี้ 
1) ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลับทางธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แมจ้ะพ้น

สภาพจากการเป็นกรรมการผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ไปแลว้กต็าม 
2) ไมใ่ชข้อ้มลูหรอืโอกาสทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานในการหาผลประโยชน์สว่นตน

และในเรือ่งการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในการซื้อขายหุ้นของบรษิัทฯ หรอืให้ขอ้มูลภายใน

บรษิทัฯ แกบ่คุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ 

3.10. การรกัษาข้อมลูความลบัของบริษทัฯ 
พนักงานทุกคนมหีน้าที่เกบ็รกัษาขอ้มูลทีม่กีรรมสทิธิท์ีไ่ดร้บัทราบจากบรษิทัฯ ลูกค้า คู่คา้ และพนักงาน
ดว้ยกนัเองไวเ้ป็นความลบั โดยจะเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบักต็่อเมื่อไดร้บัอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากฝ่ายบริหารหรือตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไว้เท่านัน้  ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ ์ได้แก่
ทรพัย์สนิทางปัญญา เช่น ความลบัทางการคา้ สทิธิบตัร ลิขสทิธิ ์และเครื่องหมายการคา้ รวมไปถึงแผน
ธุรกิจ แผนด้านการตลาด แนวคิดด้านวิศวกรรมและการผลิต ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเงินเดือน  และ
รายงานขอ้มูลทางการเงนิที่ยงัไม่ไดเ้ผยแพร่ การใชห้รอืแจกจ่ายขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัอนุญาตถือ
เป็นการกระท าทีล่ะเมดิหลกัจรรยาบรรณของบรษิทัฯ และยงัผดิกฎหมายซึง่จะไดร้บัโทษทางแพ่งหรอืทาง
อาญาได ้ทัง้นี้ขอ้มูลทีม่กีรรมสทิธิย์งัรวมถึงขอ้มูลทัง้ปวงที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจถูกน าไปใช้
เพื่อเป็นการแขง่ขนัหรอืเป็นผลเสยีต่อบรษิทัฯ หรอืลูกคา้หรอืคูค่า้ของบรษิทัฯ ได ้อกีทัง้ยงัรวมถงึขอ้มูลที่
คู่คา้และลูกคา้ไดเ้ปิดเผยให้บรษิทัฯ ทราบ ซึ่งหน้าที่ในการรกัษาความลบัของขอ้มูลดงักล่าวตอ้งด าเนิน
ต่อเนื่องแมจ้ะสิน้สดุระยะเวลาจา้งงานหรอืสิน้สดุสญัญาจา้งงานแลว้กต็าม 

3.11. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
บรษิทัฯ มุ่งม ัน่ในการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพและมคีวามปลอดภยัของขอ้มลู
โดยจะต้องไดร้บัการดูแลรกัษาใหพ้้นจากการถูกน าไปใชโ้ดยไม่มสีทิธิหรอืถูกละเมดิโดยมชิอบ ตามแนว
ปฏบิตัดิงันี้ 
1) ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศรวมทัง้ขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยู่ในระบบเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
2) หลีกเลี่ยงการใชง้านระบบทีอ่าจละเมดิสทิธิในการใชง้านตามปกตขิองผูอ้ื่นในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ท างานหรอือาจจะกระทบกบัประสทิธิภาพในการท างานของระบบ และห้ามใชง้านระบบเพื่อเขา้ถึง
ขอ้มลูทีม่เีนื้อหาขดัต่อศลีธรรมอนัด ีเกีย่วกบัการพนนั หรอืกระทบต่อความมัน่คงของชาต ิ



 

3) ใชง้านระบบใหถู้กตอ้งตามสทิธทิีไ่ดร้บัอนุญาต เกบ็รกัษาและไมย่นิยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผ่านส าหรบัเข้า
ใชง้านในระบบ 

4) หลีกเลี่ยงการตัง้ค่าระบบ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลง ติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจมผีลต่อความ
ปลอดภยั และหลกีเลีย่งการเปิดไฟล์ทีไ่มท่ราบแหล่งทีม่า รวมถงึการใชอุ้ปกรณ์ที่น่าสงสยัว่าอาจจะมี
ไวรสัคอมพวิเตอรห์รอืมซีอฟแวรท์ีเ่ป็นอนัตรายอื่นๆ 

5) หากพบเหน็ความผดิปกตหิรอืประสบปัญหาในการใชง้านใหต้ดิต่อผูด้แูลดา้น IT 

3.12. การใช้และดแูลทรพัยสิ์นทางปัญญา 
บรษิทัฯ ถือว่าทรพัย์สนิทางปัญญา อนัหมายรวมถึงสทิธิบตัร ลิขสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ และความลบั
ทางการคา้ เป็นทรพัย์สนิทีม่คีา่ของบรษิทัฯ พนกังานมหีน้าทีต่อ้งปกป้องและดแูลทรพัย์สนิทางปัญญาให้
พ้นไปจากการน าไปใชห้รอืเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนุญาต รวมไปถึงต้องเคารพและไม่ละเมดิในทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่น ตามแนวปฏบิตัดิงันี้  
1) ดูแลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ ไม่ให้ถูกละเมดิ เปิดเผย ท าซ ้า ดดัแปลง หรอืกระท าการ

ใดๆ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากทางบรษิทัฯ และไมล่ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น 
2) ในการเขา้ท านิติกรรมหรอืสญัญาใดๆ หากมเีรือ่งเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญาควรท าการตกลงกนัให้

ชดัเจน หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิต่อฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ 
3) รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืฝ่ายกฎหมายเมื่อพบการกระท าที่เป็นการละเมดิสทิธิ ์หรอือาจน าไปสู่

การละเมดิสทิธิ ์รวมไปถงึอาจกอ่ใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ 

3.13. การปกป้องทรพัยสิ์นของบริษทั 
ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หมายถงึ สงัหารมิทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ทัง้ปวง รวมถงึเทคโนโลย ี ความรูท้าง
วิชาการ ข้อมูลเอกสารสิทธิ ์สิทธิ ลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์  และความลับของบริษัทฯ 
พนักงานมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะใชท้รพัย์สนิของบรษิทัฯ ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที ่และดแูล
ไม่ให้เสื่อมเสยี สูญหาย และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่นหรอืน าไปใชใ้นทางมชิอบดว้ย
กฎหมาย ตามแนวปฏบิตัดิงันี้ 
1) ใชท้รพัย์สนิของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและใชเ้พื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
2) ดูแลรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไม่ให้เสยีหายหรอืสูญหาย และไม่น าทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไปใชผ้ดิ

วตัถุประสงค ์หรอืผดิกฎหมาย 

3.14. การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะปฏบิตัภิายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการคา้ หรอื
กฎหมายป้องกนัการผกูขาด และสนบัสนุนการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเป็นธรรม ไมเ่อาเปรยีบหรอื
เลือกปฏบิตัิ โดยต้องประพฤติปฏบิตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี และไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็น
ความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิีการทีไ่มสุ่จรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่ท าลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่
ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย รวมไปถึงไม่กระท าการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกดิขอ้จ ากดัดา้นการ
แขง่ขนัและสง่ผลกระทบทีไ่มด่ตี่อระบบเศรษฐกจิและผูบ้รโิภค 

3.15. การด าเนินการด้านการเมือง 
1) การใชส้ทิธทิางการเมอืง 

บรษิทัฯ สนบัสนุนใหพ้นักงานมเีสรภีาพในการใชส้ทิธทิางการเมอืง เชน่ การลงคะแนนเสยีง เลอืกตัง้ 
หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง แต่พงึหลกีเลีย่งการกระท าหรอืการเขา้รว่มกจิกรรมทีอ่าจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็นไปในนามบริษัทฯ โดยพนักงานควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม



 

กฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และใชส้ทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนาม
ของตนเองนอกเหนือเวลาท างาน และห้ามมใิห้ใชท้รพัย์สนิของบรษิทัฯ เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรค
หนึ่ง หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหนึ่ง 

2) การวางตวัในสงัคม 
พนกังานพงึรกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นทีย่อมรบัและปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

3.16. ความรบัผิดชอบ/การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
1) ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของตน และมุง่ม ัน่ในการสรา้งความพอใจสงูสดุให้กบั
ผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื สรา้งมลูคา่เพิม่ และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

2) พนกังาน 
บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ สรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมใน
การท างานที่มีการท างานเป็นทีม ดูแลความปลอดภยัและร ักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และมุ่งม ัน่ต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เปิดรบัฟัง
ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั เนื่องจากตระหนกั
ว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัที่น ามาซึง่ความส าเรจ็และการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทัฯ 

3) ลูกคา้ 
บรษิทัฯ สัง่สมความไวว้างใจจากลูกคา้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันัน้พนกังานทุกคนควรตอบแทน
ลูกค้าด้วยการน าเสนอสนิค้าและบริการอย่างซื่อสตัย์ และให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของลูกค้าโดยไม่พยายามยัดเยียดหรือบิดเบอืนหรือน าเสนอข้อมูลอนัเป็นเท็จและใช้การ
โฆษณาทีมุ่ง่สง่เสรมิการขายมากจนเกนิไป 

4) คูค่า้ 
บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติ่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทีท่ า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ รายงานที่ถูก
ต้องการเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพื้นฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ตามแนวปฏบิตัิ
ดงันี้  
4.1) ไมเ่รยีกหรอืไมร่บัหรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้  
4.2) กรณีที่มขีอ้มูลว่ามีการเรยีกหรอืการรบัหรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติเกดิขึ้น ต้อง

เปิดเผยรายละเอยีดต่อคูค่า้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็  
4.3) ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั  
4.4) กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้องรบีแจ้งล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ข 
5) คูแ่ขง่ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลักสากล ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัิการแข่งขนัทางการคา้ไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้
ของคูค่า้ดว้ยวธิฉี้อฉลโดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
5.1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี



 

5.2) ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม  
5.3) ไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

6) เจา้หนี้ 
บรษิทัฯ ยึดถือแนวทางการปฏบิตัิทีม่คีวามเป็นธรรมตามเงือ่นไขและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ รวมไปถงึ
การช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาทีไ่ดท้ าสญัญาตกลงกนัไว ้

7) ชมุชนและสงัคม 
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม ใหค้วามส าคญักบัการดูแล
รกัษาสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นทีห่น่วยงานของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ในการดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัจากกจิกรรมของบรษิัทฯ  ปฏบิตัิตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกีย่วขอ้งอย่างครบถ้วน บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อคนืก าไรสว่นหนึ่งใหแ้ก่กจิกรรมทีม่สี่วนสรา้งสรรค์
สงัคมอย่างสม ่าเสมอ และจะด าเนินการปลูกฝังจติส านึกของพนักงานทุกระดบัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคมอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง จรยิธรรมและขอ้พงึประพฤตปิฏบิตัขิองพนกังานทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวน้ี้ 
คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณี ดงันัน้เมื่อมปัีญหาในทางปฏบิตัิดงักล่าวเกิดขึ้นให้พนักงาน
ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

4. จรรยาบรรณของพนักงาน 

4.1 การปฏิบติัต่อองคก์ร 
1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์สจุรติ มุง่ม ัน่ ทุ่มเท ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และนโยบายของ

บรษิทัฯ และวฒันธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั และไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีห่า
ผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

2) เคารพและปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างเครง่ครดั ปฏบิตัติามกฎหมาย
และท าความเขา้ใจถงึกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบัการท างานและธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างดี 

3) ไม่ละเลยหรอืมองขา้มการละเมิดใดๆ เพื่อช่วยป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกบับรษิทัฯ และ
ชื่อเสยีงของบรษิทัฯ ได ้โดยการแจ้งผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรอืแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบเหน็การกระท าใดๆ ทีส่อ่วา่เป็นการทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบภายในบรษิทัฯ  

4) ช่วยด าเนินการใดๆ ที่จะรกัษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน รวมทัง้การพฒันาองคก์ร
ไปสูค่วามเป็นเลศิ 

4.2 การปฏิบติัระหว่างพนักงาน 
1) เคารพในสทิธสิว่นบคุคลของพนกังาน หลกีเลีย่งการน าเอาขอ้มลูหรอืเรือ่งราวของพนกังานอื่น ทัง้เรือ่ง

ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานและเรือ่งสว่นตวัไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะกอ่ให้เกดิความ
เสยีหายแกพ่นกังานหรอืภาพพจน์โดยรวมของบรษิทัฯ  

2) ไม่กล่าวรา้ยหรอืกระท าการใดๆ อนัจะน าไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายในบรษิทัฯ หรอื
ต่อบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

3) รกัษาและร่วมสรา้งสรรค์ใหเ้กดิความสามคัค ีเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเกือ้กลู
ซึง่กนัและกนัในทางทีช่อบ เพื่อประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยรวม 

4) พึงปฏบิตัิต่อผูร้่วมงานดว้ยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษย์สมัพนัธ์อนัด ีไม่ปิดบงัขอ้มูลที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตัิงานของผูร้่วมงานและปรบัตนใหส้ามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นได ้รวมทัง้ให้เกยีรตผิูอ้ื่นโดย
ไมน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
 



 

4.3 การปฏิบติัต่อตนเอง 
1) ยดึมัน่ในคณุธรรม มจีรยิธรรม ละเวน้จากอบายมขุทัง้ปวง โดยไมป่ระพฤตตินในทางทีอ่าจท าให้เสื่อม

เสยีชือ่เสยีงของตนเองและบรษิทัฯ 
2) มคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

5. การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน  
บรษิทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรบัทราบ 
ท าความเขา้ใจและปฏบิตัิตามนโยบายและขอ้ปฏบิัติตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจินี้อย่างเคร่งครดั 
มใิชก่ารปฏบิตัติามความสมคัรใจ และไมส่ามารถอา้งไดว้า่ไมท่ราบแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้นี้  
ผูบ้รหิารทุกระดบัในองค์กรจะต้องดูแลรบัผดิชอบและถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของตนรบัทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างจรงิจงั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงานทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบภายในองค์กรและหน่วยงานที่ท าหน้าทีร่บัและ
จัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Application, E-Mail, เบอร์โทรศพัท์ และที่อยู่ในการส่ง
เอกสาร เป็นต้น เพื่อตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานว่าไดม้กีารปฎิบตัิตามแนวคู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจนี้
อย่างเครง่ครดั 

6. ช่องทางการติดต่อ 

แผนกการใหค้ าปรกึษาและรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่: 1200 ถ.เทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : +66 2 836-1000 ต่อ 1651 หรอื 1652 
E-Mail: EC.HR@mkrestaurantgroup.com  

7. กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ คาดหวงัให้พนักงานของบริษัทฯทุกคนร่วมกนัดูแลสอดส่องเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ และสอดคล้องตามหลกัการดูแลกจิการที่ดแีละ
จรรยาบรรณธุรกจิ โดยบรษิทัฯ สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจรติถึงการปฏิบตัิที่ขดัหรือสงสยัว่าจะข ัดต่อ
หลกัการต่างๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืขอค าปรกึษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร โดยขอ้มลูดงักล่าวจะถอื
เป็นขอ้มลูความลบั ซึง่พนกังานของบรษิทัฯ สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนเมือ่พบพฤติกรรมที่ขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิ
หรอืพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปยงัแผนกการให้ค าปรกึษาและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนพนักงาน เพื่อเขา้สู่กระบวนการ
ตรวจสอบและพจิารณา โดยขัน้ตอนต่างๆ จะไดร้บัความเสมอภาคและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และผูแ้จง้เบาะแสจะ
ไดร้บัความคุม้ครองตาม “นโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน” ของบรษิทัฯ 

8. บทลงโทษ 
ผูท้ีล่ะเมดิหลกัจรรยาบรรณฉบบันี้หรอืนโยบายของบรษิทัฯ จะไดร้บัโทษทางวนิยั โดยรปูแบบของโทษทางวนิยัจะ
ขึน้อยู่กบัพฤตกิารณ์และความรนุแรงของแต่ละกรณี นอกจากมาตรการลงโทษแลว้ การละเมดิกฎหมายอาจส่งผล
ใหม้กีารด าเนินคดทีางแพ่งหรอือาญา ทัง้กบัตนเอง เพื่อนรว่มงาน หรอืบรษิทัฯ ซึง่สง่ผลกระทบสบืเนื่องทีร่า้ยแรง 
หากท่านตกอยูในสถานการณ์ที่เชื่อว่าอาจมีการละเมิดหรอืน าไปสู่การละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบันี้ ให้แจ้ง
ขอ้มลูผา่นชอ่งทางการใหค้ าปรกึษาและรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565  
 


