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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 ผู ้น�าธุรกิจยุคปัจจุบันต่างร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาไปสู ่ความยั่งยืน	อีกทั้งยังมีการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้	ทบทวนวิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้เเก ่บุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจร่วม	34	ปีของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู ่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างสม�่าเสมอ	ส่งผลให้
หลักการและนโยบายต่างๆ	ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน	บริษัทฯ	
หวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม	และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการปันผลประโยชน์กับคู่ค้า	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะสอดแทรกการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบและ
กิจกรรมต่อสังคมในหลักการด�าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ว่า	“ส่งมอบความสุขแก่
ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อย	มีคุณภาพ	ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ	และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	
ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

	 การด�าเนนิกจิการด้วยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัฯ	ถกูสร้างขึน้จากแนวคดิทีว่่า	
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสามารถที่จะถูกสร้างไป
พร้อมกบัการสร้างคณุค่าทางสงัคม	ทัง้ภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	และท�าให้บริษัทฯ	
เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมอย่างยั่งยืนได้

	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้วางรากฐานนโยบายใน
การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม	กล่าวคือ	การได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนต่างๆ	ต้องค�านึงถึงความเสมอภาค

และเป็นธรรมต่อคู ่ค้า	รวมทั้งผู ้ที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ	ตลอดทั้งวงจรของการ
ด�าเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการต้นน�้าจนถึง
ปลายน�า้กับคู่ค้าเป็นส�าคัญ		
	 การรักษาค�ามั่นและตรงต่อเวลาเป็น
หัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	กรณีที่มีผล
ประโยชน์ใดๆ	เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต	ทาง
บริษัทฯ	พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
เพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยยตุธิรรม	โปร่งใส	และรวดเรว็	นอกจากนี้	
บ ริษัทฯ	ยั งมีนโยบายปฏิบัติต ่อคู ่ แข ่ ง
ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี	ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่แสวงหา
ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้า
ด ้วยวิธีการที่ ไม ่สุจริตหรือไม ่เหมาะสม	
และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

	 ระบบการก�ากบัดแูลกจิการมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ	ถกูต้ังขึน้เพือ่รกัษาความสามคัคี

และความเป็นหนึง่เดยีวกนัขององค์กร	การก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	เองโดยตรง	และส่งผลดี
ในระยะยาว	เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้
บริษัทฯ	มีการจัดการทางด้านการเงิน	การ
ด�าเนินการต่างๆ	ภายในองค์กร	กฎหมาย	
และจริยธรรมที่ดี	อีกทั้งยังช ่วยผลักดัน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   กำรด�ำเนินกิจกำร
 ด้วยควำมรับผิดชอบ
 (CSR-in-Process)

 กำรประกอบกิจกำร
 ด้วยควำมเป็นธรรม

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
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หลักบรรษัทภิบาลที่ดี 	มีความโปร ่งใส	
สามารถตรวจสอบได้	และปราศจากการ
คอร์รปัชันในทกุรปูแบบ	เพือ่ให้เกดิความเป็น
รูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน	
บริษัทฯ	โดยประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	จึงได้ลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	เมือ่วนัที่	
23	กนัยายน	2557	และเพือ่ให้การด�าเนนิการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะ
ท�างานการต่อต้านการคอร์รปัชนัขึน้	เมือ่วนัที่	
24	ตุลาคม	2557	เพ่ือด�าเนินการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ		ในปี	2558	คณะ
ท�างานการต่อต้านคอร์รปัชนัได้จดัท�านโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชนัและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
การต่อต้านการคอร์รัปชนั	ซึง่ได้รับการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	น�าไปใช้
เป็นแนวทางการปฏบิตัใินการต่อต้านคอร์รปัชนั	
นอกจากนี้	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2560	
บริษัทฯ	ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต	โดยการรับรองดังกล่าวมีอาย	ุ
3	ปีนับจากวันที่ให้การรับรอง
	 อนึง่	นอกจากการจดัท�านโยบายทีป้่องกนั
การกระท�าผิดครรลองครองธรรมแล ้ว	
บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับการ
ปลูกฝังมิให้รับสิ่งของ	เงิน	ทรัพย์สิน	อามิส
สนิจ้างหรือสนิน�า้ใจใดๆ	แม้ในกรณทีีม่กีารมอบ
ของขวัญตามธรรมเนียมประเพณีเทศกาล
ต่างๆ	หากมีความจ�าเป็นต้องรับไว้	สินน�้าใจ
ดังกล่าวจะถูกน�ามาเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน
ส่วนกลางของบริษัทฯ	เพื่อน�าไปมอบเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

	 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ใน
สังคม	และคงความรนุแรงมากขึน้	นอกจากนี	้
ปัญหาดงักล่าวได้หยัง่รากลกึลงในทกุภาคส่วน
ของสังคมไทย	ส่งผลให้การด�าเนินการใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศต้องหยดุชะงกัและเกดิความเสยีหาย	
ท�าให้การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมด�าเนนิไป
ได้ช้ากว่าทีค่วรจะเป็น	ดังนัน้	เพือ่ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธ์ิผล	ผู้น�า
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นใน
การร่วมจบัมือกนัแก้ไขอย่างจรงิจงั	มุง่ปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้
ขยายมาสู่ภาคเอกชนต่างๆ	ด้วย
	 บทบาทของบรษิทัฯ	ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
คือการท�าหน้าที่ส�าคัญในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาค
เอกชน	อีกทั้งบริษัทฯ	มีความมุ ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	โดยยึดมั่นใน

	 “วัฒนธรรมเอ็มเค”	เปรียบเสมือน
เครือ่งมอืหลกัทีท่างบรษิทัฯ	ยดึมัน่และน�ามา
ใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	
พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับ
เคลือ่นองค์กร	เนือ่งด้วยบรษิทัฯ	เน้นการบรหิาร
องค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน	
บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่มีชนชั้นศักดินา	
ไม่เลือกปฏิบัต	ิตลอดจนไม่น�าความแตกต่าง
ด้านเชื้อชาติ	สัญชาติ	ภูมิล�าเนา	สีผิว	เพศ	
และศาสนา	มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย	์
เพราะบรษิทัฯ	เชือ่ว่ามนษุย์ทุกคนล้วนมเีกยีรติ	

ศักดิ์ศรี	สิทธิและเสรีภาพในตนเองอย่าง
เท่าเทียมกัน
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติ
ทางด้านต่างๆ	เช่น	ทางด้านสายตา	สตปัิญญา	
หรอืการสือ่สาร	โดยเปิดโอกาสให้บคุคลดงักล่าว
เข้าท�างานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	จัดสรร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบใน
ขอบเขตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	และมีความคาดหวังในการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่าน้ี
ต่อไปในอนาคต

   กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

   กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติส�าหรับการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	ดังนี้
	 1.	ให้ความเคารพต่อสทิธมินุษยชน	ปฏบิตัิ
ต่อกนัด้วยความเคารพ	ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั	
และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย	จิตใจ	
เชือ้ชาต	ิสญัชาต	ิศาสนา	เพศ	ภาษา	อาย	ุสผีวิ	
การศึกษา	สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
	 2.	ใช้ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที่
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ	ตลอดจน
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
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	 3.	สนับสนุนการส่งเสริมการด�าเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 4.	สือ่สาร	เผยแพร่	ให้ความรู	้ความเข้าใจ	
ก�าหนดแนวทาง	และให้การสนับสนุนอื่นใด
แก่ผูเ้กีย่วข้องในการด�าเนนิธุรกจิตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ	ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ	ผู้รับเหมา	
ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ	เพื่อให้มีส่วนร่วมใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	เคารพต่อ
สทิธิมนษุยชน	และปฏบิตัต่ิอทกุคนตามหลกั
สิทธิมนุษยชน
	 5.	สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิ
มนษุยชน	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	เมือ่พบเหน็
การกระท�าที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ต้องรายงานให้ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

รับผิดชอบทราบ	และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถาม	ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	
หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
	 6.	มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

	 (4)	การแต่งตั้งและโยกย้าย	รวมถึงการ
ให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	กระท�า
ด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู ่บนพื้นฐาน
ของความรู ้ 	ความสามารถ	และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
	 (5)	ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ
	 (6)	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของ
พนักงาน
	 (7)	ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
	 (8)	หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	ที่ไม่เป็น
ธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน

หน้าที่การงานของพนักงาน	หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนักงาน
	 บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในเร่ืองความ
ปลอดภัยในการท�างาน	รวมถึงมีการจัด
สถานที่ท� างานและจัดเตรียมอุปกรณ ์
ความปลอดภัยต่างๆ	ให้เพียงพอต่อการ
ท� า งาน	 เพื่ อ ให ้พ นักงานทุกคนได ้ รั บ
ความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมใน
การท�างานทีด่	ีนอกจากน้ี	บรษิทัฯ	มกีารจดัตัง้
แผนกพนักงานสัมพันธ์	เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการให้ค�าแนะน�า	รวมถึงปรึกษาปัญหา
ร้องเรียนต่างๆ	แก่พนักงาน

	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัย
แห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทฯ	ที่มีคุณค่ายิ่ง	จึงเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ	ที่จะให ้การปฏิบัติที่ เป ็นธรรม
ท้ังในด้านโอกาสผลตอบแทน	การแต่งตั้ง
โยกย ้าย	ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ	
โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
	 (1)	ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 (2)	ให ้ผลตอบแทนที่ เป ็นธรรมต ่อ
พนักงาน
	 (3)	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให ้มีความปลอดภัยต ่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

   กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

	 ทรพัยากรมนษุย์คอืหวัใจในการขบัเคลือ่น
ขององค์กร	พนักงานที่มีร่างกายท่ีแข็งแรง
และสขุภาพทีด่นีัน้เป็นก�าลงัส�าคญัในการเพิม่
ผลผลิต	อัตราการรักษา	และความพึงพอใจ
ของลกูค้า	ในขณะเดียวกนัพนกังานทีม่คีวามสขุ
และมีความผูกพันกับบริษัทฯ	จะสามารถมี
ส่วนร่วมในการน�าเสนอรูปแบบการท�างาน
เชิงสร้างสรรค์และแบ่งปันความคิดเชิง

   กำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กร

นวตักรรมได้ดี	บริษทัฯ	มคีวามต้ังใจทีจ่ะส่งเสริม
ให้พนกังานทกุคนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงปราศจาก
โรคภัย	จงึได้จดักจิกรรมด้านกฬีาและสขุภาพ
รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน
เพื่อให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี	เข้าใจ
หลกัการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	อกีทัง้
ยงัเป็นการผ่อนคลายความตงึเครยีดจากการ
ท�างานอกีทางหน่ึงด้วย	กจิกรรมต่างๆ	ทีท่าง

บรษิทัฯ	ได้จดัให้กบัพนกังานในปี	2562	อาทิ	
	 1.	การต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง
ในปีน้ี	บริษทัฯ	ได้จดักจิกรรมงานวิง่ท่ีส�าคญั
2	กิจกรรม	คือ	งานวิ่งของ	“โครงการวิ่ง
ก้าวคนละก้าว”	โดยพนกังานของ	MK	Group
มส่ีวนร่วมในการวิง่กบัโครงการดงักล่าว	โดยมี
พีต่นูเป็นแบบอย่างในการวิง่ตามภมูภิาคต่างๆ
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รวมจ�านวน	5	ภูมิภาค	นอกจากนี	้ทางบรษิทัฯ
ร่วมกบัมลูนธิป้ิาทองค�า	เอ็มเค	ยงัร่วมบรจิาค
เงินให้กับโครงการภูมิภาคละ	1	ล้านบาท	
เพือ่สนบัสนนุเงนิในการน�าไปช่วยเหลอืโรงพยาบาล
ขนาดเล็กในพืน้ท่ีต่างๆ	ของแต่ละภาค
	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดให้พนักงานได้
ตระหนักและหันมาออกก�าลังกายและใส่ใจ
สขุภาพกนัมากขึน้	คอื	กจิกรรม	MK	Visual	Run
ซึง่รปูแบบกจิกรรมเป็นการให้พนกังานทกุคน
เข้าร่วมในการสมัครและหาเวลาว่างในการ
วิ่งออกก�าลังกาย	พร้อมบันทึกสถิติการว่ิงท่ี
ได้แต่ละครั้ง	และส่งผลการว่ิงที่ได้เข้ามายัง
แอปพลเิคชนั	โดยทกุๆ	ระยะทาง	1	กโิลเมตร
ทางบรษิทัฯ	ได้สมทบเพิม่	1	บาท	เงนิสมทบ
ดังกล่าวนี้สนับสนุนเพิ่มเติมให้กับโครงการ
ก้าวคนละก้าว	ซึ่งกิจกรรมนี้มีพนักงานสนใจ
ร่วมสมัครวิ่งมากกว่า	500	คน	และท�าระยะ
ทางสะสมกว่า	50,000	กิโลเมตร
	 2.	การจดัการแข่งขนัว่ิงการกศุลมนิมิาราธอน
MK	Group	(MK	Running)	ประจ�าปี	2562	
ครัง้ที	่2	โดยใช้สถานทีภ่ายใน	ได้แก่	ครวักลาง
บางนา-ตราด	กม.21	(CK5)	และบริษัท	เอ็ม	
เซนโค	(M-Senko)	เป็นสถานที่การจัดวิ่ง	
เมื่อวันที	่17	ธันวาคม	2562	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้
มกีารเปิดรบัสมคัรพนกังานจากทกุหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม	เงินจากการสมัครท้ังหมด	
ทางบริษัทฯ	น�าไปมอบให้กับโรงพยาบาล
บางบ่อ	เพื่อสร้างห้องฉุกเฉิน	ซึ่งในปีนี้มีผู ้
เข้าร่วมกจิกรรมงานวิง่ดังกล่าวมากกว่า	680	คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า	30%	และมียอดเงิน
บริจาครวมทั้งสิ้นกว่า	130,000	บาท	
	 3.	บริษัทฯ	มีการสนับสนุนงบกิจกรรม
กฬีาให้กบัหน่วยงานในพืน้ทีต่่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง
ทุกปี	โดยในปีนี้	ในส่วนของพื้นท่ีครัวกลาง
บางนา	และคลังพัสดุ	ได้สนับสนุนงบการจัด
กจิกรรมกฬีาภายในหน่วยงาน	ได้แก่	ฟตุบอล
ลีคภายใน	และวิ่งมินิมาราธอนภายใน	และ
ในส่วนของหน่วยงานคอลเซน็เตอร์	ได้สนบัสนนุ

อุปกรณ์กีฬาโต๊ะปิงปอง	และเครื่องออก
ก�าลังกาย	ให้กับพนักงานได้ใช้เวลาว่างจาก
การท�างานมาออกก�าลังกายกัน	ในส่วนของ
ส�านักงานใหญ่	มีการแบ่งพื้นที่ห ้องออก
ก�าลังกาย	และเพิ่มอุปกรณ์ออกก�าลังกาย
เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
	 4.	ปีนี	้บรษิทัฯ	ได้จดัมหกรรมการคัดเลอืก
และเฟ้นหาสุดยอดฝีมือของแต่ละหน่วยงาน
ของสาขา	ในช่ือกิจกรรม	“มหกรรมกีฬา
โอลิมปิค	2562”	ขึ้น	เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	
โดยให้แต่ละเขตและภาค	และตัวแทนจาก
ส่วนกลาง	ท�าการคัดเลือกสุดยอดฝีมือ
พนักงานในครัวต่างๆ	เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ	โดยมีการแข่งขันทั้งในส่วนของ
แบรนด์	MK	ได้แก	่สุดยอดผู้บริหาร	สุดยอด
ซูปเปอร์ไวเซอร์	สุดยอดพนักงานหน้าบ้าน	
สุดยอดพนักงานครัวขนม	สุดยอดพนักงาน
ครัวสุกี้	สุดยอดพนักงานครัวเป็ด-ซาลาเปา	
และสดุยอดพนกังานท�าความสะอาด	(ครวัล้าง)
และในส่วนของแบรนด์ยาโยอ	ิประกอบด้วย
สดุยอดผูบ้รหิารยาโยอ	ิและสดุยอดพนกังาน
ครวัยาโยอ	ินอกจากนี	้ยงัมใีนส่วนของสดุยอด
เชฟเทปปันยาก	ิมยิาซาก	ิ(MIYAZAKI)	สดุยอด
บารสิต้า	เลอ	เพอททิ	(Le	Petit)	และสดุยอด
ครัวราเม็งฮากาตะ	(HAKATA)	และพิเศษใน
ปีนี้	ยังมีการเพ่ิมการแข่งขันประเภทต่างๆ	
เข้ามา	ได้แก่	สดุยอดพนกังานท�าความสะอาด
(ครวัล้าง)	ของคนพกิาร	ทัง้ในส่วนของแบรนด์
MK	และ	YAYOI	รวมทั้งการแข่งขันสุดยอด
ทีมเต้น	MK	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวน้ี	เป็นการ
พัฒนาทักษะฝีมืออาชีพในงานของพนักงาน
ให้เกิดความช�านาญและได้แสดงออกถึง
ความสามารถทีต่นเองมใีห้กบัทกุคนได้ประจกัษ์
และเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมในการท�างาน		
นอกจากนี	้ยงัมกีารจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั
แชมเปียนชปิ	ครัง้ที	่2	ให้กบัพนกังานในสงักดั
ส�านกังานใหญ่	เพือ่สร้างความสามคัคีในแต่ละ
หน่วยงาน	โดยปีน้ี	ได้รับเกียรติจากนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติจากประเทศอินโดนีเซีย
ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและร่วมแข่งขันกับ
นักกีฬาตัวแทนของบริษัทฯ
	 5.	บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ
ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงานของบุคลากร	
จึงได้ท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า
หลายแห่งเพือ่เป็นคูส่ญัญาในการมอบทนุกูย้มื
ให้แก่พนักงานเพือ่การศึกษาในระดับปรญิญา
ขัน้สงู	เพือ่ให้ได้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะ
สามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้มอบเงนิทนุการ
ศกึษาให้แก่บตุรของพนกังานเป็นประจ�าทกุปี
เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการเรียน
หนังสือให้แก่เยาวชน	และเพ่ือให้พนักงาน
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดย
บริษัทฯ	ได้มอบเงินทุนเพื่อการศึกษาเป็น
จ�านวน	1,735	ทุน		ทุนละ	4,500	บาท
รวมทั้งได้มีการมอบบัตรก�านัลเอ็มเคให้
ครอบครัวพนักงานรายละ	1,000	บาท	รวม
เป็นเงินทุนทั้งสิ้น	9.54	ล้านบาท	(ปี	2561	
มีการมอบทุนการศึกษาจ�านวน	1,324	ทุน	
รวมเป็น	7.28	ล้านบาท)	
	 6.	บริษัทฯ	มอบเงินทุนให้กับพนักงาน	
เพื่อให ้พนักงานรวมกลุ ่มและน�าไปจัด
กิจกรรมจิตอาสาภายในของหน่วยงาน
ตนเอง	ไม ่ว ่าจะเป ็นการบริจาคสิ่งของ	
การออกค่ายอาสาหรือการเลี้ยงอาหาร
แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ	ซึ่งในปี	2562	
ที่ผ่านมา	มีการให้งบสนับสนุนกิจกรรมนี้
รวมทั้งสิ้นกว่า	6	หน่วยงาน	รวมเป็นเงิน
จ�านวน	186,300	บาท
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	 เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์	เอ็มเค
มุ่งม่ันที่จะสร้างความสุขและสุขภาพท่ีดีแก่
ลกูค้าจากการรบัประทานอาหารทีม่คีณุภาพ
รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ	พร้อมกับการ
บริการที่ประทับใจ	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ
กับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
โดยเน้นคณุภาพและความสะอาดของอาหาร
ทกุรายการ	เรามีผูช้�านาญการคอยตรวจสอบ
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารและการบริการ
อยูภ่ายใต้มาตรฐานความปลอดภยัในทกุขัน้ตอน
ดูแลตั้งแต่การรับมอบสินค้า	ขั้นตอนการ
ปรุงอาหารในโรงงานครัวกลาง	ระบบขนส่ง
ไปยงัสาขาทัว่ประเทศ	และการจดัเกบ็อาหาร
ในแต่ละสาขา	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการ
อบรมให้ความรู ้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ที่วางไว้	ซึ่งมาตรฐานต่างๆ	ที่น�ามาใช้ได้รับ
การรับรองจากสถาบันต่างๆ	เช่น
	 •	 ใบรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ
ISO	9001:2015	เพือ่รบัรองว่าเอม็เค	มรีะบบ
การจดัการคณุภาพในการผลติอาหารและบรกิาร
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
	 •	 ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร
(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point
หรือ	HACCP)	ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อ
ความปลอดภยัของอาหาร	โดยใช้การควบคมุ
จดุวกิฤติทีต้่องควบคมุ	(Critical	Control	Point
หรือ	CCP)	ของการผลิต	ซ่ึงผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสามารถน�าไปปฏิบัติได้
โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร	ตัง้แต่ผูผ้ลติเบือ้งต้น
(Primary	Producer)	จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุท้าย
เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
	 •	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
(Good	Manufacturing	Practices	หรอื	GMP)
โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้สินค้า
ท่ีมีคุณภาพ	ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ

ผลิตที่ครัวกลาง	อุปกรณ์การผลิต	รวมถึง
การจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
	 •	 ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผกั	ผลไม้สด	จากกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งรับรอง
ว่าบริษัทฯ	สามารถด�าเนินการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด	ผลไม้สด	ที่จ�าหน่าย
ได้อย่างเป็นระบบ	และสามารถทวนสอบได้
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการอาหาร
ปลอดภยั”	(Food	Safety)	ของกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งจะเน้น
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ได้แก่	
สารบอร์แรกซ์	สารกันรา	สารฟอกขาว	สาร
ฟอร์มาลิน	และยาฆ่าแมลง
	 •	 ได ้รับการรับรอง	“โครงการร ้าน
อาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า	Q”
(Q	Restaurant)	ซึง่เป็นโครงการของส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพ่ือ
ส่งเสรมิให้ร้านอาหารเลอืกใช้วตัถดุบิจากสนิค้า
Q	ซ่ึงเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี	เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้
บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย
	 •	 ได้รับการรบัรอง	“โครงการปลอดผงชูรส”
จากสถาบันอาหาร	กระทรวงอุตสาหกรรม	
ซ่ึงทางสถาบันอาหารได้วางแผนสุ่มตัวอย่าง
อาหาร	เคร่ืองปรงุ	และน�า้จิม้	มาท�าการตรวจ
หาสาร	MSG	(Monosodium	Glutamate)	
และอนุพันธ์ผงชูรสในห้องปฏิบัติการ	เพื่อ
ให้มัน่ใจว่าอาหารทกุจานในร้านเอม็เค	ปลอดภยั
และไม่ใส่ผงชูรสอย่างแท้จริง	โดยสถาบัน
อาหารได้ท�าการมอบป้ายรับรอง	“MK
ปลอดภัย”	ไร้ผงชูรสให้กับร้านเอ็มเคทุก
สาขา”	มาอย่างต่อเนื่อง
	 ในส่วนของการใช้น�้ามันทอดซ�้า	ทาง
บ ริ ษั ท ฯ 	 มี วิ ธี ก า ร ต ร วจสอบ โดยดู ที่

มาตรฐานสารที่ เรียกว ่า	“สารโพลาร ์”	
(Polar	Compounds)	ซึง่ก�าหนดว่าสารโพลาร์
จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถใช้ต่อได้	และ
น�้ ามันดังกล ่าวจะถูกน�าไปขายต ่อเพื่อ
น�าไปใช้ในการผลิตเป็นน�้ามันไบโอดีเซล
เท ่ านั้น
	 และด้วยนโยบายในการดูแลสุขภาพ
ของลกูค้า	ทางบรษิทัฯ	ได้ค�านวณค่าพลงังาน
อาหาร	(Calorie-Calculation	Program)
ที่ลูกค้าได้รับในมื้อน้ันๆ	เป็นรายบุคคล
โดยใบแสดงผลจะถูกน�ามามอบให้พร้อมกับ
ใบเสร็จ	ลูกค้าที่ รักสุขภาพโดยส่วนใหญ่
จะให้ความส�าคัญกับใบแสดงผลน้ี	เพราะ
สามารถช่วยในการควบคุมการรับประทาน
อาหารได้เป็นอย่างดี

   ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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	 บรษิทัฯ	มคีวามตัง้ใจในการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู ่ในเกณฑ์น้อยที่สุด
ตลอดทัง้สายธารธรุกจิ	เพือ่รกัษาและด�ารงไว้
ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ที่บริษัทฯ	ประกอบกิจการอยู	่เช่น	
	 •	 การสร้างระบบที่เข้มงวดในการก�าจัด
ขยะติดเชื้อ	บริษัทฯ	จะก�าจัดขยะติดเช้ือ
ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน	
ซึ่งมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ	121	
องศาเซลเซียส
	 •	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู ่
ล�าคลอง	โดยมีการตรวจคุณภาพน�้าทิ้งตาม
พระราชบญัญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	กระทรวง
อุตสาหกรรม	
	 •	 การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานสากล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน	บริษทัฯ
มีการจัดตั้งนโยบายตรวจวัดเเละลดการใช้
พลังงานที่ครัวกลางเเละสาขา
	 •	 ตั้งแต่ปลายป	ี2556	บริษัทฯ	มีการน�า
หลอดไฟ	LED	ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภท
ประหยดัพลงังานและมคีวามทนทาน	ไม่ต้อง
เปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขา
ใหม่ๆ	และมีความพยายามที่จะน�าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่
เปิดบริการก่อนหน้าให้ครบทุกแห่ง
	 •	 ในกระบวนการขนส่ง	ทางบริษัทฯ	ได้
ศึกษาการบริหารและติดตามพิกัดต�าแหน่ง
ยานพาหนะ	(Fleet	Management)	ทมีงาน
ขนส่งนั้นมีการก�าหนดเส้นทางเดินรถใหม่
เพื่อที่จะประหยัดน�้ามันเเละบริหารพื้นที่

ขนส่งของรถให้เต็มที่สุด	นอกจากนี้เเล้ว
บริษัทฯ	มีการก�าหนดความเร็วในการขับข่ี
เเละติดต้ังเทคโนโลยีเพื่อที่จะสอดส่องให้
ยานพาหนะใช้ความเร็วในการขับขี่ที	่80-90	
กม./ชม.	ซึง่เป็นระดบัความเรว็ทีใ่ห้ประโยชน์
ในเร่ืองการประหยัดพลังงาน	ทั้งน้ีพนักงาน
ขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตรการขับขี่เเบบ
ประหยัดน�้ามัน	เเละรถแต่ละคันจะมีการ
ตดิตัง้ระบบ	GPS	เพือ่ความสะดวกในการควบคมุ
ดูแลรวมถึงตรวจสอบเส้นทางเดินรถ
	 •	 ส่งเสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากรทีมี่อยู่
อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
เช่น	การรไีซเคลิวสัดตุ่างๆ	เช่น	กระดาษและ
พลาสติก	การใช้น�้าอย่างประหยัด	และการ
แยกขยะ	เป็นต้น

   กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

	 สืบเนือ่งจากค�าม่ันสญัญาทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิ
อย่างยัง่ยนืโดยยดึแนวทาง	CSR	In-Process
บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการเช่ือมต่อความส�าเร็จ
ของธุรกิจกับความก้าวหน้าของสังคมให้
มีการพัฒนาไปพร้อมกัน

(1)	การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการใช้สินค้าที่ผลิตใน
ประเทศเป็นหลกั	นบัต้ังแต่ปี	2558	ทางบรษิทัฯ
ได้ท�าสัญญาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อท�าการซื้อขายสินค้า	เเละในปัจจุบัน
ปริมาณผักกว่าครึ่งหนึ่งที่ร้านอาหารในเครือ
ของบริษัทฯ	ใช้ในการประกอบอาหารนั้น
ถูกท�าการซื้อเเละคัดสรรผ่านโครงการหลวง	
การร่วมมือของบริษัทฯ	เเละมลูนธิิโครงการหลวง
ไม่หยุดอยู่เพียงเเค่การเป็นผู้ซื้อเเละผู้ขาย	

ทางบริษัทฯ	ยังได้ร ่วมศึกษาเเละพัฒนา
โครงการเพือ่ชมุชนชาวไร่	บรษิทัฯ	ได้บรจิาค
เงินเพื่อพัฒนาโรงเรือน	และการเป็นอยู่ของ
เกษตรกรและครอบครัว	โดยสนับสนุน
โครงการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก	และ
โครงสร้างระบบของการเกษตรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	 ปีท่ีผ่านมา	ทางบริษัทฯ	สนับสนุนงบให้
กับมูลนิธิโครงการหลวง	เพ่ือใช้ในการซ่อม
สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน	การปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์	และสร้างสิง่สาธารณปูโภคต่างๆ
ให้กบัชมุชนต้นแบบในพืน้ทีข่องโครงการหลวง
นอกจากน้ี	ยังมีการติดตั้งเคร่ืองกรองน�้าให้
กับชุมชน	14	ชุมชน	เพื่อให้มีน�้าสะอาดใช้
อปุโภคบรโิภค	รวมทัง้สนบัสนนุงบการจดัค่าย
อบรมเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือปลูกจิตส�านึกใน

การรักถิ่นฐานบ้านเกิด	และตระหนักถึงการ
รกัษาทรพัยากรทีม่คีณุค่าในพืน้ทีข่องตนเอง
ในอนาคตบริษทัฯ	ยงัคงมกีารด�าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง	โดยจะมีการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการเกษตร	การศึกษา	เเละการกักเก็บน�้า

(2)	โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี
	 บริษัทฯ	ท�าความร่วมมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	และวทิยาลยั
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	65	แห่ง	เพื่อ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานการศึกษา
กับสถานประกอบการในการมอบเงินทุน
การศึกษาการช่วยเหลือค่าเทอมตลอดระยะ
เวลาการศึกษาพร้อมเบีย้เลีย้งและสวสัดกิาร
ต่างๆ	ในการพัฒนาวิชาชีพ	เเละเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้เเก่นักศึกษาอาชีวะ	

   กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
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โดยบรษิทัฯ	ท�าการฝึกอบรมนกัเรยีนนกัศกึษา
ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะ
อาชพี	ด้วยหลกัสตูรทีร่่วมมอืกบัสถานศกึษา
พัฒนาระบบการสอนในสถานศึกษาควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	
เพื่อให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จรงิ	มคีณุภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยมหีลกัสตูร
ทั้งในระดับ	ปวช.	ปวส.	และปริญญาตรี	
ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์
ที่สถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ	
ท�าความเข้าใจกบัคณุคร	ูผูป้กครอง	นกัเรยีน
และนกัศกึษา	รวมถงึการดแูลนกัเรยีนระหว่าง
ที่อยู่กับทางบริษัทฯ	อย่างคนในครอบครัว	
จดัอบรมหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์กบันกัเรยีน
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม
ฝึกงานและระหว่างการฝึกงาน	รวมถึงการ
จัดงานมอบวุฒิบัตรหลังจากจบการศึกษา
เพื่อแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ	เป็นต้น	
ในปี	2562	มีนักเรียนเข ้าร ่วมโครงการ	
1,722	คน	และมีนักศึกษาท่ีกลับมาท�างาน
กบับรษิทัฯ	เป็นการส่งเสรมิสายอาชพีหลงัจบ
การศึกษาจ�านวน	93	คน
	 บรษัิทฯ	ได้ท�าการยกระดบัความร่วมมอื
กับสถานศึกษา	โดยร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาริเริ่มโครงการห้อง
ปฏิบติัการวชิาชพี	Thailand	4.0	โดยมุง่เน้น
ยุทธศาสตร์ชาติ	ตั้งแต่ปี	2558	บริษัทฯ	ได้
ร่วมมอืกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย	จดัตัง้
ศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค	(MK	Brain	Center)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้
ในการอบรมเกี่ยวกับงานการบริการร้าน
อาหาร	และเรียนรู ้ในสถานที่เสมือนจริง	
เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับการท�างาน		
ในปีการศึกษา	2562	ได้ด�าเนินการจัดท�า
ห้องปฏบิตักิารวชิาชพี	Thailand	4.0	จ�านวน
2	วิทยาลัย	ได้แก	่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	
และวทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์	โดยจดัสร้าง
ห้องเรียนรู ้ด้านไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการ
ทางด้านอาหาร	และได้จดัท�าพธิเีปิดห้องเรียน
ในวันที่	18	กันยายน	2562		
		 ในปีนี้	ทางบริษัทฯ	ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณการสนับสนุนและให ้ความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
จาก	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	รวมทั้ง
รับโล่เชิดชูเกียรติผู ้มีส ่วนร่วมสนับสนุน
อา ชีวศึ กษาของจั งหวั ดอุบลราชธานี
จากส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยั งได ้รับประกาศ
เกี ยร ติ คุณในฐานะบริษัทฯ 	ที่ ให ้ การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จากคณะอนุกรรมการร ่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา

(3)	โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ
	 บริษัทฯ	พยายามที่จะสนับสนุนเเละ
ส ่งเสริมให ้กลุ ่มคนผู ้พิการมีอาชีพเเละ
มีความมั่นใจโดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียน

ปัญญานุกูลจ�านวนกว่า	21	แห่งทั่วประเทศ
ได้เข้าท�างานกบัทางบรษิทัฯ	โดยในจ�านวนนี้
พนักงานพิการที่ รับส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ ่ม
ของความพิการทางการได้ยินและความ
พกิารทางสตปัิญญา	ทางบรษิทัฯ	ได้วางแผน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนทักษะในการ
ให้บริการตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ทวภิาคีระดบัมธัยมปลายของสถาบนัฝึกอบรม
เอ็มเคแก่เด็กนักเรียน	ซึ่งทุกรายวิชาจะมี
การลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานและฝึกปฏบิตัจิรงิทีส่าขา
และมีโอกาสได้ท�างานเพื่อเพิ่มประสบการณ์
หรือหารายได้พิเศษ	โดยก่อนการท�างาน	
ทั้งนักเรียนและผู ้ปกครองจะได ้รับการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการท�างาน	และ
พาชมสถานทีป่ฏบัิตงิานและทีพั่ก	นอกจากนี้
บริษัทฯ	ยังมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
เข ้าตรวจเยี่ยมตามสาขาเพื่อที่จะดู เ เล
การปรับตัวเเละความเป็นอยู่ของนักเรียน	
ซึ่งในปี	2562	นี้	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาส
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ให้เเก่เด็กนักเรียน
พิการเป็นจ�านวนกว่า	220	คน	
	 ในป ี น้ี 	ทางบริษัทฯ	ได ้ มีการจัดท�า	
Workshop	โดยมีการเชิญพนักงานพิการ
จากหน่วยงานต่างๆ	พร้อมทั้งหัวหน้างาน	
มาร่วมระดมความคิดและเรียนรู้พฤติกรรม
ซึ่งกันและกัน	เพื่อน�าข ้อมูลจากการท�า	
Workshop	ดังกล่าวน้ีมาถอดเน้ือหาสร้าง
เป ็นหลักสูตรและคู ่มือส�าหรับพนักงาน
พิการ	เ พ่ือให ้ผู ้ เกี่ยวข ้องทุกฝ ่ายได ้ใช ้
ประโยชน์ร ่วมกันต่อไป	

	 บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัทางด้านนวัตกรรม
เเละการออกแบบตั้งแต่สมัยท่ีบริษัทฯ	เริ่ม
ประกอบธุรกิจ	ในอดีต	หนึ่งในสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดการระเบิดเเละไฟไหม้ในเมืองไทย

   กำรสร้ำงนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

นัน้สบืเนือ่งมาจากการใช้เเก๊ส	ด้วยความมุง่มัน่
ทีจ่ะดเูเลความปลอดภยัของลกูค้าเเละพนักงาน
บริษัทฯ	จึงริเริ่มในการออกเเบบหม้อไฟฟ้า
ของตนเองเพ่ือที่จะน�ามาทดแทนหม้อแก๊ส	

เเละมีนโยบายห้ามใช้เเก๊สทั้งในโซนบริการ
เเละโซนครวัส�าหรบัร้านอาหารในเครอืทัง้หมด
สัญลักษณ์หม้อแดงของร้านเอ็มเคจึงเป็น
เคร่ืองหมายของคุณภาพและความใส่ใจที่
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การด�าเนินงาน	ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร
การกุศลต่างๆ	
	 •	 ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณภาพ

ชีวิตที่ดีต่อผู้คนผ่านการประกอบธุรกิจการ
บริการและอาหาร	บริษัทฯ	ให้ค�ามั่นสัญญา
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของร้านอาหาร

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการ
คืนสิ่งดีๆ	ให้แก่สังคมเพื่อความยั่งยืน	ดังนั้น	
ทกุปีทางบรษิทัฯ	จงึร่วมแบ่งปันผลก�าไรจาก

   กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-Process)

ทางบริษัทฯ	มีต่อลูกค้าเเละพนักงานมาโดย
ตลอด	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ยังมกีารปรบัปรงุรปูแบบ
ของหม้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นเตา
เเม่เหล็กไฟฟ้า	(Induction)	ซึ่งปลอดภัย
จากการถูกไฟดูด	100%
	 อกีหนึง่นวตักรรมท่ีร้านเอม็เคเป็นผูค้ดิค้น
และที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ	คอนโด
ใส่อาหาร	เนื่องจากบริษัทฯ	พบปัญหาพื้นที่
ที่ค่อนข้างจ�ากัดบนโต๊ะอาหาร	และด้วยเเรง
บนัดาลใจจากการออกแบบของคอนโดมเินยีม
คอนโดใส่อาหารจงึถกูออกเเบบมาให้สามารถ
วางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยที่ยังสามารถ
คงมาตรฐานความสะอาดไว้
	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ได้มกีารใช้นวัตกรรม
PDA	ในการสั่งอาหารเพื่อความรวดเร็วใน
การบริการลูกค้า	และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�างานของพนักงาน	ลดความผิดพลาด	
เเละลดเวลาทีล่กูค้ารออาหาร	อกีทัง้ทางบรษิทัฯ
ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ	
โดยการให้ทนุเพือ่ค้นคว้าและวิจยัเพือ่ประดิษฐ์
หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร	โครงการนี้นอกจากจะ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่พิเศษให้เเก่ร้าน
เอม็เคโดยมหีุน่ยนต์มาเสร์ิฟเเล้ว	ยงัเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาฝึกทกัษะทางเทคนคิ	เเก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์จริง	เเละได้ลงมือปฏิบัติ
จนเห็นผลงานวิจัยของตนเองออกมาเป็น
รปูธรรมเเละน�ามาใช้เพือ่เกดิประโยชน์ได้จรงิ
	 บริษัทฯ	ยังคงท�าการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล	
มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะสามารถ
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น	โดยในปี	2556	

บรษิทัฯ	ได้มกีารตดิตัง้อปุกรณ์	Tablet	บนโต๊ะ
อาหารเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้เอง	
(Self-Ordering	System)	และในปัจจุบัน
บริษัทฯ	ได ้ติดตั้งระบบดังกล่าวไปแล้ว
มากกว่า	140	สาขา
	 ในปี	2562	ทางบริษัทฯ	ได้น�า	Mobile	
Application	เข้ามาใช้เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าบัตรสมาชิก	โดยลูกค้า
สามารถดาวน์โหลด	Application	มาใช้บน
มอืถอื	สามารถตรวจสอบข้อมลูต่าง 	ๆเช่น	ประวตัิ
การใช้งาน	การสะสมแต้ม	และแลกรบัส่วนลด
ต่างๆ	ผ่านมอืถอื	นอกจากน้ี	ลกูค้ายงัสามารถ
รับสิทธิประโยชน์จากคูปองส่วนลดต่างๆ	
รวมถงึสามารถค้นหาร้าน	MK	ทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุ
สามารถจองคิวร้านล่วงหน้า	ตลอดจนสามารถ
ท่ีจะสัง่อาหารล่วงหน้า	และในปีน้ีทางบริษทัฯ
ได้ร่วมกับทาง	LINE	Business	Connect	
ซึ่งได้ผูกบัตรสมาชิกของลูกค้าบน	LINE	MK	
Official	Account	ซึ่งท�าให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการบน	LINE	Application	ได้เหมือน
กับบน	Mobile	Application	ทุกประการ	
ความสะดวกในการใช้งานผ่าน	Mobile	
Application	น้ีจงึช่วยตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ายุคดิจิทัล
	 ในปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	มกีารเปิดตวับรษิทัฯ
ใหม่ในเครือ	ที่ชื่อว่า	เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์	
ซึ่งอยู ่ที่ถนนบางนา-ตราด	กม.21	ติดกับ
ครัวกลาง	CK5	บริษัทน้ีถือเป็นบริษัทที่ดูแล
ด้านการขนส่ง	(Logistic)	ทัง้หมด	ทัง้อาหารสด
อาหารแห้ง	และอุปกรณ์ต่างๆ	ให้กับทุก
สาขาท่ัวประเทศ	ซึง่ภายในโรงงานยงัมนีวตักรรม

ทางด้านเคร่ืองจักรที่น�าเข้ามาใช้ในโรงงาน	
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	และ
ลดต้นทุนการด�าเนินการ	หนึ่งในนั้นก็คือ
การใช้	Auto	Rack	Robot	in	Cold	Storage:
9	Crane	ท�าหน้าที่ยกและขนย้ายอาหารที่
แช่ในห้องเย็นโดยอัตโนมัติ	ซึ่งจะช่วยลด
ก�าลังคนที่ต้องท�างานในห้องที่เก็บอุณหภูมิ
ทีติ่ดลบ	ซึง่จะส่งผลเสยีต่อพนักงานทีท่�างาน
ในห้องดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลานาน
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปีนี้	
มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ	ที่ช ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน
การผลิต	ได ้แก ่ 	การคิดประยุกต ์และ
ปรับปรุงใช ้รถเข็นตลาดไฟฟ้า	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดเวลาในการขนย้าย
วัตถุดิบได ้กว ่า	35%	และยังช ่วยเรื่อง
กายศาสตร์ของพนักงานให้ดขีึน้ด้วย	ช่วยลด
ปัญหาการออกแรงยก/ลากของหนักให้กับ
พนักงาน
	 รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า	DAS	
(Digital	Assorting	System)	ซึ่งเป ็น
อุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมจ�านวนสินค้า
ที่จะต้องถูกกระจายไปสู่สาขาให้เกิดความ
แม่นย�าถูกต้อง	โดยเครื่องดังกล่าวจะถูก
เชื่อมกับระบบการกระจายสินค ้า	เมื่อ
พนักงานจัดสินค้าเพ่ือส่งไปยังสาขานั้น	
จะมีปุ ่มสัญญาณไฟตัวเลขที่ระบุจ�านวน
สินค้าที่ต ้องจัด	ซึ่งอ�านวยความสะดวก
ให้พนักงานสามารถจัดได้ครบถูกต้องตาม
จ�านวนที่ก�าหนด
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ในเครือเอ็มเคที่ตั้งอยู่ที่อาคารปิยมหาราช
การณุย์	โรงพยาบาลศริริาช	ซ่ึงประกอบด้วย
ร้านอาหารจ�านวน	4	ร้าน	คอื	ร้านเอม็เค	(MK)
ร้านยาโยอ	ิ(YAYOI)	ร้านฮากาตะ	(HAKATA)
และร้านเลอ	เพอทิท	(Le	Petit)	นั้น	ว่าจะ
บริจาครายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชทุกปี	เพื่อใช้
สนั บสนุน ในกิ จกรรมทางการแพทย 	์
สาธารณกุศล	ตลอดจนการจัดซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลซึง่ในปี	2562	ทีผ่่านมา	
ทางบริษัทฯ	ได้มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้
จ ่ายให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชเป็น
จ�านวนเงิน	5.0	ล้านบาท
	 •	 ร้านอาหารในเครือเอ็มเคได้ออกแบบ
กิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อระดมทุนให้กับทาง
มูลนิธิยุวพัฒน์	ในโครงการ	Food4Good	
“พ่ีอิ่มท้อง	น้องอิ่มด้วย”	ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่ง
จากทุกออเดอร์ในเมนโูปรโมช่ันของทัง้แบรนด์
MK	และแบรนด์	YAYOI	ทีล่กูค้าสัง่นัน้	จะถกู
น�าไปสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน	ทั้งนี้ลูกค้าจึง
มีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านการใช้บริการท่ี
ร้านอาหารด้วย	จากการด�าเนนิงานทางบรษิทัฯ
ได้ร่วมบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น	400,000	บาท
	 อีกทั้งทุกปีทางบริษัทฯ	ได้ร่วมกับมูลนิธิ
ป้าทองค�า	เอ็มเค	ในการบริจาคเงินและให้
ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศลต่างๆ		
โดยในปี	2562		บรษิทัฯ	ร่วมกบัมลูนธิป้ิาทองค�า
ได้สร้างโอกาสส�าหรบัผูย้ากไร้และขาดแคลน
โดยการมอบเงินบริจาคเป็นจ�านวนมากกว่า
78	ล้านบาท	โดยแบ่งหมวดหมูข่องโครงการ
ออกเป็น	4	ภารกิจ	ดังนี้

ภารกิจที่	1:	การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
และโภชนาการ
	 ส่งเสรมิสขุภาพให้กบัชมุชนทีด้่อยโอกาส
และขาดแคลนด้านโภชนาการ	โดยการให้

ความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและผสานรปูแบบ
การใช้ชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ให้คนในชุมชนได้รบัความสมดลุทางโภชนาการ
ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์	เป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพดี	
โดยบริษัทฯ	ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กร
ต่างๆ	ดังนี้
	 •	 มูลนิธิยุวพัฒน์

ภารกิจที่	2:	การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ด้านสาธารณสุข 
	 มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กร
ที่ท�างานใกล้ชิดกับปัญหาด้านสุขภาพใน
ชุมชน	เช่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	โรงพยาบาลชุมชน	สถาบันวิจัยต่างๆ	
เป็นต้น	เพื่อช่วยเติมเต็มส่วนที่องค์กรนั้นยัง
ขาดแคลนโดยการสนับสนุนเงินทุน	อุปกรณ์
ทางการแพทย์รวมถึงเครื่องมือ	สิ่งปลูกสร้าง	
ให้พร้อมส�าหรับที่จะดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน	ดังนี้
	 •	 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	
84	พรรษา	โรงพยาบาลศิริราช	จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
	 •	 สมทบทุนสร้าง	“ศูนย์ส่องกล้องโรค
ระบบทางเดนิอาหาร”	โรงพยาบาลพทุธชนิราช
จังหวัดพิษณุโลก
	 •	 สมทบทนุสร้างห้องฉกุเฉนิ	โรงพยาบาล
บางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	ผ่านกิจกรรม
วิ่งการกุศล
	 •	 สมทบทุนส�าหรับโรงพยาบาลระดับ
ชุมชนอ�าเภอแม่งอน	จังหวัดเชียงใหม่	ผ่าน
กิจกรรมวิ่งการกุศล
	 •	 มูลนิธิก้าวคนละก้าว
	 •	 มูล นิธิหั ว ใจแห ่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชชูปถัมภ์
	 •	 มูลนิธิผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
	 •	 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	มหาวิทยาลัย
มหิดล

ภารกิจที่	3:	การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
	 สร้างเยาวชนให้มีความรู้	ความสามารถ	
พร้อมทัง้มคีณุธรรม	จรยิธรรมทีด่งีาม	รวมทัง้
ส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษของตนเอง	เราจงึสนบัสนนุ
โครงการที่ช่วยส่งเสริม	และพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี	คนเก่ง	มีความคิดริเริ่ม	มีความ
เป็นผู้น�า	จะท�าให้น�าไปสู่การเป็นสังคมที่ดี
ในอนาคต	โดยองค์กรที่บริษัทฯ	สนับสนุน	
ได้แก่
	 •	 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น	เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ก�าพร้าและเด็กด้อยโอกาส	
	 •	 โรง เรียนบ ้านโนนสว ่าง 	จั งห วัด
หนองบัวล�าภู
	 •	 โรงเรียนบ ้านหนองถนน	จังหวัด
บุรีรัมย์
	 •	 โรงเรียนวัดโป่ง	จังหวัดชลบุรี
	 •	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ภารกิจที	่4:		โครงการพิเศษ
	 ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติในทุกฤดูกาล	เช่น	น�้าท่วม	
ภัยหนาว	และภัยแล ้ ง 	 เราจึ งมอบทุน
สนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร ้อน
อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	อีกทั้ง
ยั งมีทุนสนับสนุนโครงการพิเศษเกี่ ยว
กับการพัฒนาด้านการศึกษาและการเกษตร	
เพ่ือน�าไปช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาส	และ
ขาดแคลนโดยองค์กรทีบ่รษิทัฯ	สนบัสนุนได้แก่
	 •	 มูลนิธิโครงการหลวง	(สนับสนุนงบ
ซ่อมสร้าง	อาคาร/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	และติด
ตั้งเครื่องกรองน�้าในชุมชน)
	 •	 มลูนธิอิทุกพฒัน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนับสนุนชุมชนม่วงชุม	จังหวัดเชียงราย)
	 •	 บริจาคเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั	
จังหวัดอุบลราชธานี
	 •	 กองทุนแสงตะวัน	(วัดปทุมวนาราม)	


