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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจร่วม	30	ปี	บริษัท	 เอ็มเค	 เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน) 
	ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคู่ไปกบัการยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมอย่างสม�า่เสมอ	
ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ	ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของ
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หวังที่จะสร้างผลกระทบ
เชิงบวกแก่สงัคม	และสรา้งการเตบิโตทีย่ั่งยนื	ผ่านการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการภายในองค์กร
ที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการปันผลประโยชน์กับคู่ค้า	 เรามุ่งมั่นที่จะสอดแทรกการ
ด�าเนินกิจการด้วยความรบัผดิชอบและกจิกรรมต่อสงัคมในหลกัการด�าเนนิกจิการอย่างต่อเนือ่งต่อ
ไป	เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัท่ีว่า	“ส่งมอบความสขุแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารท่ีอร่อย	
มีคุณภาพ	ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ	และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	ตลอด
จนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

การด�าเนินกิจการด้วย 
ความรับผิดชอบ	 
(CSR-in-Process)

 การด�าเนินกิจการด้วยความ 

รับผิดชอบต ่อสังคมของบริษัทฯ 

ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่า มูลค่า 

เชิงเศรษฐกิจสามารถท่ีจะถูกสร้างไป

พร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม 

และท�าให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไป

พร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของ

สังคมได้

การก�ากับดูแลกิจการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

 ระบบการก�ากับดูแลกิจการมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจ นโยบายและกฎต่างๆ ถูกตั้ง

ข้ึนเพื่อรักษาความสามัคคีและความ

เป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร การ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เอง

โดยตรง เน่ืองจากจะเป็นการผลักดัน

ให้บริษัทฯ มีการจัดการทางด้านการ

เงิน กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี อีกทั้ง

ยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การประกอบกิจการด้วย 
ความเป็นธรรม 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ

ด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐาน

นโยบายในการปฏิบัติต่อคู ่ค้าอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การ

ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้อง

ค�านงึถงึความเสมอภาคและเป็นธรรม

ต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

ต่อบริษัทฯ ตลอดทั้งวงจรเป็นส�าคัญ  

นอกจากนี ้บรษิทัฯ พร้อมเข้าไปมส่ีวน

ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วม

กับคู่ค้าโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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 บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อ

คู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา

การแข่งขนัทีด่ ีไม่ละเมดิความลบัหรอื

ล่วงรูค้วามลบัทางการค้าของคูค้่าด้วย

วธิฉ้ีอฉล ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความ

ลบัของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยวธิกีาร

ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่

ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การด�าเนินการเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นยังคง

ทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งราก

ลกึลงในทกุภาคส่วนของสงัคมไทย ส่ง

ผลให้การด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมต้องหยุดชะงกัและเกดิความ

เสียหาย ท�าให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สงัคมด�าเนนิไปได้ช้ากว่าทีค่วรจะเป็น 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิผล ผู้น�าทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความ

เห็นในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่าง

จริงจัง มุ ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

นโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่

ภาคธุรกิจด้วย

 บ ท บ า ท ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ใ น

ฐ า น ะ บ ริ ษั ท ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คือการท�าหน้าที่ส�าคัญในการเป็น

แบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการ

คอร ์ รัปชั่นให ้ภาคเอกชน อีกทั้ ง

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันใน

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปช่ัน

ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็น

รูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปช่ันที่

ชดัเจน บริษทัฯ  โดยประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจงึได้ลง

นามในค�าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2557 และเพื่อให้การด�าเนิน

การเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธาน

กรรมการและประธานเจ ้าหน้าที่

บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะท�างานการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2557 เพื่อด�าเนินการประเมิน

ตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อต้าน

การคอร์รปัช่ันของบรษิทัฯ นอกจากน้ี  

ในปี 2558 คณะท�างานการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นได้จัดท�านโยบายต่อต้าน

คอร์รปัชัน่และแนวทางปฏบิติัเกีย่วกบั

การต่อต้านการคอร์รปัช่ันซึง่ได้รบัการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ น�าไปใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 อนึง่ นอกจากการจัดท�านโยบาย

ท่ีป้องกันการกระท�าผิดครรลองแล้ว 

บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้

รับการปลูกฝังมิให้รับอามิสสินจ้าง

หรอืสนิน�า้ใจใดแม้ในกรณทีีม่กีารมอบ

ของขวญัตามธรรมเนยีมเทศกาลต่างๆ 

หากมีความจ�าเป็นต้องรับไว้ สินน�า้ใจ

ดังกล่าวจะถูกน�ามาเก็บไว้เพื่อน�าไป

มอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป 

ภายหลัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

 “วัฒนธรรมเอ็มเค” เปรียบ

เสมือนเครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ 

ยึดมั่นและน�ามาใช้ในการส่งเสริมการ

เคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็น

แนวความคิดหลักในการขับเคลื่อน

องค์กร เน่ืองด้วยบริษัทฯ เน้นการ

บริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่

มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและมี

เป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความ

ส�าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่า

เทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดินา ไม่เลือก

ปฏิบัติ ตลอดจนไม่น�าความแตกต่าง

ด้านเช้ือชาติ สัญชาติ ภูมิล�าเนา สีผิว 

เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ  เช่ือว่า 

มนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี  

สิทธิและเสรีภาพในตนเอง 

 นอกจากความแตกต่างดังที่ 

กล ่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความ 

เช่ือม่ันในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพ

ที่มีความผิดปกติทางสายตาหรือ 

การสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้บุคคล

ดังกล่าวเข้าท�างานเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรบัผดิชอบในขอบเขตทีส่ามารถ

ท�าได้ และมคีวามคาดหวงัในการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่าน้ี 

ต่อไปในอนาคต
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การปฏิบัติต่อแรงงาน 
อย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงาน

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการ

บรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ ทีม่คีณุค่า

ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะ

ให้การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้าน

โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยก

ย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดย

ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 (1) ปฏิบตัต่ิอพนกังานด้วยความ

สุภาพ และให้ความเคารพต่อความ

เป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์

 (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ต่อพนักงาน

 (3) ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมใน

การท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ

และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 (4)การแต ่งตั้ งและโยกย ้าย 

รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ

พนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ  

และตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความรู ้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงานนั้น

 (5) ให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

ความรูค้วามสามารถของพนกังานโดย

ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้

ทางวิชาชีพของพนักงาน

 (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

บังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน

อย่างเคร่งครัด

 (8) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ 

ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความ

กดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง

แผนกพนักงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่อง

ทางในการให้ค�าแนะน�า รวมถงึปรกึษา

ปัญหาร้องเรียนต่างๆ แก่พนักงาน 

รวมทั้งจัดท�าโครงการ “The Healthy 

Body Project” เพ่ือช่วยให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร 

ออกก�าลังกาย และเพื่อเป ็นการ 

ส ่ ง เสริมสุขภาพที่ ดี แก ่พนักงาน 

บริษัทฯ ได้แบ่งพ้ืนที่ส�านักงานใหญ่

ส่วนหนึ่งสร้างห้องออกก�าลังกาย 

และยงัสามารถใช้เป็นห้องท�ากจิกรรม

ต่างๆ ได้อีกด้วย บริษัทฯ ยังให้ความ

ส�า คัญในเรื่ องความปลอดภัยใน

การท�างาน รวมถึงมีการจัดสถานที่

ท�างานและจัดเตรียมอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการ

ท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ

ความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อม

ในการท�างานที่ดี และเพื่อเป็นการ

สนับสนุนการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถของพนักงาน ทางบริษัทฯ 

ได้จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่

พนักงานที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 เ พื่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ไ ป กั บ 

วิสัยทัศน์  เอ็มเคมุ ่งม่ันที่จะสร ้าง 

ความสุขและสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าจาก

การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 

รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อม

กับการบริการที่ประทับใจ บริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความ

ปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพ

และความสะอาดของอาหารทุก

รายการ เรามีผู้ช�านาญการคอยตรวจ

สอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารและ

การบริการอยู่ภายใต้มาตรฐานความ

ปลอดภยัในทกุขัน้ตอน ดแูลตัง้แต่การ

รับมอบสินค้า ขั้นตอนการปรุงอาหาร

ในโรงงานครัวกลาง ระบบขนส่ง

ไปยังสาขาทั่วประเทศ และการจัด

เก็บอาหารในแต่ละสาขา นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู ้

แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและ

สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่

วางไว้ ซ่ึงมาตรฐานต่างๆ ที่น�ามาใช้ 

ได้รบัการรบัรองจากสถาบนัต่างๆ เช่น

	 •	 ใบรับรองมาตรฐานระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อ

รับรองว่าครัวกลางเอ็มเคมีระบบการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัย

ในการผลิตอาหาร ซ่ึงเป็นมาตรฐาน

สากลที่ทั่วโลกยอมรับ

	 •	 ใบรับรองความปลอดภัย

ของอาหาร (Hazard Analysis Critical 

Control Point หรอื HACCP) ซึง่เป็นระบบ

การจัดการเพื่อความปลอดภัยของ
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อาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติท่ี

ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ 

CCP) ของการผลิต ซ่ึงผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารสามารถน�าไป

ปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร 

ตัง้แต่ผูผ้ลติเบ้ืองต้น (Primary Producer) 

จนถึงผู้บริโภคข้ันสุดท้าย เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

	 •	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีใน

การผลิต (Good Manufacturing Practices 

หรือ GMP) โดยเน้นกระบวนการผลิต

ที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตท่ีครัว

กลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึงการจัด

ส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค

	 •	 ใบรับรองระบบการตรวจ

สอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้

สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับรองว่า

บริษัทฯ สามารถด�าเนินการตรวจ

สอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้

สด ที่จ�าหน่ายได้อย่างเป็นระบบ และ

สามารถทวนสอบได้

	 •	 ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก	

“โครงการอาหารปลอดภัย” (Food 

S a f e t y )  ข อ ง ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

ว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบสาร

ปนเป้ือนในอาหาร ได้แก่ สารบอร์แรกซ์ 

สารกนัรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลนิ 

และยาฆ่าแมลง

 

•	 ได้รับการรับรองจาก	“โครงการ

ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือก

ใช้สินค้า Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็น

โครงการของส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารเลือกใช้

วัตถุดิบจากสินค้า Q ซึ่งเป็นสินค้าที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ

การผลิตที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค

สินค้าที่มีความปลอดภัย

	 •	 ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก	

“โครงการปลอดผงชูรส” ของสถาบัน

อาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่ทาง

สถาบันอาหารจะเข้ามาท�าการตรวจ

สอบรับรองระบบโดยการน�าตัวอย่าง

อาหาร เครื่องปรุง และน�้าจิ้ม มา

ท�าการตรวจหาสาร MSG (Monosodium 

Glutamate) ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้

ม่ันใจว่าอาหารทุกจานในร้านเอ็มเค 

สะอาด ปลอดภัย และปลอดผงชูรส

อย่างแท้จริง โดยสถาบันอาหารได้

ท�าการมอบป้ายรับรองปลอดผงชูรส

ให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขา

 ในส่วนของการใช้น�า้มนัทอดซ�า้ 

ทางบริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบโดย

ดูท่ีมาตรฐานสารที่เรียกว่า “สารโพ

ลาร์” (Polar Compounds) ซึ่งก�าหนดว่า

สารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถ

ใช้ต่อได้ และด้วยความรับผิดชอบที่

มีต่อสุขภาพของชุมชน บริษัทฯ จะ

น�าน�้ามันที่ใช้แล้วไปขายต่อเพื่อน�า

ไปใช้ในการผลิตเป็นน�า้มันไบโอดีเซล

เท่านั้น 

 และด้วยนโยบายในการดูแล

สุขภาพของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้ร่วม

มือกับสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัย

มหิดล ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้

ในการค�านวณค่าพลังงานอาหาร 

(Calorie-Calculation Program) โปรแกรม

น้ีจะค�านวณพลังงานอาหารที่ลูกค้า  

ได้รับในมื้อนั้นๆ เป็นรายบุคคล โดย 

ใ บ แ ส ด ง ผ ล จ ะ ถู ก น� า ม า ม อ บ ใ ห ้ 

พร้อมกับใบเสร็จ ลูกค้าที่รักสุขภาพ

โดยส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับใบ

แสดงผลนี้ เพราะสามารถช่วยในการ

ควบคุมการรับประทานอาหารได้เป็น

อย่างดี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มีความตั้งใจในการ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน

เกณฑ์น้อยทีส่ดุตลอดทัง้สายธารธรุกจิ 

เพื่อรักษาและด�ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ

ประกอบกิจการอยู่ เช่น 

	 •	 การสร้างระบบที่เข้มงวดใน

การก�าจัดขยะติดเช้ือ บรษิทัฯ จะก�าจดั

ขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการ 

จุ ล ชี ว วิ ท ย า ใ น โ ร ง ง า น  ซึ่ ง มี

กระบวนการฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส

	 •	 ระบบบ�าบัดน�้ า เสียก ่อน

ปล่อยลงสู่ล�าคลอง โดยมีการตรวจ
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คุณภาพน�้าทิ้งตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ .  2535  กระทรวง

อุตสาหกรรม 

	 •	 การควบคุมผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรม

อตุสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวม

ท้ังปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบงัคบัที่

เกีย่วข้องอย่างครบถ้วน บรษิทัฯ มกีาร

จัดตั้งนโยบายตรวจวัดเเละลดการใช้

พลังงานที่ครัวกลางเเละสาขา

	 •	 ตั้งแต่ปลายปี	2556	บริษัทฯ

มีการน�าหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอด

ไฟประเภทประหยัดพลังงานและมี

ความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด

บ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ

และมีความพยายามที่จะน�าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหาร

สาขาที่เปิดบริการก่อนหน้าให้ครบ 

ทุกแห่ง

	 •	 ในกระบวนการขนส่ง	 ทาง 

บริษัทฯ ได ้ศึกษาการบริหารและ

ติดตามพิกัดต�าแหน่งยานพาหนะ 

(Fleet Management) ทีมงานขนส่งนั้น

มีการก�าหนดเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อ

ที่จะประหยัดน�้ามันเเละบริหารพื้นที่

ขนส่งของรถให้เต็มท่ีสุด นอกจากนี้ 

เเล้วบรษิทัฯ มกีารก�าหนดความเรว็ใน

การขบัขีเ่เละตดิตัง้เทคโนโลยีเพือ่ทีจ่ะ

สอดส่องให้ยานพาหนะใช้ความเร็ว

ในการขับขี่ที่ 80-90 กม./ชม. ซึ่งเป็น

ระดับความเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่อง

การประหยัดพลังงาน  ทั้งนี้พนักงาน

ขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตรการขับข่ี

เเบบประหยัดน�้ามัน เเละรถแต่ละคัน

จะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อความ

สะดวกในการควบคุมดูแลรวมถึง

ตรวจสอบเส้นทางเดินรถ

	 •	 ส ่ ง เสริมให ้พ นักงานใช ้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ

รีไซเคิลวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษและ

พลาสติก การใช้น�า้อย่างประหยัด และ

การแยกขยะ เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชน 
หรือสังคม

 สืบเน่ืองจากค�ามั่นสัญญาที่จะ

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแนวทาง 

CSR-in-Process บริษัทฯ มุ่งเน้นใน

การเชื่อมต่อความส�าเร็จของธุรกิจ

กับความก้าวหน้าของสังคมให้มีการ

พัฒนาไปพร้อมกัน

1.	 การจัดซื้อวัตถุดิบจาก 
โครงการหลวง

 บริษัทฯ มีนโยบายการใช้สินค้า

ท่ีผลิตในประเทศเป็นหลัก นับต้ังแต่

ปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้ท�าสัญญา 

ร ่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือ

ท�าการซื้อขายสินค้า เเละในปัจจุบัน

ปริมาณผักกว่าครึ่งที่ร ้านอาหารใน

เครือของบริษัทฯ ใช้ในการประกอบ

อาหารน้ันถูกท�าการซื้อเเละคัดสรร

ผ่านโครงการหลวง การร่วมมือของ 

บริษัทฯ เเละมูลนิธิโครงการหลวง

ไม่หยุดอยู่เพียงเเค่การเป็นผู้ซื้อเเละ

ผู้ขาย ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมศึกษา

เเละพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนชาวไร่ 

บริษัทฯ ได ้บริจาคเงินเพ่ือพัฒนา 

โรงเรอืน และการเป็นอยูข่องเกษตรกร

และครอบครวั โดยสนบัสนนุโครงการ

สร ้างสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และ

โครงสร้างระบบของการเกษตรเพือ่ให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีการด�าเนินโครงการ

อย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร การศึกษา 

เเละการกักเก็บน�า้

2.	 โครงการการศกึษา 
ระบบทวภิาคี

 บริษัทฯ ได ้มีความร ่วมมือ

กับส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัด 49 

แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาในการมอบเงินทุนการ

ศึกษา โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ 

เเละเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้

เเก่นักศึกษาอาชีวะ บริษัทฯ ท�าการ

ฝึกอบรมนักเรียนให้มีความพร้อม 

ทั้ งด ้านวิชาการและทักษะอาชีพ  

ร่วมกันร่างหลักสูตรและมีการสอน

ในสถานศึกษาควบคู ่ ไป กับการ 

ปฏิบั ติงานในสถานประกอบการ 

เพื่อให้ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มี 

ความรูค้วามสามารถ เข้าใจงานบรกิาร

อย่างแท้จริง และมีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดย

มีหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญาตรี ทั้งนี้  ทางบริษัทฯ 

ได้เข้าร่วมรับผิดชอบต้ังแต่การไป

ประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษาเพื่อให้

ข้อมลูเกีย่วกบัโครงการ ท�าความเข้าใจ
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กับครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา  รวมจนถึงการดูแลนักเรียน

ระหว่างท่ีอยูก่บัทางบรษิทัฯ อย่างเป็น

ประจ�า การช่วยเหลือค่าเทอมตลอด

ระยะเวลาการศึกษาพร้อมเบ้ียเล้ียง

และสวัสดิการต่างๆ การจัดอบรม

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน 

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เริ่มฝึกงานและระหว่างการฝึกงาน 

รวมถึงการจัดงานมอบวุฒิบัตรหลัง

จากจบการศกึษา เป็นต้น โดยปัจจบุนั

มี นักเรียนท่ีส�า เร็จการศึกษาจาก

โครงการกับทางบริษัทฯ แล้วจ�านวน 

มากกว่า 250 คน บริษัท เอ็มเค  

เรสโตรองต์ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ท�าการยกระดับความร่วมมือกับ

สถานศึกษา โดยท�าความเข้าใจความ

ต้องการของชุมชนและจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้เอ็มเค “MK Brain Center” ที่

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นท่ีในการ

ใช้อบรมเกี่ยวกับงานการบริการร้าน

อาหาร และเรียนรูใ้นสถานทีเ่สมอืนจรงิ

เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับการ

ท�างานมากที่สุด โดยจะมีครูผู ้สอน

ของสถาบนัฝึกอบรมเอม็เคเข้าร่วมใน

การสอนด้วย

3.	 โครงการสนบัสนนุนกัเรยีนพกิาร
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จ�ากดั (มหาชน) พยายามทีจ่ะสนบัสนนุ 

เเละส ่งเสริมให ้กลุ ่มคนผู ้พิการม ี

อาชีพเเละมีความมั่นใจโดยการเปิด

โอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน 

โสตศึกษาและโรงเรียนปัญญานุกูล

จ�านวนกว่า 18 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่เป็น

เด็กนักเรียนในกลุ่มบกพร่องทางการ

ได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาได้

เข้าร่วมท�างานกับบริษัทฯ  นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ   มคีวามมุง่หวงัให้เดก็นกัเรยีน

กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการ

จัดการเรียนการสอนทักษะในการให้

บรกิารตามหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ทวิภาคีระดับมัธยมปลายของสถาบัน

ฝึกอบรมเอ็มเคแก่เด็กนักเรียนเพ่ือ

เพิ่มประสบการณ์และทักษะที่จ�าเป็น 

โดยก่อนการท�างาน ทั้งนักเรียนและ

ผู ้ปกครองจะได้รับการปฐมนิเทศ

เก่ียวกับกระบวนการท�างาน และ 

พาชมสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ฝึกปฏิบัติจริงที่สาขา และหลังจากจบ

การฝึกอบรม นักเรียนคนใดมีความ

สนใจก็สามารถท�างานต่อเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์หรอืหารายได้พเิศษ โดย

ทางบริษัทฯ จะมีการมอบหมายให้ 

เจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจเยีย่มตามสาขาเพ่ือ

ทีจ่ะดเูเลการปรบัตัวเเละความเป็นอยู่

ของนักเรียน ซึ่งในขณะน้ีบริษัทฯ ได้ 

เปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพน้ี

ให้เเก่เด็กนักเรียนพิการเป็นจ�านวน 

202 คน 

4.	 การมอบทุนการศึกษาส�าหรับ
การศึกษาขั้นสูง

 บริษัทฯ ได ้เห็นความส�าคัญ

ของความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน

ของบุคลากร จึงได้ท�าความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าหลายแห่งเพื่อ

เป็นคู่สัญญาในการมอบทุนกู้ยืมให้

แก่พนักงานเพื่อการศึกษาในระดับ

ปริญญาขั้นสูง เพ่ือให้ได้ความรู้และ

ประสบการณ์ที่จะสามารถน�ามาใช้

ในการปฏบิติังานเพ่ือการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง

5.	 โครงการจัดสร้างโรงครัว
 บริษัทฯ ต้ังเป้าที่จะสนับสนุน

การให้ความรูเ้กีย่วกบัวธีิการประกอบ

อาหารซึ่งถูกหลักอนามัยเเก่ชุมชน 

บริษัทฯ ได้ท�าการจัดสร้างโรงครัว

มาตรฐานให้กับเสถียรธรรมสถาน 

เน่ืองจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเสถียร

ธรรมสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรม

ส�าหรับสุภาพสตรีที่มีศักยภาพพัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยได้  ดังนั้นบริษัทฯ

จึงต้องการมีส่วนร่วมในการสร้าง

สภาพเเวดล้อมที่ดี สะอาด เเละถูก

สุขลักษณะในการรับประทานอาหาร

ให้กับสถานปฏิบัติธรรมแห่งน้ี เพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมต่อไป

การสร้างนวัตกรรมและ 
เผยแพร่นวัตกรรม

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญทาง

ด้านนวัตกรรมเเละดีไซน์ต้ังแต่สมัย

ที่บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจ ในอดีต

หน่ึงในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการ

ระเบิดเเละไฟไหม้ในเมืองไทยน้ัน 

สืบเนื่องมาจากการใช้เเก๊ส ด้วยความ

มุ ่งมั่นที่จะดูเเลความปลอดภัยของ 

ลูกค้าเเละพนักงาน บริษัทฯ จึงริเริ่ม

ในการออกเเบบหม้อไฟฟ้าของตนเอง

เพ่ือที่จะน�ามาทดแทนหม้อแก๊ส เเละ

มีนโยบายห ้ามใช ้ เ เก ๊สทั้ งในโซน 

บรกิารเเละโซนครวัส�าหรบัร้านอาหาร
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ในเครือทั้งหมด สัญลักษณ์หม้อแดง

ของร้านเอ็มเคจึงเป็นเครื่องหมาย

ของคุณภาพและความใส่ใจที่ทาง 

บริษัทฯ มีต่อลูกค้าเเละพนักงานมา

โดยตลอด ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังมีการ

ปรับปรุงรูปแบบของหม้อไฟฟ้าอย่าง

ต่อเนื่องจนมาเป็นเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า 

(Induction) ซ่ึงปลอดภัยจากการถูก 

ไฟดูด 100%

 อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ร้านเอ็มเค

เป็นผูค้ดิค้นและทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่

หลายคือ คอนโดใส่อาหาร เนื่องจาก 

บริษัทฯ พบปัญหาพื้นที่ที่ค่อนข้าง

จ�ากัดบนโต๊ะอาหาร และด้วยเเรง 

บันดาลใจจากการออกแบบของ 

คอนโดมีเนียม คอนโดใส่อาหารจึงถูก 

ออกเเบบมาให้สามารถวางซ้อนกัน 

ได ้หลายชั้นโดยที่ ยั งสามารถคง

มาตรฐานความสะอาดไว้ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการ

ใช้นวัตกรรม PDA ในการสั่งอาหาร

เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ของพนักงาน ลดความผิดพลาด 

เเละลดเวลาที่ลูกค้ารออาหาร อีกทั้ง 

ทางบริ ษัทฯ ได ้ มีการร ่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ โดยการให้

ทุนเพื่อค้นคว้าและวิจัยเพื่อประดิษฐ์ 

หุ ่นยนต์เสิร ์ฟอาหาร โครงการนี้

นอกจากจะเป็นการเพิม่ประสบการณ์

ที่พิเศษให้เเก่ร้านเอ็มเคโดยมีหุ่นยนต์

มาเสร์ิฟเเล้ว ยงัเปิดโอกาสให้นกัศกึษา

ฝึกทักษะทางเทคนิค เเก้ไขปัญหาจาก

สถานการณ์จริง เเละได้ลงมือปฏิบัติ

จนเห็นผลงานวิจัยของตนเองออก

มาเป็นรูปธรรมเเละน�ามาใช้เพื่อเกิด

ประโยชน์ได้จริง

 บริษัทฯ ยังคงท�าการพัฒนา

นวัตกรรมอย ่างต ่อ เนื่อง เพื่อให ้

สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มีการคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถพัฒนา 

การบริการให้ดียิ่งขึ้น  โดยในปี 2556 

บริษัทฯ ได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ Tablet 

บนโต๊ะอาหารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถ

สัง่อาหารได้เอง (Self-Ordering System) 

และในปัจจบุนับรษิทัฯ ได้ติดต้ังระบบ

ดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 80 สาขา 

กิจกรรมเพื่อสังคม	 
(CSR-After	Process)

 บรษิทัฯ      ตระหนกัถงึความส�าคญั 

ต่อการคนืสิง่ดีๆ  ให้แก่สงัคมเพือ่ความ

ยั่งยืน ดังนั้น ทุกปีทางบริษัทฯ จึงได้มี

การบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือ

แก่สถานพยาบาล สถานศึกษา และ

องค์กรต่างๆ อยู่เสมอเพื่อเป็นก�าลัง

ในการสร้างโอกาสส�าหรบัผูย้ากไร้และ

ขาดแคลน

 เน่ืองจากบรษิทัฯ    เป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจอาหาร  บริษัทฯ จึงมีความ

ตั้งใจที่จะสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้บุคลากรของโรงพยาบาลผ่านการ 

รับประทานอาหาร  บริษัทฯ ได้เปิด

บริการร้านอาหารในเครือเอ็มเคฯ 

ทั้ ง ห ม ด  4  ร ้ า น  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  

ร้านเอ็มเค สุกี้ ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 

ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ ราเมน และ 

ร้านกาแฟ เลอ เพอทิท ณ อาคาร 

ป ิยมหาราชการุณย์  โรงพยาบาล

ศิริราช ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ท�าการยก

ผลก�าไรทั้งหมดที่ได้จากการด�าเนิน

งานหลังหักค่าใช้จ ่ายให้แก่มูลนิธ ิ

โรงพยาบาลศิริราช
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