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การดำาเนินกิจการด้วยความรับ
ผิดชอบ	(CSR-in-Process)

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

	 ผู้นำาธุรกิจยุคปัจจุบันต่างร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน	อีกทั้งยังมีการนำาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้	ทบทวนวิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้เเก่บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม	ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจร่วม	35	ปีของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างสม่ำาเสมอ	ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ	ภายในองค์กร
มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน	จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
ซึ่งนำาไปสู่มาตรการการปิดประเทศ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน	ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกนั้น	บริษัทฯ	ได้ตัดสินใจและมีมติที่
จะให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก	ด้วยมีเป้าหมายท่ีจะรักษาสถานะความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน	ชุมชน	ตลอดจน
คู่ค้าที่อยู่ในระบบการจัดหาสินค้าและบริการให้กับทางบริษัทฯ	โดยที่บริษัทฯ	ได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆ	ที่คำานึงถึงสังคมส่วนรวม	
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการและการจัดการภายในของบริษัทฯ	ให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสุขอนามัยสูงสุด	ในขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ	ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	บริษัทฯ	เช่ือม่ันว่า
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดำาเนินงานท่ีม่ันคงน้ันเป็นส่ิงท่ีมาควบคู่กับความย่ังยืน	บริษัทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะสอดแทรกการดำาเนินกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองต่อไป	เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ท่ีว่า	“ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหาร
ท่ีอร่อย	มีคุณภาพ	ท่ามกลางประสบการณ์ท่ีประทับใจ	และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและส่ิงแวดล้อม”

	 การดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ	ถูกสร้างข้ึนจากแนวคิด
ท่ีว่า	มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสามารถท่ีจะถูกสร้าง
ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม	ท้ังภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	และทำาให้บริษัทฯ	
เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมอย่างยั่งยืนได้

	 ระบบการกำากับดูแลกิจการมีความสำาคัญ
อย่างยิ่งในการดำาเนินธุรกิจ	นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ	ถูกตั ้งขึ ้นเพื ่อรักษาความ

สามัคคีและความเป็นหน่ึงเดียวกันขององค์กร
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เองโดยตรง	
และส่งผลดีในระยะยาว	เนื่องจากจะเป็น
การผลักดันให้บริษัทฯ	มีการจัดการทาง
ด้านการเงิน	การดำาเนินการต่างๆ	ภายใน
องค์กร	กฎหมาย	และจริยธรรมที่ดี	อีกทั้ง
ยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

	 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	กล่าว
คือ	การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ	
ต้องคำานึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม
ต่อคู่ค้า	รวมท้ังผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องต่อบริษัทฯ

ตลอดทั้งวงจรของการดำาเนินธุรกิจตั ้งแต่
กระบวนการต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำากับคู่ค้า
เป็นสำาคัญ		
	 การรักษาคำาม่ันและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจ
สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	กรณีท่ีมีผลประโยชน์
ใดๆ	เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต	ทางบริษัทฯ	พร้อม
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู ่ค้าเพื ่อเข้าร่วม
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรม
โปร่งใส	และรวดเร็ว		นอกจากนี้	บริษัทฯ	
ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี	ไม่ละเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วย
วิธีฉ้อฉล	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู ่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที ่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม	และไม่ทำาลายช่ือเสียง
ของคู ่แข ่งทางการค้าด ้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย

การกำากับดูแลกิจการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ในสังคม
และคงความรุนแรงมากขึ ้น	นอกจากนี ้	
ปัญหาดังกล่าวได้หย่ังรากลึกลงในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย	ส่งผลให้การดำาเนินการในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย	ทำาให้
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมดำาเนินไปได้
ช้ากว่าที่ควรจะเป็น	ดังนั้น	เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	ผู้นำา
ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็น
ในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง	มุ่งปฏิบัติ
อย่างต่อเนื ่อง	ซึ ่งนโยบายความร่วมมือนี้
ได้ขยายมาสู่ภาคเอกชนต่างๆ	ด้วย
	 บทบาทของบริษัทฯ	ในฐานะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือการทำาหน้าที่สำาคัญในการเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาคเอกชน
อีกท้ังบริษัทฯ	มีความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม	โดยยึดมั่นในหลักบรรษัท

ภิบาลท่ีดี	มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้
และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่ชัดเจน	บริษัทฯ	โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จึง
ได้ลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต	เม่ือวันท่ี	23	กันยายน	2557
และเพ่ือให้การดำาเนินการเก่ียวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะทำางานการต่อต้าน
การคอร์รัปชันข้ึน	เม่ือวันท่ี	24	ตุลาคม	2557
เพื ่อดำาเนินการประเมินตนเองเกี ่ยวกับ
มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
ในปี	2558	คณะทำางานการต่อต้านคอร์รัปชัน
ได้จัดทำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ
แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน	ซึ ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ	เพ่ือให้กรรมการ	ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ	นำาไปใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน	โดยในปี
2563	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็น
สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย	โดยการรับรองดังกล่าว
มีอายุ	3	ปีนับจากวันที่ให้การรับรอง
	 อน่ึง	นอกจากการจัดทำานโยบายท่ีป้องกัน
การกระทำาผ ิดครรลองครองธรรมแล้ว	
บ ุคลากรทุกระดับในองค์กรล ้วนได ้ร ับ
การปลูกฝังมิให้รับสิ ่งของ	เงิน	ทรัพย์สิน
อามิสสินจ้างหรือสินน้ำาใจใดๆ	แม้ในกรณีท่ีมี
การมอบของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
เทศกาลต่างๆ	หากมีความจำาเป็นต้องรับไว้
สินน้ ำาใจดังกล่าวจะถูกนำามาเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ	เพ่ือนำาไปมอบ
เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

 “วัฒนธรรมเอ็มเค”	เปรียบเสมือนเคร่ืองมือ
หลักท่ีทางบริษัทฯ	ยึดม่ันและนำามาใช้ในการ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	พร้อมทั้ง
ใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อน
องค์กร	เนื่องด้วยบริษัทฯ	เน้นการบริหาร
องค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน	
บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมกัน	ไม่มีชนช้ันศักดินา	ไม่เลือก
ปฏิบัติ	ตลอดจนไม่นำาความแตกต่างด้าน
เชื้อชาติ	สัญชาติ	ภูมิลำาเนา	สีผิว	เพศ	และ
ศาสนา	มาช้ีวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์	เพราะ
บริษัทฯ	เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ	ศักด์ิศรี

สิทธิและเสรีภาพในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติ
ทางด้านต่างๆ	เช่น	ทางด้านสายตา	สติปัญญา
และการส่ือสาร	โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าว
เข้าทำางานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	จัดสรร
ให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามความรับผิดชอบใน
ขอบเขตที ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และจัดทำาแนวทางในการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับบุคคลเหล่านี้
ต่อไปในอนาคต	ในปี	2563	บริษัท	เอ็มเค	
เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับรางวัล
“องค์กรสนับสนุนการทำางานเพื่อคนพิการ

ประจำาปี	2563”	โดยกรมส่งเสริมศักยภาพ
คนพิการ
บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติสำาหรับการเคารพสิทธิ
มนุษยชน	ดังนี้

	 1.	 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ	ให้เกียรติซ่ึงกัน
และกัน	และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย	จิตใจ
เช้ือชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว
การศึกษา	สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
	 2.	 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงาน
	 7.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
	 8.	 หลีกเล่ียงการกระทำาใดๆ	ท่ีไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การงานของพนักงาน	หรือคุกคามและสร้าง
ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

	 ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)	และมีการปิดประเทศนั ้น	
บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการ
วางมาตรการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการทำางานเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของไวรัสดังกล่าว	และมาตรการในการ
ช่วยเหลือพนักงานให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้
บริษัทฯ	ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด	โดยอิงข้อมูล
จากกรมควบคุมโรคติดต่อ	และใช้มาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดสำาหรับพนักงานทุกคน	
รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ	เพื่อให้มั่นใจว่า
จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด	นโยบายการ
ป้องกันที่นำามาใช้	ได้แก่	การตรวจคัดกรอง
อุณหภูมิทุกวันก่อนเข้าทำางาน	นโยบายการ
ทำางานจากที ่บ้าน	(Work	from	home)	
การล้างมือบ่อยๆ	การรักษาระยะห่างที ่
ปลอดภัยระหว่างการบริการลูกค้า	และการ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	(PPE)	ที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	ซึ ่งทางบริษัทฯ	
ได้ดำาเนินการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกันท่ีจำาเป็นให้กับพนักงานทุกคน	รวมท้ัง
หน้ากากอนามัย	หน้ากากเฟสชีลด์	ถุงมือ	
สเปรย์แอลกอฮอล์	และเจลแอลกอฮอล	์
ตลอดจนเทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้วัดอุณหภูมิ
	 เพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่คุณภาพชีวิตของ
พนักงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	และในช่วงการปิด
ประเทศ	บริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบาย
จ้างพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำาควบคู่ไปกับการให้สิทธิประโยชน์
พิเศษและสวัสดิการที่นอกเหนือจากปกติ
สำาหรับพนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีประกันภัย
สุขภาพไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	สำาหรับ
พน ักงานท ุกคนและออกนโยบายจ ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยง
จากการติดเช้ือเพ่ือให้กักตัวอยู่ท่ีบ้าน	บริษัทฯ
มีการจัดตั้งสายด่วนไวรัสโควิด-19	เพื่อให้
บริการกับพนักงานท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือ
โดยเจ้าหน้าที ่จะทำาการตรวจสอบด้วย
การโทรสอบถามอาการพนักงานทุกวันที ่
อยู่ในช่วงของการกักตัว	เพ่ือให้พนักงานทุกคน
ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	และสิทธิประโยชน์

	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัย
แห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทฯ	ท่ีมีคุณค่าย่ิง	จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ
ท่ีจะให้การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส
ผลตอบแทน	การแต่งตั้งโยกย้าย	ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพ	แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจ
โดยรวมได้รับผลกระทบอย่างหนัก	บริษัทฯ	
ยึดมั่นในหลักปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 2.	 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน
	 3.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ
	 4.	 การแต่งต้ังและโยกย้าย	รวมถึงการให้
รางวัลและการลงโทษพนักงาน	กระทำาด้วย
ความสุจริตใจ	และตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของ
ความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสม
ของพนักงานนั้น
	 5.	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
อย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ
	 6.	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของ

สิทธิมนุษยชนในการดำาเนินธุรกิจ	ตลอดจน
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
	 3.	 สนับสนุนการส่งเสริมการดำาเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 4.	 ส่ือสาร	เผยแพร่	ให้ความรู้	ความเข้าใจ
กำาหนดแนวทาง	และให้การสนับสนุนอื่น
ใดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจ	ผู ้ส่งมอบสินค้าและบริการ	

ผู้รับเหมา	ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ	เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน	และปฏิบัติต ่อ
ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
	 5.	 สอดส่องดูแลเรื ่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	เม่ือพบเห็น
การกระทำาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

รับผิดชอบทราบ	และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถาม	ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
	 6.	 มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
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ท่ีได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาล
บริษัทฯ	จึงจัดทำาแผนการสื่อสารภายในเพื่อ
แจ้งให้พนักงานทราบข่าวสารอย่างครบถ้วน
และทันท่วงที		อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จาก

	 ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจในการขับเคล่ือน
ขององค์กร	พนักงานที่มีร่างกายที่แข็งแรง
และสุขภาพท่ีดีน้ันย่อมเป็นกำาลังสำาคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	ดูแลอัตราการ
คงอยู่ของพนักงาน	และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า	ในขณะเดียวกันพนักงานที่มี
ความสุขและมีความผูกพันกับบริษัทฯ	จะ
สามารถมีส่วนร่วมในการนำาเสนอรูปแบบ
การทำางานเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม
ได้ดีขึ ้นเช่นกัน	บริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย	จึงได้จัดกิจกรรมด้านกีฬา
และสุขภาพ	รวมทั ้งกิจกรรมสันทนาการ
ให้กับพนักงาน	เพื ่อให้ตระหนักถึงการมี
สุขภาพท่ีดี		เข้าใจหลักการรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์	อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการทำางาน	และการ
ปิดล็อคประเทศเป็นเวลานาน	ถึงแม้ว ่า
กิจกรรมหลายอย่างจะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social
Distancing)	ท่ีสืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	บริษัทฯ	ได้เร่ิม
จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมหลังจาก
สถานการณ์ดีข้ึน	ซ่ึงในปี	2563	ได้จัดกิจกรรม
ดังนี้

	 1.	 บริษัทฯ	มอบทุนการศึกษาให้กับ
ครอบครัวของพนักงานเป็นประจำาทุกปี	
ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสที่กว้างขึ้น
ให้กับครอบครัวของพนักงานและส่งเสริม

การที่บริษัทฯ	ต้องการช่วยลดค่าครองชีพ
ให้แก่พนักงาน	บริษัทฯ	จัดทำาเมนูอาหาร
กล่องคุณภาพราคาพิเศษสำาหรับพนักงาน	
และนอกจากนี ้ย ังจัดบริการสายด่วนให้

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	บริษัทฯ	จึงได้มอบทุน
การศึกษาเป็นจำานวน	1,955	ทุน	มูลค่า
4,500	บาทต่อทุน	รวมทั้งได้มีการมอบบัตร
กำานัลเอ็มเคให้ครอบครัวพนักงานรายละ	
1,000	บาท	รวมเป็นเงินท้ังส้ิน	10.7	ล้านบาท
ในปี	2563
	 2.	 จากมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)
จึงได้จัดกิจกรรมสันทนาการ	ด้วยการจัดงาน
วิ่งแบบ	Virtual	Run	ในชื่อกิจกรรม	“MK	
Virtual	Run	for	Charity”	กิจกรรมนี ้
เชิญชวนให้พนักงานทุกคนออกมาวิ่งที่ไหน	
เมื่อไรก็ได้	ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ติดตามระยะทางและส่งจำานวนกิโลเมตรที่
รวบรวมได้เพื่อเปลี่ยนเป็นการบริจาค	โดยที่
ทุกๆ	ระยะทาง	1	กิโลเมตรที่พนักงานวิ่งได้
ทั้งหมดนั้น	บริษัทฯ	จะสมทบเพิ่ม	1	บาท
ต่อกิโลเมตร	โดยสนับสนุนเงินบริจาคให้กับ
“กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู ้ภ ัย
โรคอุบัติใหม่โควิด-19”	ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิ
แพทย์ชนบท	ซึ่งกิจกรรมนี้มีพนักงานกว่า
800	คนเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมระยะทาง
ว่ิงร่วมกันรวม	82,500	กิโลเมตร	ระดมทุนได้
82,500	บาท	เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้
ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนกว่า	778
แห่งทั่วประเทศ
	 3.	 ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง
วิกฤตการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา

คำาปรึกษาสำาหรับพนักงานเพื่อโทรมาพูดคุย
ร ้องทุกข์	และระบายความกังวลใจ	ซึ ่ง
สามารถช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทาง
สุขภาพจิตได้

(COVID-19)	ที ่ย ังไม่ม ีท ีท ่าว ่าจะยุต ิลง
เน่ืองจากสภากาชาดไทยยังคงมีความต้องการ
โลหิตและเกล็ดเลือดเพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล		บริษัทฯ	จึงจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิตท่ีสำานักงานใหญ่และครัวกลาง
เป็นประจำาและต่อเนื่องมาหลายปี	ซึ่งในปีนี้
มีพนักงานที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น
กว่า	400	คน	ซึ ่งปริมาณโลหิตดังกล่าว
สามารถนำาไปต่อชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง	
1,200	ชีวิต
	 4.	 เนื ่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา	(COVID-19)	บริษัทฯ	จึงได้ริเริ ่ม
โครงการสนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบ
ส ำาหร ับประกอบอาหารแก ่	37	ช ุมชน	
ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยู่รอบข้างพ้ืนท่ีสำานักงานใหญ่
และครัวกลาง	โดยทางบริษัทฯ	ได้ร่วมมือ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขและวัดในพื้นที	่
แจกอาหารสดและวัตถุดิบ	อาทิเช่น	เน้ือสัตว์
และ	ผักต่างๆ	ทุกสัปดาห์ให้แก่ครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำานวนกว่า	11,000	
ครัวเรือน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ร่วมกับ
ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(CODI)	
เพื่อสนับสนุนโครงการครัวชุมชนในพื้นที่
9	จ ังหว ัดทั ่วประเทศ	ทั ้งหมดรวมกว่า
230,000	ม้ือ	ท่ีมอบให้ประชาชนท่ีขาดแคลน
และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้สินค้า
ท่ีมีคุณภาพ	ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการผลิต
ที่ครัวกลาง	อุปกรณ์การผลิต	รวมถึงการจัด
ส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
	 •	 ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักสด	ผลไม้สด	จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซ่ึงรับรองว่า
บริษัทฯ	สามารถดำาเนินการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักสด	ผลไม้สด	ท่ีจำาหน่ายได้อย่าง
เป็นระบบ	และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้
	 •	 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านสาธารณสุข	ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC	17025:2017	จากสำานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์
กระทรวงสาธารณสุข	
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการอาหาร
ปลอดภัย”	(Food	Safety)	ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งจะเน้น
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ได้แก่	
สารบอร์แรกซ์	สารกันรา	สารฟอกขาว	สาร
ฟอร์มาลิน	และยาฆ่าแมลง
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการร้านอาหาร
วัตถุด ิบปลอดภัยเลือกใช้ส ินค้า	Q”	(Q	
Restaurant)	ซึ่งเป็นโครงการของสำานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อ
ส่งเสริมให้ร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบจาก
สินค้า	Q	ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามระบบการผลิตที ่ดี	เพื ่อให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการปลอด
ผงชูรส”	จากสถาบันอาหาร	กระทรวง
อุตสาหกรรม	ซ่ึงทางสถาบันอาหารได้วางแผน
สุ่มตัวอย่างอาหาร	เครื่องปรุง	และน้ำาจิ ้ม	
มาทำาการตรวจหาสาร	MSG	(Monosodium
Glutamate)	และอนุพันธ์ผงชูรสในห้อง

ปฏิบัติก�ร เพื่อให้มั่นใจว่�อ�ห�รทุกจ�นใน
ร้านเอ็มเค	ปลอดภัย	และไม่ใส่ผงชูรสอย่าง
แท้จริง	โดยสถาบันอาหารได้ทำาการมอบ
ป้ายรับรอง	“MK	ปลอดภัย	ไร้ผงชูรส”	ให้
กับร้านเอ็มเคทุกสาขามาอย่างต่อเนื่อง
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการกรุงเทพ
มหานคร	เมืองอาหารปลอดภัย”	(Bangkok	
Food	Safety	City)	จากกองสุขาภิบาลอาหาร
สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าร้านเอ็มเคมีการควบคุมด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพอาคารสถานที่	(Place)	ด้าน
คุณภาพอาหาร	(Food)	ด ้านบุคลากร
ผู้สัมผัสอาหาร	(Food	Handler)
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการอาหาร
สะอาด	รสชาติอร่อย”	(Clean	Food	Good
Taste)	ซึ่งเป็นโครงการของสำานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำา	กรมอนาม ัย	กระทรวง
สาธารณสุข	เพื ่อควบคุมร้านอาหารของ
เอ ็มเค	ที่อยู่นอกเขตกร ุงเทพมหานคร	
ให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน	เพื่อ
รองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
	 •	 ได้รับการรับรอง	“มาตรฐานบริการ
อาหารเพื ่อการท่องเที ่ยว”	(Thailand	
Tourism	Standard)	จากกรมการท่องเท่ียว
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐ	ภายใต้ธุรกิจ
ร้านอาหาร	ซ่ึงมีสาขาเอ็มเคท่ีเข้าร่วมโครงการ
คือสาขาในหัวเมืองใหญ่ๆ	ประกอบด้วย
กรุงเทพฯ	ชลบุรี	ภูเก็ต	สงขลา	เชียงใหม่
ในส่วนของการใช้น้ำามันทอดซ้ำา	ทางบริษัทฯ	
มีวิธีการตรวจสอบโดยดูที ่มาตรฐานสาร
ท่ีเรียกว่า	“สารโพลาร์”	(Polar	Compounds)
ซึ่งกำาหนดว่าสารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่
สามารถใช้ต่อได้	และน้ำามันดังกล่าวจะถูก
นำาไปขายต่อเพ่ือนำาไปใช้ในการผลิตเป็นน้ำามัน
ไบโอดีเซลเท่านั้น	และด้วยนโยบายในการ

	 เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์	เอ็มเค
มุ ่งมั ่นที ่จะสร้างความสุขและสุขภาพที่ดี
แก่ลูกค้าจากการรับประทานอาหารที ่มี
ค ุณภาพ	รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ	
พร้อมกับการบริการที่ประทับใจ	บริษัทฯ	
ให้ความสำาคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า	โดยเน้นคุณภาพและความสะอาด
ของอาหารทุกรายการ	เรามีผู ้ชำานาญการ
คอยตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหาร
และการบริการอยู่ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยในทุกข้ันตอน	ดูแลต้ังแต่การรับมอบ
สินค้า	ขั ้นตอนการปรุงอาหารในโรงงาน
ครัวกลาง	ระบบขนส่งไปยังสาขาท่ัวประเทศ
และการจัดเก็บอาหารในแต่ละสาขา	นอกจากน้ี	
บริษัทฯ	ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่วางไว้	ซึ่งมาตรฐานต่างๆ	ที่
นำามาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ	เช่น

	 •	 ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ	ISO	9001:2015	เพื ่อรับรองว่า
เอ็มเค	มีระบบการจัดการคุณภาพในการ
ผลิตอาหารและบริการ	ซึ ่งเป็นมาตรฐาน
สากลที่ทั่วโลกยอมรับ
	 •	 ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร	
(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point
หรือ	HACCP)	ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยของอาหาร	โดยใช้การควบคุม
จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม	(Critical	Control
Point	หรือ	CCP)	ของการผลิต	ซ่ึงผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสามารถนำาไปปฏิบัติได้
โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร	ต้ังแต่ผู้ผลิตเบ้ืองต้น
(Primary	Producer)	จนถึงผู้บริโภคข้ันสุดท้าย
เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
	 •	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
(Good	Manufacturing	Practices	หรือ	GMP)
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดูแลสุขภาพของลูกค้า	ทางบริษัทฯ	ได้คำานวณ
ค่าพลังงานอาหาร	(Calorie-Calculation	
Program)	ที ่ลูกค้าได้รับในมื ้อนั ้นๆ	เป็น
ค่าเฉลี่ยรายบุคคล	โดยผลการคำานวณจะ
ปรากฏอยู่ที่ท้ายใบเสร็จที่มอบให้แก่ลูกค้า
ลูกค้าท่ีรักสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญ
กับใบแสดงผลนี ้	เพราะสามารถช่วยใน
การควบคุมการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี
	 เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคใน

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)
บริษัทฯ	จึงเพิ ่มมาตรการความปลอดภัย
ด้านอาหารและการบริการลูกค้าอย่างเข้มงวด
เพื ่อป้องกันการแพร่กระจายของไวร ัส
โคโรนา	บริษัทฯ	ได้นำามาตรการเฝ้าระวัง
และมาตรการป้องกันซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
จากกรมควบคุมโรคมาปฏิบัติใช้กับทุกสาขา	
โดยจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิและการวัดไข้
บริเวณทางเข้าร้านอาหารทุกแห่ง	จัดหาเจล

แอลกอฮอล์สำาหรับลูกค้า	และกำาหนดให้ลูกค้า
ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้
บริการที่ร้าน	นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)	
ซึ่งรวมถึงการติดตั้งป้ายบอกระยะห่าง	การ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานบรรจุภัณฑ์	และการ
ปรับมาตรฐานการบริการเพื่อเว้นระยะห่าง
ที่เหมาะสมระหว่างลูกค้าและพนักงาน
 

	 บริษัทฯ	มีความต้ังใจในการลดผลกระทบ
ต่อสิ ่งแวดล้อมให้อยู ่ในเกณฑ์น้อยที ่ส ุด
ตลอดท้ังสายธารธุรกิจ	เพ่ือรักษาและดำารงไว้
ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่
บริษัทฯ	ประกอบกิจการอยู่	เช่น	

	 •	 การสร้างระบบท่ีเข้มงวดในการกำาจัด
ขยะติดเช้ือ	บริษัทฯ	จะกำาจัดขยะติดเช้ือภายใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน	ซึ่งมี
กระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ	121	องศา
เซลเซียส
	 •	 ระบบบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่
ล ำาคลอง	โดยมีการตรวจคุณภาพน้ ำาทิ ้ง
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535
กระทรวงอุตสาหกรรม	
	 •	 การควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานสากล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องอย่างครบถ้วน	

บริษัทฯ	มีการจัดตั้งนโยบายตรวจวัดเเละ
ลดการใช้พลังงานที่ครัวกลางเเละสาขา
	 •	 ต้ังแต่ปลายปี	2556	บริษัทฯ	มีการนำา
หลอดไฟ	LED	ซึ ่งเป็นหลอดไฟประเภท
ประหยัดพลังงานและมีความทนทาน	ไม่ต้อง
เปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขา
ใหม่ๆ	และมีความพยายามที ่จะนำาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่
เปิดบริการก่อนหน้าให้ครบทุกแห่ง
	 •	 ในกระบวนการขนส่ง	ทางบริษัทฯ	
ได้ศึกษาการบริหารและติดตามพิกัดตำาแหน่ง
ยานพาหนะ	(Fleet	Management)	ทีมงาน
ขนส่งนั้นมีการกำาหนดเส้นทางเดินรถใหม่
เพื่อที่จะประหยัดน้ำามันเเละบริหารพื้นที่
ขนส่งของรถให้เต็มที ่สุด	นอกจากนี้เเล้ว
บริษัทฯ	มีการกำาหนดความเร็วในการขับขี่
เเละติดตั ้งเทคโนโลยีเพื ่อที ่จะสอดส่อง
ให้ยานพาหนะใช้ความเร็วในการขับขี ่ที ่	
80-90	กม./ชม.		ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่

ให้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน		
ทั้งนี้พนักงานขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตร
การขับข่ีเเบบประหยัดน้ำามัน	เเละรถแต่ละคัน
จะมีการติดตั้งระบบ	GPS	เพื่อความสะดวก
ในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบเส้นทาง
เดินรถ
	 •	 บริษัทฯ	จัดโครงการรีไซเคิลขยะ
ที่สำานักงานใหญ่	เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
เช่น	การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ	การใช้น้ำาอย่าง
ประหยัด	และการแยกขยะ	เป็นต้น
	 •	 บริษัทฯ	ร่วมมือกับมูลนิธิ	Thai	SOS
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่นำาอาหารก่อนที่จะเกิดการ
สูญเสียบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์และ
ผู ้ท ี ่ขาดแคลน	เพื ่อให้ได ้ร ับสารอาหาร
ท่ีมีคุณภาพ	และในขณะเดียวกันเป็นการช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที ่เกิดจาก
การฝังกลบ
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 สืบเนื่องจากคำามั่นสัญญาที่จะดำาเนิน
ธ ุรก ิจอย่างย ั ่งย ืนโดยยึดแนวทาง	CSR
In-Process		บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อ
ความสำาเร็จของธุรกิจกับความก้าวหน้าของ
สังคมให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน

(1) การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการใช้สินค้าที่ผลิตใน
ประเทศเป็นหลัก	นับต้ังแต่ปี	2558	ทางบริษัทฯ
ได้ทำาสัญญาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อทำาการซื้อขายสินค้า	เเละในปัจจุบัน
ปริมาณผักส่วนใหญ่ท่ีร้านอาหารในเครือของ
บริษัทฯ	ใช้ในการประกอบอาหารนั ้นถูก
ทำาการซื้อเเละคัดสรรผ่านโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่	บริษัทฯ	ได้ทำางานร่วมกับ
มูลนิธิโครงการหลวงในโครงการพัฒนาสังคม
และได้ให้ทุนช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรในด้าน
ต่างๆ	เช่น	ทุนส่งเสริมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน
ทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	ทุนปรับปรุง
โรงเรียน	ทุนติดตั้งเครื่องกรองน้ำาเพื่อการ
เข้าถึงน้ ำาสะอาด	และทุนสนับสนุนค่าย
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	รวมถึงโครงการใน
อนาคตที่มีแนวทางสนับสนุนด้านนวัตกรรม
ทางการเกษตร	การศึกษา	และน้ำา
	 ในช่วงวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านอาหาร
ลดลงเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากนโยบาย
การปิดประเทศ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
และปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตซึ่ง
อยู่ทางต้นน้ำาของห่วงโซ่อุปทานอาหาร	ดังน้ัน
เพื ่อส่งเสริมความมั ่นคงในการดำารงชีวิต
ของเกษตรกรคู่ค้าของบริษัทฯ	จึงได้กำาหนด
นโยบายคงการซื ้อขายผลิตผลในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม	และคงการเป็นช่องทางท่ีสามารถ
นำาผลิตผลเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค	บริษัทฯ	จึง
มีส่วนร่วมช่วยในการรักษาความต่อเนื่อง

ของระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารและในการ
สนับสนุนการจ้างงานแก่คู่ค้า

(2) โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี
	 บริษัทฯ	ทำาความร่วมมือกับสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	และวิทยาลัย
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	103	แห่งโดย
แบ่งเป็นวิทยาลัยภาครัฐ	67	แห่ง	และวิทยาลัย
ภาคเอกชน	36	แห่ง	เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในการมอบเงินทุนการศึกษาการช่วยเหลือ
ค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษาพร้อม
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ	ในการพัฒนา
วิชาชีพ	เเละเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้เเก่นักศึกษาอาชีวะ	โดยบริษัทฯ	ทำาการ
ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อม
ทั ้งด ้านว ิชาการและทักษะอาชีพ	ด ้วย
หลักสูตรที่ร่วมมือกับสถานศึกษา	พัฒนา
ระบบการสอนในสถานศึกษาควบคู ่ ไป
กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	
เพื่อให้ผู้ที ่สำาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที ่มีความ
รู้ความสามารถอย่างแท้จริง	มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยมีหลักสูตร
ทั ้งในระดับ	ปวช.	ปวส.และปริญญาตรี
บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ที ่
สถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ทำาความเข้าใจกับคุณครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน
และนักศึกษา	รวมถึงการดูแลนักเร ียน
ระหว่างที่อยู่กับทางบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด		
และจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาเพื ่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเริ่มฝึกงานและระหว่างการฝึกงาน	ในปี
2563	มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการและจบ
หลักสูตรกว่า	1,202	คน	ในจำานวนนี ้ม ี
นักเรียนจำานวน	93	คนที ่ได้ต่อยอดการ
ทำางานกับทางบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้ทำาการยกระดับความร่วมมือ
กับสถานศึกษา	โดยร ่วมกับส ำาน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษารเิริม่โครงการ
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ	Thailand	4.0		โดย
มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติ	ต ั ้งแต่ป ี	2558	
บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค	(MK	
Brain	Center)		ในปีการศึกษา	2562	ท่ีผ่านมา
บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจัดทำาห้องปฏิบัติการ
วิชาชีพ	Thailand	4.0	เพ่ิมเติม	ได้แก่	วิทยาลัย
เทคนิคศรีสะเกษ	จัดตั้งห้องปฏิบัติการด้าน
ไฟฟ้า	และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	จัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค	จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ทางด้านอาหาร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ
สนับสนุนพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ในสถานท่ี
เสมือนจริง	เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับ
การทำางาน	และในปีการศึกษา	2563	ทาง
บริษัทฯ	ได้บริจาคอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย	และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	เพื ่อสนับสนุการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา
วิชาอาหารและโภชนาการให้มีสื่อการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการฝึกอาชีพจริงใน
สถานประกอบการ

(3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ และ
คนพิการ
	 บริษัทฯ	พยายามท่ีจะสนับสนุนเเละส่งเสริม
ให้กลุ่มคนพิการมีอาชีพเเละมีความมั่นใจ
โดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
โสตศึกษาและโรงเรียนปัญญานุกูล	จำานวนกว่า
21	แห ่งท ั ่ วประเทศ	โดยในจ ำานวนน ี้
พนักงานพิการที่รับส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของ
ความพิการทางการได้ยินและความพิการทาง
สติปัญญา	บริษัทฯ	ได้วางแผนให้มีการจัด	
การเรียนการสอนทักษะในการให้บริการ
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การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาคี
ระดับมัธยมปลายของสถาบันฝึกอบรมแก่
เด็กนักเรียน	ซึ ่งมีฝ ึกปฏิบัติจริงที ่สาขา	
และมีโอกาสได้ทำางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์	
โดยก่อนเร่ิมทำางานท้ังนักเรียนและผู้ปกครอง
จะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการ
ท ำางาน	และพาชมสถานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงาน	
นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้มีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมตามสาขาเพื่อ
ที่จะดูเเลการปรับตัวเเละความเป็นอยู่ของ
นักเรียน	ซึ่งในปี	2563	นี้	บริษัทฯ	ได้มีเด็ก
นักเรียนพิการและคนพิการร่วมทำางานเป็น
จำานวน	202	คน	
	 ในปีน้ี	บริษัทฯ	ได้จัดทำาหลักสูตร	e-learning
เพื่อให้พนักงานพิการทางการได้ยินมีการ
พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
และนำาเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร	แอปพลิเคชัน
Thai	Telecommunication	Relay	Service
(TTRS)	มาใช้งานเพื่ออำานวยความสะดวก

ให้พนักงานพิการทางการได้ยิน	บริษัทฯ
ออกคู ่มือการดูแลพนักงานพิการสำาหรับ
ผู้บริหาร	รวมถึงดำาเนินการพัฒนาครูผู้สอน
มาตรฐานที่สาขา	(On-the-job	coach)	
โดยการฝึกอบรมให้สามารถสื่อสารภาษามือ
เบื้องต้นได้	ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ให ้พนักงานพิการและยังเป ็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง
เพื ่อนร่วมงาน	และในช่วงที ่ไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)	ระบาดนั้น	บริษัทฯ	ได้กำาหนด
นโยบายการจ้างพนักงานพิการอย่างต่อ
เนื่องตลอดวิกฤตการณ์ดังกล่าว	และในปีนี้
บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“องค์กรสนับสนุนการ
ทำางานเพื่อคนพิการประจำาปี	2563”	จาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) นำาผลกำาไรจากร้านอาหารเพ่ือสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราช
	 ด้วยปณิธานและความมุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบ

คุณภาพชีวิตท่ีดีผ่านธุรกิจบริการด้านอาหาร
บริษัทฯ	ได้ให้คำามั่นสัญญาที่จะบริจาคกำาไร
สุทธิทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายของร้าน
อาหารที่ตั ้งอยู่	ณ	ตึกปิยมหาราชการุณย์	
โรงพยาบาลศิริราช	ซึ ่งประกอบด้วยร้าน
เอ็มเค	ร้านยาโยอิ	ร้านฮากาตะ	และร้าน
เลอ	เพอทิท	เพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาล
ศิริราชเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและ
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	ซึ่งโรงพยาบาล
ศิริราชนั ้นเป็นโรงพยาบาลและศูนย์การ
เรียนการสอนด้านการแพทย์ที ่ใหญ่ที ่สุด
ในประเทศ	มีจำานวนเตียงผู ้ป่วยมากกว่า	
2,000	เตียง	และรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า	
3	ล้านคนต่อปี	และจากการดำาเนินงานใน
ปี	2563	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้บริจาคเงิน
กำาไรทั ้งหมดจำานวน	10	ล้านบาทให้แก่
มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

จากการถูกไฟดูด	100%
	 อีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีร้านเอ็มเคเป็นผู้คิดค้น
และที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ	คอนโด
ใส่อาหาร	เนื่องจากบริษัทฯ	พบปัญหาพื้นที่
ที ่ค่อนข้างจำากัดบนโต๊ะอาหาร	และด้วย
เเรงบันดาลใจจากการออกแบบของคอนโดมิเนียม
คอนโดใส่อาหารจึงถูกออกเเบบมาให้สามารถ
วางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยที่ยังสามารถคง
มาตรฐานความสะอาดไว้
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการใช้นวัตกรรม
PDA	ในการส่ังอาหารเพ่ือความรวดเร็วในการ
บริการลูกค้า	และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางานของพนักงาน	ลดความผิดพลาด	เเละ
ลดเวลาที่ลูกค้ารออาหาร	อีกทั้งทางบริษัทฯ	
ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ	
โดยการให้ทุนเพ่ือค้นคว้าและวิจัยเพ่ือประดิษฐ์

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร	โครงการนี้นอกจากจะ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่พิเศษให้เเก่ร้าน
เอ็มเคโดยมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟเเล้ว	ยังเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาฝึกทักษะทางเทคนิค	เเก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์จริง	เเละได้ลงมือปฏิบัติจน
เห็นผลงานวิจัยของตนเองออกมาเป็นรูปธรรม
เเละนำามาใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ได้จริง	
	 บริษัทฯ	ยังคงทำาการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะสามารถ
พัฒนาการบริการให้ดีย่ิงข้ึน		โดยในปี	2556
บริษัทฯ	ได้มีการติดตั ้งอุปกรณ์	Tablet	
บนโต๊ะอาหารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถส่ังอาหาร
ได้เอง	(Self-Ordering	System)	และในปัจจุบัน
บริษัทฯ	ได้ติดต้ังระบบดังกล่าวไปแล้วมากกว่า
130	สาขา

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญทางด้านนวัตกรรม
เเละการออกแบบตั้งแต่สมัยที่บริษัทฯ	เริ่ม
ประกอบธุรกิจในอดีต	หนึ่งในสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดการระเบิดเเละไฟไหม้ในเมืองไทย
น้ันสืบเน่ืองมาจากการใช้เเก๊ส	ด้วยความมุ่งม่ัน
ท่ีจะดูเเลความปลอดภัยของลูกค้าเเละพนักงาน
บริษัทฯ	จึงริเริ่มในการออกเเบบหม้อไฟฟ้า
ของตนเองเพื่อที่จะนำามาทดแทนหม้อแก๊ส
เเละมีนโยบายห้ามใช้เเก๊สทั้งในโซนบริการ
เเละโซนครัวสำาหรับร้านอาหารในเครือท้ังหมด
สัญลักษณ์หม้อแดงของร้านเอ็มเคจึงเป็น
เครื ่องหมายของคุณภาพและความใส่ใจ
ที่ทางบริษัทฯ	มีต่อลูกค้าเเละพนักงานมา
โดยตลอด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังมีการปรับปรุง
รูปแบบของหม้อไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองจนมาเป็น
เตาเเม่เหล็กไฟฟ้า	(Induction)	ซ่ึงปลอดภัย
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กิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR-after-Process)

อาหารท่ีแช่ในห้องเย็นโดยอัตโนมัติ	ซ่ึงจะช่วย
ลดกำาลังคนท่ีต้องทำางานในห้องท่ีเก็บอุณหภูมิ
ท่ีติดลบ	ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อพนักงานท่ีทำางาน
ในห้องดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลานาน
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื ่องในปีนี	้
มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ	ที ่ช ่วยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
อาทิเช่น	การคิดประยุกต์และปรับปรุงใช้
รถเข็นตลาดไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบได้กว่า	
35%	รวมถึงการปรับด้านกายศาสตร์ของ
พนักงานให้ดีขึ้น	เนื่องจากสามารถช่วยลด
ปัญหาการออกแรงยกของหนักให้กับพนักงาน
และลดระดับความรุนแรงในด้านความปลอดภัย
เป็นระดับความเสี่ยงที่ต่ำามาก	รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า	DAS	(Digital	Assorting
System)	ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการควบคุม
จำานวนสินค้าที่จะต้องถูกกระจายไปสู่สาขา
ให้เกิดความแม่นยำาถูกต้อง	โดยเคร่ืองดังกล่าว
จะถูกเชื่อมกับระบบการกระจายสินค้า	เมื่อ
พนักงานจัดสินค้าเพื่อส่งไปยังสาขานั้น	จะมี
ปุ่มสัญญาณไฟตัวเลขที่ระบุจำานวนสินค้าที่
ต้องจัด	ซึ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงาน
สามารถจัดได้ครบถูกต้องตามจำานวนท่ีกำาหนด
	 จากจำานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจด้านสุขภาพ	บริษัท

เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
จึงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สุขภาพ	บริษัทฯ	ได้จัดตั ้งศูนย์นวัตกรรม
มาร์ค	วัน	ซึ ่งปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพที่มุ ่งเน้นด้านการศึกษา
และประยุกต์ใช้คุณประโยชน์จากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น	ศูนย์นวัตกรรมมาร์ค	วัน	ทำางาน
อย่างใกล้ชิดร่วมกับสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ	ในการค้นคว้าวัตถุดิบเสริมสุขภาพ
และอาหารที ่สามารถป้องกันหรือชะลอ
โรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง	โดยในปี	2563	ศูนย์
นวัตกรรมมาร์ค	วัน	ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
นมปรุงแต่งยูเอชที	รสมิกซ์เบอร์รี ่	ซึ ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื ่อ	“เมมเบอร์รี ่”
ผล ิตภ ัณฑ์นมเมมเบอร ์ร ี ่น ั ้นท ำามาจาก
ผลเบอร์ร่ีท่ีปลูกในเขตท้องถ่ินของประเทศไทย
และนมสดจากเกษตรกรรายย่อย	ซ่ึงมีส่วนช่วย
ในการยกระด ับข ีดความสามารถด ้าน
การผลิตของเกษตรกรไทย

	 ในปี	2562	ทางบริษัทฯ	ได้นำา	Mobile
Application	เข้ามาใช้เพื ่ออำานวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าบัตรสมาชิก	โดยลูกค้า
สามารถดาวน์โหลด	Application	มาใช้บน
มือถือ	สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ	เช่น	
ประวัติการใช้งาน	การสะสมแต้ม	และแลก
รับส่วนลดต่างๆ	ผ่านมือถือ	รวมถึงสามารถ
ค้นหาร้านเอ็มเคที่อยู่ใกล้ที่สุด	สำารองที่นั่ง
ตลอดจนส่ังอาหารล่วงหน้า	นอกจากน้ีบริษัทฯ
ได้ร่วมกับทาง	LINE	Business	Connect	
ซึ่งได้ผูกบัตรสมาชิกของลูกค้าบน	LINE	MK	
Official	Account	ซึ่งทำาให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการบน	LINE	Application	ได้เหมือน
กับบน	Mobile	Application	ทุกประการ	
ความสะดวกในการใช้งานผ่าน	Mobile	
Application	น้ีจึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ายุคดิจิทัล
	 การเปิดตัวบริษัทฯ	ใหม่ในเครือที่ชื่อว่า
เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์	เป็นบริษัทที ่ดูแล
ด้านการขนส่ง	(Logistic)	รวมถึงอาหารสด	
อาหารแห้ง	และอุปกรณ์ต่างๆ	ท้ังหมดให้กับ
ทุกสาขาทั่วประเทศ	ซึ่งภายในโรงงานยังมี
นวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรที่นำาเข้ามาใช้
ในโรงงาน	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำางาน	และลดต้นทุนการดำาเนินการ	หนึ่ง
ในน้ันก็คือการใช้	Auto	Rack	Robot	in	Cold
Storage:	9	Crane	ทำาหน้าที่ยกและขนย้าย

ปี	2563	เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา	(COVID-19)	ส่งผลกระทบทั้งใน
ทางตรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
และในทางอ้อมต่อการว่างงาน	ซึ่งมีผลต่อ
การดำารงชีวิตของประชาชนทั่วไป	บริษัทฯ	
ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำา	มุ่งเน้นช่วยเหลือ

การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	รวมถึงการ
สร้างโอกาสสำาหรับผู ้ที ่ขาดแคลน	โดยใน
ปี	2563	ได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือกว่า
80	ล้านบาท	เพื ่อสนับสนุนโครงการที ่
สอดคล้องกับภารกิจ	4	หลักประการ	ดังนี้	

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์
กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ท่ีตระหนักถึงความสำาคัญ
ต่อการคืนสิ่งดีๆ	ให้แก่สังคมเพื่อความยั่งยืน	
ในทุกปีบริษัทฯ	จึงร่วมแบ่งปันผลกำาไรจาก
การดำาเนินงานในการบริจาคเงินและให้
ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศลต่างๆ	ใน
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ยังขาดแคลน	ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	บริษัทฯ	สนับสนุน
เงินทุน	อุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษา
พยาบาลให้พร้อมสำาหรับที่จะดูแลสุขภาพ
ของคนไทย	ดังนี้

	 •	 สนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
	 •	 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
	 •	 สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ใน
การตรวจเชื้อและพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง
โคโรนาแบบรวดเร็วของคณะแพทยศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 สนับสนุนอาหารกล่องจำานวน	7,400
กล่องต่อวัน	เป็นระยะเวลา	2	เดือน	แก่โรง
พยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข	35	แห่ง	
ใน	22	จังหวัดทั่วประเทศ	
	 •	 บริจาคหน้ากากอนามัยและชุดป้องกัน
เชื ้อโรคให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรง
พยาบาลรามาธิบดี
	 •	 สมทบทุนโครงการสร้างหอผู ้ป่วย
วิกฤตชนิดความดันลบและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 •	 สมทบทุนโครงการสร้างหอผู ้ป่วย
ชนิดความดันลบ	โรงพยาบาลพุทธชินราช	
พิษณุโลก
	 •	 สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยสุจิณโณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
	 •	 สมทบทุนโครงการสร้างอาคารผู้ป่วย
เย็นศิระ	3	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	
	 •	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
	 •	 สมทบทุนโครงการจิตอาสา	CPR	
เทิดพระเกียรติ	ร.10	มูลนิธิรามาธิบดี
	 •	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
มูลนิธิราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ	สมาคม

วิทยาลัยศัลยแพทย์
	 •	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม	มูลนิธิยุวพัฒน์
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลเพื่อ
สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร	
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลมูลนิธิ
ก้าวคนละก้าว
	 •	 สนับสนุนโครงการว่ิงการกุศลบางบ่อ
มินิมาราธอน	ครั้งที่	2
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลชมรม
สุขภาพดีสาธารณสุขจังหวัดสมุทราปราการ
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลก้าวนี้
ต่อชีวิต	ปีที่	4		
	 •	 สนับสนุนโครงการว่ิงการกุศล	Coffee
Run	ปีที่	3
	 •	 สน ับสน ุนโครงการว ิ ่ งการก ุศล
Fanatic	Run	

ภารกิจที่ 3: การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

	 สร้างเยาวชนให้มีความรู้	ความสามารถ	
พร้อมท้ังมีคุณธรรม	จริยธรรมท่ีดีงาม	รวมท้ัง
ส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษของตนเอง	บริษัทฯ	จึง
สนับสนุนโครงการท่ีช่วยส่งเสริม	และพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี	คนเก่ง	มีความคิดริเริ่ม	
มีความเป็นผู้นำา	จะทำาให้นำาไปสู่การเป็น
สังคมที่ดีในอนาคต	โดยองค์กรที่บริษัทฯ	
สนับสนุน	ได้แก่
 
	 •	 โรงเรียนบ้านห้วยยาง	จังหวัดอุตรดิตถ์
	 •	 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
	 •	 โครงการค่ายอาสาคณะรัฐศาสตร์ฯ	เพ่ือ
เยาวชนและชุมชน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 •	 โครงการค่ายอาสาคณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภารกิจที่ 1: การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
และโภชนาการ

	 ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนท่ีด้อยโอกาส
และขาดแคลนด้านโภชนาการ	โดยการให้
ความรู้เก่ียวกับโภชนาการและผสานรูปแบบ
การใช้ชีวิตประจำาวัน	ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ให้คนในชุมชนได้รับความสมดุลทางโภชนาการ
ที ่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์	เป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพดี
โดยบริษัทฯ	ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กร
ต่างๆ	ดังนี้

	 •	 สนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อ
นำาไปประกอบอาหารแก่	37	ชุมชน	รวมกว่า
11,000	ครัวเรือน
	 •	 สนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อ
นำาไปประกอบอาหารแก่สถานสงเคราะห์
จำานวน	22	แห่ง	
	 •	 โครงการครัวชุมชนใน	9	จังหวัด	
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(CODI)
	 •	 โครงการม้ืออาหารในโรงเรียน	มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ.	เพ่ือเด็กและเยาวชน	ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	(CCF)
	 •	 โครงการม้ืออาหารในโรงเรียน	มูลนิธิ
ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย	(World	Vision)
	 •	 โครงการกู้คืนอาหาร	มูลนิธิสโกลารส์
ออฟ	ซัสทีแนนซ์	(Thai	SOS)

ภารกิจที่ 2: การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ด้านสาธารณสุข 

	 มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กร
ท่ีทำางานเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
และชุมชนที่ขาดแคลน	เช่น	โรงพยาบาล
รัฐบาลระดับมหาวิทยาลัย	โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และสถาบัน
วิจัยต่างๆ	เพื่อช่วยเติมเต็มส่วนที่องค์กรนั้น
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	 •	 โครงการค ่ายอาสาพ ัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 โครงการละครเวทีการกุศลคณะ
เศรษฐศาตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภารกิจที่ 4:  โครงการพิเศษ

	 ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติในทุกฤดูกาล	เช่น	น้ำาท่วม	
ไฟป่า	และภัยแล้ง	บริษัทฯ	จึงมอบทุนสนับสนุน

เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือนำาไปช่วยเหลือชุมชน
ท่ีเดือดร้อน	อีกท้ังยังมีทุนสนับสนุนโครงการ
พิเศษเก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติ	การบริหาร
ความเส่ียงด้านการเกษตร	การรักษาส่ิงแวดล้อม
และอื่นๆ	โดยโครงการที่บริษัทฯ	สนับสนุน
ได้แก่

	 •	 บริจาคอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย	จังหวัดสระแก้ว

	 •	 บริจาคน้ำาดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 •	 โครงการ	“หน่ึงคนว่าย	หลายคนช่วย”
เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้กับศูนย์รักษาพันธ์ุสัตว์หายาก	จังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดตราด
	 •	 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้		มูลนิธิช่วย
คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์




