จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
1. สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ ในปี 2532 บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจในการดาเนินธุรกิจโดยยึดมั ่นในหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้จงึ ได้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อเป็ นคูม่ อื สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อ
นาไปยึดถือเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ที งั ้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงการดารง
ตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม
จนถึงปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เผชิญ กับวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจมาหลาย
ครัง้ แต่ บ ริ ษ ั ท ฯ ยั ง คงยึ ด มัน่ ในแนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วตลอดมา และเชื่ อ ว่ า การยึ ด มัน่ ใน
จรรยาบรรณ คุณธรรม ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต จะนาพาให้บริษทั ฯ ประสบความส าเร็จได้อ ย่ าง
ยั ่งยืน
2. บทนา
จรรยาบรรณธุรกิจคือแนวปฏิบตั ิที่ดใี นการดาเนินธุร กิจที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานจริยธรรมอัน ดีงาม เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการประพฤติ
และปฏิบตั ิร่วมกันตลอดระยะเวลาการท างาน เพื่อป้ องกันการประพฤติปฏิบตั ิในทางที่ผ ิดและหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้ง ในการกระท าใดๆ ที่ผ ิด กับ กฎหมาย ระเบีย บข้อ บัง คับ ตลอดจนนโยบายขององค์กร โดยกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ทุกระดับมีหน้าที่ศกึ ษาทาความเข้าใจ และนาไปปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางธุรกิจในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับของพนักงาน
3. เนื้ อหาของจรรยาบรรณ
3.1. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
บริษทั ฯ มุ่งมั ่นในการปฏิบตั ิต ามกฎหมายและท าความเข้าใจถึง กฎหมายที่ใ ช้บงั คับกับการท างานและ
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศที่
เข้าไปดาเนินธุรกิจ
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานกากับดูแล และรายงาน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และต้องไม่
กระทาการช่วยเหลือ ส่งเสริมการหลีกเลีย่ งการปฎิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบบริษทั ฯ
หากท่านมีขอ้ สงสัย เกีย่ วกับกฎหมายหรือข้อ บัง คับใดๆ ให้ติดต่อฝ่ ายกฎหมายของบริษ ัทฯ กรณี ที่ ไ ด้
คาตอบทีไ่ ม่ชดั เจน ให้ขอความช่วยเหลือทันที

3.2. สิ ทธิ มนุษยชนและแรงงาน
1) บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ยึดถือการปฏิบตั ติ ่อกัน อย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ไม่
เลื อ กปฏิบ ัติ โดยสอดคล้ อ งกับ ปฏิญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิท ธิ ม นุ ษ ยชน ( United Nations Universal
Declaration of Human Rights: UNDHR)
2) ประพฤติปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ติ ่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่
แบ่งแยกความแตกต่างในทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมลิ าเนา ศาสนา เพศ อายุ สีผวิ ถิ่น
กาเนิด การศึกษา ภาษา สถานะทางสังคม ความพิการทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ การบ่งชีแ้ ละการ
แสดงออกทางเพศ ความเห็นทางการเมือง หรือเรือ่ งอื่นใดซึง่ กฎหมายให้ความคุม้ ครอง
3) ปฏิบตั ิห น้ าที่ด้ว ยความระมัดระวัง เพื่อ ป้ องกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิท ธิม นุ ษ ยชนในการ
ดาเนิ น ธุ ร กิจ รวมทัง้ จากผู้ที่เ กี่ย วข้อ งในการดาเนิ น ธุ ร กิจ คอยสอดส่อ งดูแ ลเรื่อ งการเคารพสิท ธิ
มนุษยชนและรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทันทีเพื่อป้ องกันการกระทาทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4) ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตัง้ แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน
เวลาทางานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา
การวางแผนความก้าวหน้าและอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
5) ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานทีม่ าจากการค้ามนุษย์หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการ
ลงโทษทีเ่ ป็ นการทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธกี ารขูเ่ ข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การ
คุกคามข่ม ขู่ การล่ ว งละเมิดหรือ ใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด สิท ธิม นุ ษ ยชนและแรงงาน บริษ ัทฯ
ตระหนักถึงความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชน หลีกเลีย่ งการกระทาที่เป็ นการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงความสาคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานและข้อ บัง คับต่ างๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับแรงงานอย่ างเป็ น ธรรม ทัง้ นี้ ส ามารถดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน “นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน” ของบริษทั ฯ
3.3. สิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรอย่ างยั ่งยืนไม่ไ ด้หมายถึงแค่ก ารรักษาสิง่ แวดล้อมให้มคี วามอุ ดม
สมบูรณ์หรือปกป้ องไว้ให้คนรุน่ ต่อไปในอนาคตเท่านัน้ แต่เป็ นโอกาสในการคิดค้นสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อ
วางโครงสร้างสาหรับอนาคต ดังนัน้ ทุกการตัดสินใจของบริษทั ฯ จึงต้องคานึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่มตี ่อสังคม รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั ่งยืน
ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ปฎิบตั ิตามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมรวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงในระดับสากล
เพื่อช่วยป้ องกันหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
2) ใช้หลักการ 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ า พลังงาน วัตถุดบิ
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดหาวัตถุดบิ หรือวัสดุอุปกรณ์โดยคานึงถึงความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
4) ดาเนินการส่งเสริมให้พนักงานในองกรค์มจี ติ สานึกในเรือ่ งการรูค้ ุณค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวม
ไปถึงเข้าใจและเห็นความสาคัญในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
3.4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ฯ จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดใี ห้กบั พนักงาน รวมถึง
เวลาทางานทีเ่ หมาะสม เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่
เกีย่ วข้อง โดยมุง่ เน้นรักษาสภาพการทางานทีด่ ี ลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ และปั จจัย

เสีย่ งด้านสุขภาพ โดยพนักงานจะได้รบั อุปกรณ์ ป้องกันและการฝึ กอบรมที่เกีย่ วข้องเพื่อความปลอดภัย
และความเป็ นอยู่ที่ดขี องพนักงาน ทัง้ นี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน”
3.5. คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้าและบริ การ
สิน ค้า และบริก ารของบริษ ัท ฯ จะต้ อ งมีความปลอดภัย เป็ นมิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มและชีว ิต ของลู กค้า
นอกจากนัน้ คุณภาพของสินค้าและบริการต้องมีมาตรฐานตามกฎหมาย โดยบุคลากรของบริษทั ฯ ต้องให้
ความส าคัญ เรื่อ งคุณภาพและความปลอดภัย ตัง้ แต่ ต้น จนถึงกระบวนการสุดท้ายตลอดห่ ว งโซ่คุณค่า
นับตัง้ แต่แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ จนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมจาหน่ าย การขายจนถึงการจัดซื้อจัดหา โดยยึดมั ่น
และรักษามาตรฐานการส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพให้ได้ตามเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ
3.6. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชั ่น
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กับผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบ
ได้ และไม่มกี ารคอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตาม “นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน” ของ
บริษทั ฯ และ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” รวมทัง้ ไม่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
บริษ ัท ฯ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้เ ป็ น แนวทางเดียวกัน บริษ ัท ฯ จึง มี “แนวทางการปฏิบตั ิเ กี่ย วกับการรับ การให้
ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง” ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันทีค่ รอบคลุมถึงการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีจริยธรรม หลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบให้คคู่ า้ ธุรกิจ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีจริยธรรม
3.7. การรับ/ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และการเลีย้ งรับรอง
พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการเลี้ยงรับรองและการให้หรือรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าสูงเกินสมควรหรือถีเ่ กินสมควร
เว้นแต่เป็ นการเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็ นการรักษาสัมพันธภาพอันดีซึ่งถือเป็ น ส่วน
สาคัญในการประกอบธุรกิจ พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญหากเข้าเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
1) ไม่เ ป็ น การกระท าโดยตัง้ ใจเพื่ อ ครอบง า ชักน า หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ความ
ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม หรือเป็ นการแลกเปลีย่ นอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้
ได้มาซึง่ การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
2) เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3) เป็ นการให้ในนามบริษทั ฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น สงกรานต์
ตรุษจีน ปี ใหม่ เป็ นต้น ซึง่ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ปิ กติ
5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถู กต้อ งตามกาลเทศะ เช่น ในกรณี ที่บริษ ัท ฯ อยู่
ระหว่างจัดให้มกี ารประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รบั ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากบริษทั ที่เข้า
ร่วมประกวดราคานัน้ ๆ
3.8. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) พนักงานไม่พึงกระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ ได้แก่ การมีกจิ กรรมหรือ
กระทาการใดๆ อันอาจทาให้บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าทีค่ วรหรือเป็ นการแบ่ง
ประโยชน์จากบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
2) ในกรณีที่กจิ กรรมนัน้ จาเป็ น เพื่อ ประโยชน์ ของบริษทั ฯ ให้กระทาการนัน้ เสมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี้กรรมการหรือพนักงานที่มสี ่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมนัน้ จะต้องไม่มสี ่วนในการ
พิจารณาอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ

3) การแข่งขันกับบริษทั ฯ พนักงานไม่พงึ ประกอบการ ดาเนินการหรือลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขันหรือ
อาจมีการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เ กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
4) การรับประโยชน์ และการเกีย่ วข้องทางการเงินกับผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั ฯ พนักงานย่อมไม่
เรีย กรับ หรือ ยิน ยอมจะรับเงิน สิ่ง ของหรือ ประโยชน์ อ่ืน ใดจากผู้เ กี่ย วข้อ งทางธุ ร กิจ กับ บริ ษ ัท ฯ
นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกีย่ วข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทาการค้าให้ยืมหรือกูย้ มื
เงิน เรีย่ ไร ให้เงิน ซื้อขาย หรือก่อภาระผูกพันทาการงเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านัน้
3.9. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน โดยพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
โดยอาศัยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือโดยทีผ่ อู้ ่นื อาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของบริษทั ฯ แม้วา่ บริษทั ฯ อาจไม่เสีย
ประโยชน์ ใ ดๆ ก็ต าม ไม่ม ีการใช้โ อกาสหรือ ข้อ มูลที่ไ ด้จากการเป็ น กรรมการหรือ พนักงานในการหา
ผลประโยชน์สว่ นตนและในเรือ่ งการทาธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือทาธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ตามแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุร กิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้จะพ้น
สภาพจากการเป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม
2) ไม่ใช้ขอ้ มูลหรือโอกาสทีไ่ ด้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาผลประโยชน์สว่ นตน
และในเรือ่ งการทาธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
3) ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ ของตนเองในการซื้อ ขายหุ้น ของบริษ ัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ฯ แก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ
3.10. การรักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ
พนักงานทุกคนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลทีม่ กี รรมสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั ทราบจากบริษทั ฯ ลูกค้ า คู่คา้ และพนักงาน
ด้วยกันเองไว้เป็ นความลับ โดยจะเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับก็ต่อเมื่อได้ร บั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากฝ่ ายบริห ารหรือ ตามที่กฎหมายหรือ ข้อ บัง คับกาหนดไว้เ ท่ านัน้ ข้อ มูล ที่ม ีกรรมสิท ธิ ์ ได้แ ก่
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เช่น ความลับทางการค้า สิทธิบตั ร ลิ ขสิทธิ ์ และเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงแผน
ธุ ร กิจ แผนด้านการตลาด แนวคิดด้านวิศวกรรมและการผลิต ข้อ มูล ส่ว นบุคคล ข้อ มูล เงิน เดือน และ
รายงานข้อมูลทางการเงินที่ยงั ไม่ได้เผยแพร่ การใช้หรือแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตถือ
เป็ นการกระทาทีล่ ะเมิดหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ และยังผิดกฎหมายซึง่ จะได้รบั โทษทางแพ่งหรือทาง
อาญาได้ ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีม่ กี รรมสิทธิ ์ยังรวมถึงข้อมูลทัง้ ปวงที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจถูกนาไปใช้
เพื่อเป็ นการแข่งขันหรือเป็ นผลเสียต่อบริษทั ฯ หรือลูกค้าหรือคูค่ า้ ของบริษทั ฯ ได้ อีกทัง้ ยังรวมถึงข้อมูลที่
คู่คา้ และลูกค้าได้เปิ ดเผยให้บริษทั ฯ ทราบ ซึ่งหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวต้องดาเนิน
ต่อเนื่องแม้จะสิน้ สุดระยะเวลาจ้างงานหรือสิน้ สุดสัญญาจ้างงานแล้วก็ต าม
3.11. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
บริษทั ฯ มุ่งมั ่นในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูล
โดยจะต้องได้รบั การดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกนาไปใช้โดยไม่มสี ทิ ธิหรือถูกละเมิดโดยมิชอบ ตามแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ ทีอ่ ยู่ในระบบเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
2) หลีกเลี่ยงการใช้งานระบบทีอ่ าจละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผูอ้ ่นื ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทางานหรืออาจจะกระทบกับประสิทธิภาพในการทางานของระบบ และห้ามใช้งานระบบเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลทีม่ เี นื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดี เกีย่ วกับการพนัน หรือกระทบต่อความมั ่นคงของชาติ

3) ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิทไี่ ด้รบั อนุญาต เก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ ่นื ใช้รหัสผ่านสาหรับเข้า
ใช้งานในระบบ
4) หลีกเลี่ยงการตัง้ ค่าระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อ าจมีผลต่อ ความ
ปลอดภัย และหลีกเลีย่ งการเปิ ดไฟล์ทไี่ ม่ทราบแหล่งทีม่ า รวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่น่าสงสัยว่าอาจจะมี
ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมีซอฟแวร์ทเี่ ป็ นอันตรายอื่นๆ
5) หากพบเห็นความผิดปกติหรือประสบปั ญหาในการใช้งานให้ตดิ ต่อผูด้ แู ลด้าน IT
3.12. การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ถือว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อันหมายรวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า และความลับ
ทางการค้า เป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ของบริษทั ฯ พนักงานมีหน้าทีต่ อ้ งปกป้ องและดูแลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้
พ้นไปจากการนาไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต รวมไปถึงต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์ สนิ
ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ฯ ไม่ให้ถูกละเมิด เปิ ดเผย ทาซ้ า ดัดแปลง หรือกระทาการ
ใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากทางบริษทั ฯ และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
2) ในการเข้าทานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ หากมีเรือ่ งเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาควรทาการตกลงกัน ให้
ชัดเจน หากมีขอ้ สงสัยให้ตดิ ต่อฝ่ ายกฎหมายของบริษทั ฯ
3) รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือฝ่ ายกฎหมายเมื่อพบการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิ ์ หรืออาจนาไปสู่
การละเมิดสิทธิ ์ รวมไปถึงอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ฯ
3.13. การปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ปวง รวมถึงเทคโนโลยี ความรูท้ าง
วิช าการ ข้อ มูล เอกสารสิท ธิ ์ สิท ธิ ลิข สิท ธิ ์ สิท ธิบตั ร ตลอดจนสิ่ง ประดิษ ฐ์ และความลับของบริษ ัท ฯ
พนักงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแล
ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองและผูอ้ ่นื หรือนาไปใช้ในทางมิชอบด้วย
กฎหมาย ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2) ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย และไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้ผดิ
วัตถุประสงค์ หรือผิดกฎหมาย
3.14. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า หรือ
กฎหมายป้ องกันการผูกขาด และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ไม่เอาเปรียบหรือ
เลือกปฏิบตั ิ โดยต้องประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย รวมไปถึงไม่กระทาการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดข้อจากัดด้านการ
แข่งขันและส่งผลกระทบทีไ่ ม่ดตี ่อระบบเศรษฐกิจและผูบ้ ริโภค
3.15. การดาเนิ นการด้านการเมือง
1) การใช้สทิ ธิทางการเมือง
บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีเสรีภาพในการใช้สทิ ธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียง เลือกตัง้
หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง แต่พงึ หลีกเลีย่ งการกระทาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็ น ไปในนามบริษ ัท ฯ โดยพนักงานควรใช้ส ิท ธิข องตนในฐานะพลเมือ งดีต าม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และใช้สทิ ธิ ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนาม
ของตนเองนอกเหนือเวลาทางาน และห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพื่อสนับสนุ นพรรคใดพรรค
หนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
2) การวางตัวในสังคม
พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับและปฏิบตั ติ นให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3.16. ความรับผิดชอบ/การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
1) ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตน และมุง่ มั ่นในการสร้างความพอใจสูงสุดให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคน โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน สร้างมูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2) พนักงาน
บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมใน
การท างานที่ ม ีก ารท างานเป็ น ทีม ดูแ ลความปลอดภัย และรัก ษาสภาพแวดล้ อ มการท างาน ให้
ผลตอบแทนที่เ ป็ น ธรรม และมุ่ง มั ่นต่ อ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของพนั กงาน เปิ ดรับฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เนื่องจากตระหนัก
ว่าพนักงานทุกคนเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่นามาซึง่ ความสาเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืนของ
บริษทั ฯ
3) ลูกค้า
บริษทั ฯ สั ่งสมความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ พนักงานทุกคนควรตอบแทน
ลู กค้าด้ว ยการน าเสนอสิน ค้าและบริการอย่างซื่อ สัตย์ และให้ข ้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของลูกค้าโดยไม่พยายามยัดเยีย ดหรือบิดเบือ นหรือน าเสนอข้อมูล อัน เป็ น เท็จและใช้ก าร
โฆษณาทีม่ งุ่ ส่งเสริมการขายมากจนเกินไป
4) คูค่ า้
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ สงู สุดของบริษทั ฯ
และตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ทที่ า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง รายงานที่ถูก
ต้องการเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้ อยู่บนพื้น ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
4.1) ไม่เรียกหรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
4.2) กรณีที่มขี อ้ มูลว่ามีการเรียกหรือ การรับหรือ การจ่ ายผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ไม่สุจริตเกิด ขึ้น ต้อง
เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ า้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
4.3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
4.4) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข
5) คูแ่ ข่ง
บริษ ัท ฯ มีน โยบายที่จ ะปฏิบตั ิต่ อ คู่แ ข่ง ทางการค้า ให้ส อดคล้อ งกับหลัก สากล ภายใต้กรอบแห่ ง
กฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้า
ของคูค่ า้ ด้วยวิธฉี ้อฉลโดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
5.1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี

5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
5.3) ไม่ทาลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6) เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิทมี่ คี วามเป็ นธรรมตามเงือ่ นไขและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมไปถึง
การชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาทีไ่ ด้ทาสัญญาตกลงกันไว้
7) ชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่นทีห่ น่ วยงานของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจ กรรมของบริษ ัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบัง คับที่
เกีย่ วข้องอย่างครบถ้วน บริษทั ฯ จะดาเนินการเพื่อคืนกาไรส่วนหนึ่งให้แก่กจิ กรรมทีม่ สี ่วนสร้างสรรค์
สังคมอย่างสม่าเสมอ และจะดาเนินการปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้มคี วามรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จริยธรรมและข้อพึงประพฤติปฏิบตั ขิ องพนักงานทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้น้ี
คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุ กกรณี ดังนัน้ เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดขึ้นให้พนั กงาน
ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
4.1

การปฏิ บตั ิ ต่อองค์กร
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต มุง่ มั ่น ทุ่มเท ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และนโยบายของ
บริษทั ฯ และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีห่ า
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ
2) เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และทาความเข้าใจถึงกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับการทางานและธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี
3) ไม่ละเลยหรือมองข้ามการละเมิดใดๆ เพื่อช่วยป้ องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กับบริษทั ฯ และ
ชื่อเสียงของบริษทั ฯ ได้ โดยการแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ หรือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบเห็นการกระทาใดๆ ทีส่ อ่ ว่าเป็ นการทุจริต หรือประพฤติมชิ อบภายในบริษทั ฯ
4) ช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน รวมทัง้ การพัฒนาองค์กร
ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

4.2

การปฏิ บตั ิ ระหว่างพนักงาน
1) เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงาน หลีกเลีย่ งการนาเอาข้อมูลหรือเรือ่ งราวของพนักงานอื่น ทัง้ เรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและเรือ่ งส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พนักงานหรือภาพพจน์โดยรวมของบริษทั ฯ
2) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษทั ฯ หรือ
ต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
3) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเกือ้ กูล
ซึง่ กันและกันในทางทีช่ อบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยรวม
4) พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษย์สมั พันธ์อนั ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ่วมงานและปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทัง้ ให้เกียรติผอู้ ่นื โดย
ไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

4.3

การปฏิ บตั ิ ต่อตนเอง
1) ยึดมั ่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทัง้ ปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางทีอ่ าจทาให้เสื่อม
เสียชือ่ เสียงของตนเองและบริษทั ฯ
2) มีความมุง่ มั ่นทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั ฯ อยู่เสมอ

5. การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามและการทบทวน
บริษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ
ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบ ัติตามที่กาหนดไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด
มิใช่การปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ทิ กี่ าหนดขึน้ นี้
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีหน่วยงานทีม่ หี น้าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบภายในองค์กรและหน่ วยงานที่ทาหน้าทีร่ บั และ
จัดการข้อ ร้อ งเรีย นที่เ กิดขึ้น ผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่น Application, E-Mail, เบอร์โ ทรศัพ ท์ และที่อ ยู่ ใ นการส่ง
เอกสาร เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานว่าได้มกี ารปฎิบตั ิตามแนวคู่มอื จรรยาบรรณธุร กิจ นี้
อย่างเคร่งครัด
6. ช่องทางการติ ดต่อ
แผนกการให้คาปรึกษาและรับเรือ่ งร้องเรียน
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่: 1200 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : +66 2 836-1000 ต่อ 1651 หรือ 1652
E-Mail: EC.HR@mkrestaurantgroup.com
7. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
บริษ ัท ฯ คาดหวัง ให้พ นั กงานของบริษ ัท ฯทุ กคนร่ ว มกัน ดูแ ลสอดส่อ งเพื่อ ให้ ก ารปฏิบตั ิ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และสอดคล้องตามหลักการดูแลกิจการที่ดแี ละ
จรรยาบรรณธุ ร กิจ โดยบริษทั ฯ สนับสนุ นให้ม ีการรายงานโดยสุจริต ถึง การปฏิบตั ิที่ข ดั หรือสงสัย ว่าจะขัดต่ อ
หลักการต่างๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือขอคาปรึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร โดยข้อมูลดังกล่าวจะถือ
เป็ นข้อมูลความลับ ซึง่ พนักงานของบริษทั ฯ สามารถส่งข้อร้องเรียนเมือ่ พบพฤติกรรมที่ขดั ต่อจรรยาบรรณธุร กิจ
หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปยังแผนกการให้คาปรึกษาและรับเรือ่ งร้องเรียนพนักงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณา โดยขันตอนต่
้
างๆ จะได้รบั ความเสมอภาคและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และผูแ้ จ้งเบาะแสจะ
ได้รบั ความคุม้ ครองตาม “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ของบริษทั ฯ
8. บทลงโทษ
ผูท้ ลี่ ะเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้หรือนโยบายของบริษทั ฯ จะได้รบั โทษทางวินยั โดยรูปแบบของโทษทางวินยั จะ
ขึน้ อยู่กบั พฤติการณ์และความรุนแรงของแต่ละกรณี นอกจากมาตรการลงโทษแล้ว การละเมิดกฎหมายอาจส่งผล
ให้มกี ารดาเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา ทัง้ กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือบริษทั ฯ ซึง่ ส่งผลกระทบสืบเนื่องทีร่ า้ ยแรง
หากท่านตกอยูในสถานการณ์ ที่เ ชื่อว่าอาจมีการละเมิดหรือน าไปสู่การละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ให้แจ้ง
ข้อมูลผ่านช่องทางการให้คาปรึกษาและรับเรือ่ งร้องเรียน
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565

