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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจร่วม 30 ปี ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด  
(มหาชน) บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่น 
ในหลักจริยธรรมอย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรมี 
หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสงัคมและชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของ 
กระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  
ด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมาย 
เพ่ิมพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่นเดียวกับสโลแกน  
“ช่วงเวลาแห่งความสุข” ที่เราแบ่งปันให้แก่กัน

การด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ  
(CSR-in-Process)

การประกอบกิจการด้วยความ 
เป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อ 
คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคอื การไดรั้บ

 ผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคูค่า้ รวมทัง้ผูที้ม่ีความ

 เกีย่วขอ้งตอ่บริษัทฯ ตลอดทัง้วงจรเป็นส�าคัญ

การรักษาค�ามั่นและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจ 
ส�าคญัในการด�าเนนิธุรกิจ กรณทีีม่ผีลประโยชนใ์ด ๆ   
เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผย 
รายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจ

 แกปั้ญหาร่วมกนัโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แขง่ทางการค้า

 ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมล่ะเมดิความลบั
 

หรอืลว่งรู้ความลับทางการคา้ของคูค่า้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขัน
 ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุ่จริตหรือไมเ่หมาะสม 
 และไมท่�าลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการ
 กลา่วหาในทางร้าย

การด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

ปัจจุบนัปัญหาคอรร์ปัชัน่ยงัคงทวคีวามรนุแรง 
มากขึน้ และหยัง่รากลึกลงในทกุภาคสว่นของสังคมไทย  
ส่งผลให้การด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตอ้งหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนัน้เพื่อให้ 
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิผล

 ผู้น�าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็น 
ในการร่วมจับมือกันแกไ้ขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติ

 อยา่งต่อเนื่อง ซ่ึงนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยาย
 มาสูภ่าคธุรกิจดว้ย

บทบาทของบรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอืการท�าหนา้ที่

 
ส�าคญัในการเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการตอ่ตา้นการ

 
คอร์รปัชัน่ให้ภาคเอกชน อีกทัง้บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่

 
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน 
หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และปลอดคอรรั์ปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความ 
เป็นรปูธรรมในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจน บรษิทัฯ 

 
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร 
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จึงได้ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ ์
เขา้ร่วม แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

 
ไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เม่ือวันที ่23  
กนัยายน 2557 และเพื่อให้การด�าเนินการ 
เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการคอร์รปัชัน่เป็นไป

 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจงึไดแ้ตง่ตัง้

 คณะท�างานการต่อตา้นการคอร์รปัชัน่ขึ้น 
 

เมื่อวันที ่24 ตุลาคม 2557 เพื่อด�าเนิน 
การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ 
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

 
นอกจากนี ้ในปี 2558 คณะท�างานการ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่นได้จัดท�านโยบาย

 ต่อต้านคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติ
 

เกีย่วกับการตอ่ตา้นการคอร์รปัชัน่ซึง่ไดร้บั
 การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทฯ น�าไปใช้เป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติในการตอ่ตา้นคอร์รัปชัน่

อนึ่ง นอกจากการจัดท�านโยบาย 
ที่ป้องกันการกระท�าผิดครรลองแล้ว  
บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับ

 
การปลูกฝังมิให้รับอามิสสินจ้างหรือ 
สินน�าใจใด แม้ในกรณีที่มีการมอบ 
ของขวัญตามธรรมเนียมเทศกาลต่างๆ  
หากมีความจ�าเป็นต้องรับไว้สินน�าใจ 
ดังกลา่วจะถกูน�ามาเกบ็ไวเ้พื่อน�าไปมอบ 
เป็นสาธารณประโยชนต์อ่ไปภายหลงั

การเคารพสิทธิมนุษยชน
“วฒันธรรมเอม็เค” เปรยีบเสมอืน 

เครื่องมือหลักทีท่างบริษัทฯ ยึดมัน่และ 
น�ามาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิ 
มนษุยชน พร้อมทัง้ใช้เป็นแนวความคดิหลกั 

ในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วย 
บรษิทัฯ เนน้การบรหิารองคก์รในรปูแบบ 
ครอบครวัทีม่คีวามเป็นน�าหนึง่ใจเดยีวกนั 
และมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้

 
ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดินา 

 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่น�าความ 
แตกตา่งดา้นเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิล�าเนา  
สผีวิ เพศ และศาสนา มาชีวั้ดคณุคา่ความ 
เป็นมนุษย ์ เพราะบริษัทฯ เชื่อวา่มนุษย

 ์
ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและ 
เสรีภาพในตนเอง

นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าว 
มาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นใน 
ศักยภาพของผูทุ้พพลภาพที่มีความผิด 
ปกตทิางสายตาหรือการสื่อสาร โดยเปิด 
โอกาสให้บุคคลดังกล่าวเขา้ท�างานเป็น

 
ส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติ 
หนา้ที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขต 
ทีส่ามารถท�าได ้ และมีความคาดหวังใน
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคล
เหลา่นีต้อ่ไปในอนาคต

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็น 
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ 
เป้าหมายของบรษิทัฯ ทีม่คีณุคา่ยิง่ จงึเป็น 
นโยบายของบรษิทัฯ ทีจ่ะให้การปฏบิตัทิี ่
เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน  
การแตง่ตัง้โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันา 
ศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ 
สุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็น 

ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย์

(2) ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมตอ่ 
พนักงาน

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน 
การท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพยส์ินของพนักงานอยูเ่สมอ

(4) การแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถงึ 
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน  
กระท�าดว้ยความสุจริตใจ และตัง้อยูบ่น 
พ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และ 
ความเหมาะสมของพนักงานนัน้

(5) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม�าเสมอ

(6) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอ 
แนะซ่ึงตัง้อยูบ่นพื้นฐานความรูท้างวิชาชพี 
ของพนักงาน

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
อยา่งเคร่งครัด

(8) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที ่
ไมเ่ป็นธรรม ซึ่งอาจมผีลกระทบตอ่ความ 
มัน่คงในหนา้ทีก่ารงานของพนกังาน หรอื 
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ 
จิตใจของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง 
แผนกพนักงานสัมพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการให้ค�าแนะน�า รวมถึงปรกึษาปัญหา 
ร้องเรียนต่าง ๆ แก่พนักงาน และมี 
การออกตรวจเยีย่มพนกังานในสาขาตา่ง ๆ   
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อ
สอบถามความเป็นอยู่ของพนักงาน  
รวมถงึช่วยเหลอืปัญหาตา่งๆ ของพนกังาน  
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ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่ง 
มากกวา่ทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น การจัด 
ตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ การจดักิจกรรม  
5ส เพื่อให้สภาพแวดลอ้มในการท�างาน 
ถูกสุขลักษณะอนามัย

บริษัทฯ ยังมีการจัดท�าโครงการ  
Happy 8 ภายใตแ้นวคดิการสร้างองคก์ร

 
แห่งความสุข (Happy Workplace)  
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีท่างบริษัทฯ  
ได้น�ามาปรับใช้กับองค์กรเพื่อสร้างให้

 เกิดองค์กรแห่งความสุข โดยส่งเสริม
 

ให้พนักงานมีความสุขทัง้ 8 ด้านอยา่ง
 

ยัง่ยนื ไดแ้ก ่การมสีขุภาพ มนี�าใจงดงาม  
มีคุณธรรม รู้จักหาความรู้ ใช้เงินเป็น 

 
มคีรอบครวัดี รูจั้กผอ่นคลาย และแบง่ปัน

 
ความสุขสูสั่งคมรอบขา้ง เพื่อสร้างสงัคม

 
ทีด่ีและยัง่ยืน

บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในเรื่อง 
ความปลอดภัยในการท�างาน โดยมีการ 
จัดอบรมเรื่องการซ้อมอพยพหนีไฟให้ 
แกพ่นกังานเป็นประจ�าทุกปี รวมถงึมีการ 
จัดสถานทีท่�างานและจัดเตรียมอุปกรณ ์
ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อ 
การท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนไดร้ับ 
ความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานทีด่ี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับสขุภาพ 

และความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้น 
คุณภาพและความสะอาดของอาหาร 
ทุกรายการ มผีูช้�านาญการเรื่องมาตรฐาน 
อาหารปลอดภัย ดูแลตัง้แตก่ารรับมอบ 

สินคา้ ขัน้ตอนการปรุงอาหารในโรงงาน 
ครัวกลาง ระบบขนส่งไปยังสาขาทั่ว 
ประเทศ และการจัดเก็บอาหารในแตล่ะ 
สาขา นอกจากนี ้ยงัมกีารอบรมให้ความรู้ 
แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและ

 
สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที ่
บรษิทัฯ วางไว ้ซึง่มาตรฐานตา่งๆ ทีน่�ามาใช้

 
ไดร้ับการรับรองจากสถาบันตา่ง ๆ เช่น

 • ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหาร 
คุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อรับรอง 
ว่าครัวกลางเอ็มเคมีระบบการจัดการ 
คุณภาพและความปลอดภัยในการ 
ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที ่
ทัว่โลกยอมรับ

 • ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร  
(Hazard Analysis Critical Control  
Point หรอื HACCP) ซึ่งเป็นระบบการ 
จัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร  
โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้อง 
ควบคมุ (Critical Control Point หรอื  
CCP) ของการผลิต ซึ่งผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมอาหารสามารถน�าไปปฏบิตัิ
ได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร ตัง้แต่

 ผูผ้ลิตเบื้องตน้ (Primary Producer)  
จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้าง

 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

 • ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต  
(Good Manufacturing Practices  
หรือ GMP) โดยเนน้กระบวนการผลิต 
ที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่ง

 
ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตที ่
ครัวกลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึง 
การจัดสง่สินคา้จนถึงมือผูบ้ริโภค

 • ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ 
ตกค้างในผักสด/ผลไมส้ด จากกรม 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งรับรองว่าบริษัทฯ  
สามารถด�าเนินการตรวจสอบสารพิษ 
ตกคา้งในผักสด ผลไมส้ดที่จ�าหนา่ย

 
ได้อยา่งเป็นระบบ และสามารถทวน 
สอบได้

 • ได้รับการรับรอง “โครงการอาหาร 
ปลอดภัย” (Food Safety) ของกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง 
สาธารณสุข ซ่ึงจะเนน้การตรวจสอบ 
สารปนเป้ือนในอาหาร ได้แก่ สาร 
บอร์แรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว  
สารฟอร์มาลิน และยาฆา่แมลง

 • ไดร้บัการรบัรอง “โครงการร้านอาหาร 
วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q”  
(Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงการของ 
ส�านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์เพื่อสง่เสรมิให้ร้าน

 อาหารเลอืกใช้วตัถดุบิจากสนิคา้ Q ซ่ึง 
เป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ตามระบบการผลติทีด่ ีเพื่อให้ผูบ้รโิภค 
ไดบ้รโิภคสนิคา้ทีม่คีวามปลอดภยั

 • ได้รับการรับรอง “โครงการปลอด 
ผงชูรส” จากสถาบันอาหาร กระทรวง 
อุตสาหกรรม ซึ่งทางสถาบันอาหารจะ 
เขา้มาท�าการตรวจสอบรับรองระบบ 
โดยการน�าตัวอยา่งอาหาร เครื่องปรุง  
และน�าจิม้ มาท�าการตรวจหาสาร MSG  
(Monosodium Glutamate) ในห้อง 
ปฏบิตักิาร เพื่อให้มัน่ใจวา่อาหารทกุจาน 
ในร้านเอ็มเคสะอาด ปลอดภัย และ 
ปลอดผงชรูสอยา่งแทจ้รงิ โดยสถาบัน 
อาหารท�าการมอบป้ายรับรองปลอด
ผงชูรสให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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ในสว่นของการใช้น�ามนัทอดซ�า ทาง 
บริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบโดยดูที ่
มาตรฐานสารที่เรียกว่า “สารโพลาร์”  
(Polar Compounds) ซึ่งก�าหนดว่า 
สารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถ

 ใช้ต่อได้ และน�ามันดังกล่าวจะถูกน�า
 ไปขายต่อเพื่อน�าไปใช้ในการผลิตเป็น 

น�ามันไบโอดีเซลเทา่นัน้

เนื่องจากเลง็เหน็ความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหาร 
ทีเ่ป็น “ธรรมชาติ” มากทีสุ่ด บริษัทฯ จึง 
ใสใ่จเป็นพิเศษในเรื่องของการพยายาม 
ใช้สีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติ แม ้
นโยบายดังกล่าวจะสร้างต้นทุนมากขึ้น  
แต่ก็จะท�าให้ผู้บริโภคสามารถวางใจ

 
ได้ว่าได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

 
จากสารเคมี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็น 
สิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญัเป็นอยา่งมาก  
ทัง้นีเ้พ่ือรักษาและด�ารงไวซ้ึ่งระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ  
ประกอบกิจการอยู ่เช่น

 • การก�าจดัขยะตดิเชื้อของห้องปฏบิตักิาร 
จุลชีววิทยาในโรงงาน มีกระบวนการ 

ฆา่เชื้อทีอุ่ณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส  
รวมถึงระบบบ�าบัดน�าเสียกอ่นปล่อย 
ลงสูล่�าคลอง โดยมีการตรวจคุณภาพ 
น�าทิ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535 กระทรวงอตุสาหกรรม

 • การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรม 

และมาตรฐานสากล รวมทัง้ปฏบัิตติาม 

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อยา่งครบถ้วน

 • สง่เสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากรทีม่อียู่
อยา่งประหยดัและกอ่ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การ

ใช้น�าอยา่งประหยัด และการแยกขยะ 

เป็นตน้

 • เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายดแูลเรื่อง

สิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นอปุกรณ์
ประเภทตะเกียบภายในร้านอาหาร 

จากเดิมทีใ่ช้ “ตะเกียบไมไ้ผ”่ มาเป็น 

“ตะเกียบพลาสติก” ชนิดที่ทนความ

ร้อนสูง สามารถลา้งแลว้น�ากลับมาใช้

ใหมไ่ด ้(Reusable)

 • มกีารน�าหลอดไฟ LED ซึง่เป็นหลอดไฟ 

ประเภทประหยัดพลังงานและมีความ 

ทนทาน ไมต่อ้งเปลีย่นหลอดบอ่ย มาใช้
 

ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ  ทีเ่ปิดท�าการ 

ตัง้แตป่ลายปี 2556 และมคีวามพยายาม

ที่จะน�าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่
ร้านอาหารสาขาทีเ่ปิดบรกิารกอ่นหนา้

ให้ครบทุกแห่งดว้ย

 • ในกระบวนการขนส่ง ทางบรษิทัฯ ไดใ้ช้

ระบบบรหิารและตดิตามพกิดัต�าแหนง่

ยานพาหนะ (Fleet Management) โดย 

บริษัทฯ มีการก�าหนด Speed Limit  

ของ Fleet รถยนตป์ระมาณ 150 คัน  
วา่ให้ใช้ความเรว็ในการขบัขีที่ ่80-90 

 
กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้ 
ประโยชนใ์นเรื่องการประหยดัพลงังาน  
และช่วยลดอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน ทัง้นี ้ 
รถแตล่ะคันจะมีการติดตัง้ระบบ GPS  
เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล 

รวมถงึตรวจสอบเสน้ทางเดินรถดว้ย
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

• โครงการการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา และวทิยาลัย 

ในสังกัดกวา่ 40 แห่ง จัดตัง้ “โครงการ 
ทวิภาคีเพื่อมอบทนุการศกึษา” และจดัตัง้  

“ศูนยก์ารเรียนรู้เอ็มเค” ในสถานศึกษา  
ซึง่ถอืวา่เป็นนวตักรรมความร่วมมอืระหวา่ง

 
สถาบนัการศกึษากบัองคก์รธรุกจิในการ 
ผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้าน

 
วิชาการและทักษะอาชีพ ด้วยแผน 
การเรยีนในสถานศกึษาควบคูไ่ปกบัการ 
ปฏบัิตงิานจริงในสถานประกอบการ  เพื่อให้ 
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถในวชิาชพีนัน้ ๆ  อยา่งแทจ้รงิ 
และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยมีหลักสูตรทัง้ใน
ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทัง้นี ้ 
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

 
ตน้น�าถงึปลายน�าอยา่งแทจ้รงิ เช่น การไป

 ประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับครู 
แนะแนว ผูป้กครอง นักเรียนนักศึกษา  
การคดัเลอืก การก�าหนดแผนงานปรบัปรงุ
ห้องเรยีน การช่วยเหลอืคา่เทอม การจดั
อบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชนก์บั
นกัเรยีนนกัศกึษา รวมถงึการจดังานมอบ
วฒุบิตัรหลงัจากจบการศกึษา เป็นต้น
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• โครงการสนับสนุนนักเรียน
พิการ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในชุมชน
โดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนโสตศกึษาและโรงเรยีนปัญญานกุลู 
จ�านวนกวา่ 18 แห่งทัว่ประเทศ ซึ่งเป็น 
เด็กนักเรียนในกลุ่มที่บกพร่องทางการ 
ไดยิ้นและบกพรอ่งทางสตปัิญญา ไดเ้ขา้ร่วม

 ท�างานกับบริษัทฯ โดยกอ่นการท�างาน 
ทางบริษัทฯ จัดให้มีการจัดการเรียน 
การสอนทักษะในการให้บริการตาม 
หลกัสตูรการเรยีนการสอนทวภิาครีะดบั 
มัธยมปลายของสถาบันฝึกอบรมเอ็มเค 
แกเ่ด็กนักเรียน ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการ 

ลงพื้นทีศ่ึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติจริงที ่
สาขา หากนักเรียนคนใดมีความสนใจ 
จะท�างานเพื่อเพิ่มประสบการณห์รือหา 
รายไดพ้ิเศษ ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหนา้ที่

 
อ�านวยความสะดวกในการประสานงาน 
ระหว่างโรงเรียนกับสาขาที่อยูใ่กล้บ้าน

 ของเด็กเพื่อความสะดวกในการท�างาน  
ซึ่งในขณะนีบ้ริษัทฯ มีเด็กนักเรียนพิการ 
ทีเ่ขา้มาท�างานอยา่งตอ่เนื่องทัง้พนกังาน
ประจ�าและพนักงานพาร์ทไทม์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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• โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน/
นักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ได้ท�าความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากกว่า 10 แห่ง  
เพ่ือรับนักศึกษาเขา้มาฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพ นักศึกษาสหกิจศึกษา มาฝึก 
ปฏิบัติงานในส่วนหน้าร้านสาขาและ

 
ส�านกังาน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ ์
และเพิ่มรายได้พิเศษให้กับนักศึกษา  

โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองการฝึก 
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษา 
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดรับ 
นักศึกษาฝึกงานตา่งชาติ อาทิ นักศึกษา 
ฝึกงานจากประเทศเวียดนาม เข้ามา 
ฝึกงานในร้านสาขาของบริษัทฯ ซึ่งเป็น 
ความร่วมมอืของบรษิทัฯ กบัมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยเว ้ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

• โครงการจัดสร้างโรงครัว 
และห้องสมุด

บริษัทฯ ไดท้�าการจัดสร้างโรงครัว 
มาตรฐานให้กับเสถียรธรรมสถาน  
เนื่องจากเลง็เหน็วา่เป็นสถานปฏบิติัธรรม 
ส�าหรับสุภาพสตรีที่มีศักยภาพพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยได ้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึง 
ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพ

 แวดล้อมทีด่ี สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
ในการรับประทานอาหารให้กับสถาน 
ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อยังประโยชน์แก

 ่
ผูม้าปฏิบัติธรรมตอ่ไป

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดส้นับสนุน
สร้างโรงครวัทีส่ะอาดและทนัสมยั รวมทัง้
การสร้างห้องสมดุให้กบั วดัไผด่�า จงัหวัด
สิงห์บุรี เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา
หาความรูข้องสามเณร ภกิษุสงฆ ์ตลอดจน 
ประชาชนในชุมชนละแวกนัน้ดว้ย
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น 
ผูน้�าดา้นการมีนวัตกรรมใหม ่ๆ เกิดขึ้น 
ตลอดเวลาตั้งแต่อดีต เริ่มตั้งแต่เป็นผู้
ริเริ่มในการน�าหม้อไฟฟ้าเข้ามาแทน

 
หมอ้แกส๊ เพื่อความปลอดภัยของลูกคา้

 
ทีม่าใช้บรกิาร ตอ่มาไดม้กีารเปลีย่นแปลง

 
เครื่องใช้ตา่ง ๆ เช่น เปลีย่นจากตะกร้อ 
ทองเหลืองเป็นตะกร้อสเตนเลส เปลีย่น 
มาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) 

 
ซ่ึงปลอดภัยจากการถูกไฟดูด 100%  
มีการใช้นวตักรรม PDA ในการสัง่อาหาร  
เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
ของพนักงาน รวมถึงการน�าหุ่นยนต ์
เขา้มาท�าหนา้ที่เสิร์ฟอาหารภายในร้าน 
เป็นตน้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตั้ง 
ระบบการสัง่อาหารรปูแบบใหมซ่ึ่งไดเ้ริม่ 
น�ามาใช้ในกวา่ 50 สาขาของร้านเอ็มเค 

 

สุกี้ คือระบบ Tablet บนโต๊ะอาหาร 

อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ

สั่งรายการอาหารส่งตรงถึงครัวได้ด้วย
 

ตัวเอง (Self-Ordering System)

และดว้ยเล็งเหน็ถงึประโยชนสู์งสุด 
ในการดแูลสขุภาพของลกูคา้ บรษิทัฯ จงึม ี
นวัตกรรมทางด้านโภชนาการ โดยร่วมมอื

กบัสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

จดัท�าใบโภชนาการทีจ่ะแจ้งรายการและ

จ�านวนแคลอรจีากสารอาหารประเภทต่างๆ  
ทีล่กูคา้บริโภคเขา้ไปในมื้อนัน้ๆ วา่มจี�านวน

เทา่ไร เพื่อเป็นประโยชนใ์นการดแูลสขุภาพ

ของลกูคา้ไดน้ัน่เอง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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กิจกรรมเพื่อสังคม  
(CSR-After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ต่อการประกอบธุรกิจด้วยการมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นอยา่งยิ่ง ดังนัน้  
จึงไดมี้การบรจิาคเงนิและให้ความช่วยเหลอื

 
แกอ่งค์กรต่างๆ อยูเ่สมอ ทัง้แกส่ถาน

 ศกึษาและโรงพยาบาลของรฐั โดยเฉพาะ 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ 
เล็งเห็นวา่บุคลากรคุณภาพซึ่งเต็มไปดว้ย 
ความเสียสละของที่นี่ควรจะมีคุณภาพ 
ชีวิตทีด่ีในการรับประทานอาหาร ดังนัน้  
เมื่อทางโรงพยาบาลศริิราชมกีารกอ่สร้าง 
อาคารหลงัใหมท่ีช่ื่อ “ปิยมหาราชการณุย”์  
บรษิทัฯ จึงไดเ้ขา้ไปเปิดบรกิารรา้นอาหาร

 

ในเครือเอ็มเคฯ ภายในอาคารดังกล่าว 
ทัง้หมด 4 ร้าน ประกอบดว้ย ร้านเอ็มเค 
สุกี ้ ร้านอาหารญีปุ่่ นยาโยอิ ร้านอาหาร
ญีปุ่่ นฮากาตะ ราเมน และร้านกาแฟ เลอ 
เพอทิท

ทัง้นี ้เป็นการให้บรกิารโดยบรษิทัฯ 
ยกผลก�าไรทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการด�าเนนิงาน
หลังหกัคา่ใช้จ่ายให้แกโ่รงพยาบาลศริริาช 
รวมทัง้ยังได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร
โรคหัวใจ ICCU และกักกันโรค 1 หลัง 
มอบให้โรงพยาบาลศิริราชอีกดว้ย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
 

บริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อท�าหนา้ที่ช่วย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน โดย
คณะกรรมการชุดนีจ้ะประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง
และประธานของคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดังนี้

1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์ เป็นประธาน
2. นายอรรถพล ชดช้อย เป็นกรรมการ
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการ

เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จงึได้จดัให้มกีารประชมุนบัตัง้แต่
วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จนถงึวนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2559 รวม 2 ครัง้ดว้ยกัน ซึง่ผลของการประชุมสรปุไดด้งันี้

1. พิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารเกีย่วกับโบนัสประจ�าปี 2558 และการปรับ
 

ขึ้นเงินเดือนส�าหรับปี 2559 โดยไดพ้ิจารณาถึงผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการ 
ปฏิบัติงานในด้านที่ส�าคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แกบ่ริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งทบทวน

 ความเหมาะสมของผลตอบแทน โดยการเปรยีบเทยีบกับต�าแหนง่ทีเ่ทา่กันของบรษิทัอื่นทีเ่ทยีบเคียงกันได ้
 

เช่น ขนาดของกจิการ ซ่ึงอาจวดัไดจ้ากยอดขายหรอืยอดสนิทรพัยร์วม ทีป่ระชมุมีความเหน็วา่ คา่ตอบแทน
ของประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารในปัจจุบันมีความเหมาะสมแลว้ สว่นโบนัสประจ�าปี 2558 และการปรับขึ้น
เงินเดือนของปี 2559 ให้อยูใ่นระดับเช่นเดียวกับผูบ้ริหารของบริษัทฯ

2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที ่
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตัง้ขึ้นตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่าคา่ตอบแทน

 ของกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยในปัจจุบันทีก่�าหนดจ่ายเป็นรายเดือนและรายครัง้ 
ต่อการประชุมมีความเหมาะสมแล้ว ส่วนค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นโบนัสประจ�าปี 2558 เห็นควร

 เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลประจ�าปี 2558 ที่จะเสนอต่อ 
ทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน
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3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหนง่ตาม
วาระ โดยได้ยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่า ควรเสนอ
ให้กรรมการทีต่อ้งออกจากต�าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้คือ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์นายอรรถพล ชดช้อย 

 นายสจุนิต ์ชมุพลกาญจนา และนายประวทิย ์ตันติวศินชัย กลบัเขา้รับต�าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระ
หนึ่ง เนื่องจากมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม มาร่วมประชมุอยา่งสม�าเสมอ และให้ค�าแนะน�าทีส่ร้างสรรคแ์ละเป็น
ประโยชนต์อ่ทีป่ระชุม ทัง้นี ้ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์และนายอรรถพล ชดช้อย ไมไ่ดอ้ยูร่่วมประชุมในขณะที่
มีการพิจารณาการเสนอชื่อตนเองให้กลับเขา้รับต�าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 (ดร.ขัติยา ไกรกาญจน)์  
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
 และพิจารณาคา่ตอบแทน


