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บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	
(มหาชน)	ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ยึดมั่น 
ในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ทั้งในการดำาเนิน
ธุรกิจและการทำากิจกรรมต่างๆ	เพื่อมีส่วน 
ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม 
และชุมชน	และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อนำาไปสู่ 
การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสังคม
โดยรวม	โดยบริษัทฯ	มีแนวนโยบาย 
ในการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกระบวนการ 
(CSR-in-PRoCeSS)

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นในการดำาเนิน 
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม	 
โดยมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	และตั้งอยู ่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน 
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย	ไม่เรียก	 
หรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	 
ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า	กรณีที่มีข้อมูล
ว่ามีการเรียก	หรือการรับ	หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	 
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะปฏิบัต ิ
ต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา 
การแข่งขันที่ดี	ไม่ละเมิดความลับ 
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า 
ด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น 
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้า 
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	 
และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การเคารพสิทธิมนุษยชน
 
บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพ	โดย	“วัฒนธรรมเอ็มเค”	 
จะอยู่กันแบบครอบครัว	ไม่มีชนชั้น	 
ไม่มีศักดินา	ทุกคนเป็นสมาชิกในแบบ
ครอบครัว	มีความรับผิดชอบกันไป 
ตามหน้าที่เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกัน	

การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม
 
บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัย 
แห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ	ที่มีคุณค่ายิ่ง	จึงเป็นนโยบาย 
ของบริษัทฯ	ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม 
ทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง
โยกย้าย	ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ	 
โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1.	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	

และให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์

2.	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานให้มีความปลอดภัย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
อยู่เสมอ

4.	 การแต่งตั้งและโยกย้าย	รวมถึง 
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	
กระทำาด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้	ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5.	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา 
ความรู้	ความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสมำ่าเสมอ

6.	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ
ของพนักงาน

7.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
อย่างเคร่งครัด

8.	 หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน	 
หรือคุกคามและสร้างความกดดัน 
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการจัดตั้ง 
แผนกพนักงานสัมพันธ์	เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการให้คำาแนะนำา	รวมถึงปรึกษาปัญหา
ร้องเรียนต่างๆ	แก่พนักงาน	และมีการออก
ตรวจเยี่ยมพนักงานในสาขาต่างๆ	ทั้งใน 
กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	เพื่อสอบถาม
ความเป็นอยู่ของพนักงาน	รวมถึงช่วยเหลือ
ปัญหาต่างๆ	ของพนักงาน	บริษัทฯ	ยังม ี
การจัดทำาโครงการ	Happy	8	ภายใต ้
แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข	
(Happy	Workplace)	ของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 
ที่ทางบริษัทฯ	ได้นำามาปรับใช้กับองค์กร 
เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข	 
โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขทั้ง	 
8	ด้าน	อย่างยั่งยืน	ได้แก่	การมีสุขภาพ	 
มีนำ้าใจงดงาม	มีคุณธรรม	รู้จักหาความรู้	 
ใช้เงินเป็น	มีครอบครัวดี	รู้จักผ่อนคลาย	 
และแบ่งปันความสุขสู่สังคมรอบข้าง	 
เพื่อสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืน	



143
รายงานประจําปี 2556
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับสุขภาพ 
และความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้น
คุณภาพและความสะอาดของอาหาร 
ทุกรายการ	โดยมีผู้ชำานาญการเรื่อง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแลตั้งแต่ 
การรับมอบสินค้า	ขั้นตอนการปรุงอาหาร 
ในโรงงานครัวกลาง	ระบบขนส่งไปยัง 
สาขาทั่วประเทศ	และการจัดเก็บอาหาร 
ในแต่ละสาขา	นอกจากนี้ยังมีการอบรม 
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ที่บริษัทฯ	วางไว้	ซึ่งมาตรฐานต่างๆ	 
ที่บริษัทฯ	นำามาใช้ได้รับการรับรองจาก 
สถาบันต่างๆ	เช่น
•	 ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	
ISO	9001:	2008	เพื่อรับรองว่าครัวกลาง
เอ็มเค	มีระบบการจัดการคุณภาพ 
และความปลอดภัยในการผลิตอาหาร	 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

•	 	ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร	
(Hazard	Analysis	Critical	Control	 
Point	หรือ	HACCP)	ซึ่งเป็นระบบ 
การจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร	
โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม	
(Critical	Control	Point	หรือ	CCP)	 
ของการผลิต	ซึ่งผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสามารถนำาไป 
ปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร	 
ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น	(Primary	Producer)	
จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย	เพื่อสร้าง 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

•	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต	 
(Good	Manufacturing	Practices	หรือ	
GMP)	โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อ
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ	ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการผลิตที่ครัวกลาง	อุปกรณ์การ
ผลิต	รวมถึงการจัดส่งสินค้าจนถึง 
มือผู้บริโภค

•	 ใบรับรองระบบการตรวจสอบ 
สารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด	 

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวง
สาธารณสุข	ซึ่งรับรองว่าบริษัทฯ	สามารถ
ดำาเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้าง 
ในผักสด	ผลไม้สด	ที่จำาหน่ายได้อย่าง 
เป็นระบบ	และสามารถทวนสอบได้

•	 ได้รบัการรบัรอง	“โครงการอาหารปลอดภยั”	 
(Food	Safety)	ของกรมวิทยาศาสตร์

	 การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งจะเน้น
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ได้แก่	
สารบอแรกซ์	สารกันรา	สารฟอกขาว	

	 สารฟอร์มาลีน	และยาฆ่าแมลง
•	 ได้รับการรับรอง	“โครงการร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า	Q”	 
(Q	Restaurant)	ซึ่งเป็นโครงการ 
ของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ	ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	เพื่อส่งเสริม 
ให้ร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบจากสินค้า	Q	
ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี	เพื่อให้ผู้บริโภค 
ได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย

•	 ได้รับการรับรอง	“โครงการปลอดผงชูรส”	
จากสถาบันอาหาร	กระทรวงอุตสาหกรรม	
ซึ่งทางสถาบันอาหารจะเข้ามาทำา 
การตรวจสอบรับรองระบบโดยการนำา
ตัวอย่างอาหาร	เครื่องปรุง	และนำ้าจิ้ม	 
มาทำาการตรวจหาสาร	MSG	 
ในห้องปฏิบัติการ	เพื่อให้มั่นใจว่า 
อาหารทุกจานในร้านเอ็ม	เค	สะอาด	
ปลอดภัย	และปลอดผงชูรส	อย่างแท้จริง	
โดยสถาบันอาหารทำาการมอบป้ายรับรอง
ปลอดผงชูรสให้กับร้านเอ็ม	เคทุกสาขา	
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำารงไว้ 
ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ที่บริษัทฯ	ประกอบกิจการอยู่	เช่น	 
การกำาจัดขยะติดเชื้อ	ของห้องปฏิบัติการ 
จุลชีววิทยาในโรงงาน	มีกระบวนการฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ	121	องศาเซลเซียส	รวมถึง 
ระบบบำาบัดนำ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ 
ลำาคลอง	โดยมีการตรวจคุณภาพนำ้าทิ้ง	
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	
กระทรวงอุตสาหกรรม	นอกจากนี้ยังมี
การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานสากล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

การร่วมพัฒนาชุมชน
หรือสังคม 

1.	 โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี
	 บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับสำานักงาน 

คณะกรรมการอาชีวศึกษา	จัดตั้ง	
“โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี”	 
ซึ่งเป็นการเรียนในสถานศึกษา 
ควบคู่ไปกับการทำางานจริง 
ในสถานประกอบการ	เน้นให้ผู้เรียน 
ในสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงาน 
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ	 
เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาออกไป 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ในวิชาชีพนั้นๆ	อย่างแท้จริง	 
และมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการ	โดยมีหลักสูตร
ทั้งในระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	ร่วมกับ
วิทยาลัยกว่า	20	แห่ง	รวมทั้ง 
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 
เช่น	การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	 
ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาทวิภาคี	 
มีการจัดงานมอบวุฒิบัตรหลังจาก 
จบการศึกษา	เป็นต้น
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2.	 โครงการสนับสนุนนักเรียน 
โสตศึกษา

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีส่วนร่วม 
ในชุมชนโดยได้เปิดโอกาสให้แก่
เด็กนักเรียนโสตศึกษา	3	แห่ง	ได้แก่	
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ	 
โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี	โรงเรียน 
โสตศึกษานครปฐม	ซึ่งเป็นเด็กนักเรียน
ในกลุ่มที่บกพร่องทางการได้ยิน 
ได้เข้าร่วมทำางานกับบริษัทฯ	โดยก่อน
การทำางานทางบริษัทฯ	จัดให้ม ี
การจัดการเรียนการสอนทักษะ 
ในการให้บริการตามหลักสูตร 
การเรียนการสอนทวิภาคีระดับมัธยม
ปลายของสถาบันฝึกอบรมเอ็มเค 
แก่เด็กนักเรียน	โดยทุกรายวิชาจะมี
การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน	และฝึก 
ปฏิบัติจริงที่สาขา	ซึ่งหากนักเรียน 
มีความสนใจจะทำางานเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์หรือหารายได้พิเศษ	 
ทางบริษัทฯ	จะมีเจ้าหน้าที่อำานวย 
ความสะดวกในการประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนและสาขาที่อยู่ใกล้
บ้านของเด็กเพื่อความสะดวก 
ในการทำางาน	ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ	 
มีเด็กนักเรียนพิการที่เข้ามาทำางาน
อย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานประจำา 
และพนักงานพาร์ทไทม์

3.	 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน/
นักศึกษาสหกิจศึกษา

	 บริษัทฯ	มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับ
สมัครและคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน
และนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา	 
มาปฏิบัติงานในร้านอาหารในช่วง
ปิดภาคการศึกษา	เพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์และเพิ่มรายได้พิเศษ 
ให้กับนักศึกษา	โดยทางบริษัทฯ	 
จะออกใบรับรองการฝึกประสบการณ์
อาชีพให้กับนักศึกษาดังกล่าวด้วย
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บริษัทฯ	ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
ที่ดำาเนินการนอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจ 
ปกติขององค์กร	อันเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่างสมำ่าเสมอทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้
•	 สนับสนุนอาหารกลางวันของน้องๆ	
	 บ้านราชาวดีที่เป็นกลุ่มเด็กพิการ 
ทั้งพิการซำ้าซ้อน	และทางด้านสติปัญญา	
โดยความร่วมมือของพนักงานช่วยกัน 
ทำาอาหาร	และบริการเสิร์ฟให้น้องๆ	 
ได้ทานกันจนอิ่ม

•	 สนับสนุนเงินบริจาคให้แก่ศูนย์การศึกษา
	 พิเศษ	ประจำาจังหวัดลำาพูน	เพื่อร่วมจัด
	 โครงการ	“สายใยรกั	แด่น้องผูพ้กิารรนุแรง”
•	 สนับสนุนกีฬาฟุตบอลของชมรมฟุตบอล
คนตาบอดไทย	ซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้ง 
ขึ้นมาเพื่อรวบรวมคนตาบอดทั้งตาบอด
สนิทและสายตาเลือนรางจากทั่วประเทศ
เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลร่วมกัน	 
บริษัทฯ	สนับสนุนเรื่องอาหาร	 
เงินรางวัล	และจัดกิจกรรมเตะฟุตบอล
ร่วมกันระหว่างพนักงานและนักกีฬา 
คนตาบอด

•	 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม 
เพื่อน้องๆ	ในโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	
ซึ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐที่ให้การดูแล
กลุ่มเด็กนักเรียนพิการบกพร่องทาง 
การได้ยิน	ออทิสติก	ดาวน์ซินโดรมจำานวน 
กว่า	150	คน	ได้แก่	การล้างมือที่ถูก
สุขลักษณะ	การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	
เป็นต้น	กิจกรรมสร้างความบันเทิงร่วมกัน 
เป็นกลุ่มผ่านการเล่นเกมเป็นหมู่คณะ	
สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มร่วมกัน	 
และนำาอาหารคุณภาพจากเอ็มเค	 
ไปบริการให้น้องๆ	ได้รับประทานกันถึง
โรงเรียน	ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้
เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน 
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพนักงานยังได้รับ 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะ 

ของกลุ่มเด็กพิการกลุ่มนี้ส่งผลให้พนักงาน 
จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเหลือดูแลเด็กๆ	
กลุ่มอาการนี้ได้เมื่อมีโอกาส

•	 เลี้ยงอาหารกลางวัน	และจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กๆ	รับประทานผักผ่านละคร
หุ่นมือให้แก่โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี	
และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

•	 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำาพร้า 
ที่วัดบางเพลิง	รวมถึงจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมทักษะทางสังคม	เช่น	การล้างมือ 
ที่ถูกสุขลักษณะ	การสนับสนุนให้เด็ก 
รับประทานผัก	เป็นต้น

•	 ร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่วัด	 
โรงพยาบาล	และมูลนิธิต่างๆ	 
เพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม




