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มติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม

ผู�ถือหุ �นให�ผู �บริหารที่เกี่ยวข�องทราบ และ

ติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติดังกล�าวผ�าน

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

 9.4 จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร

ดงัต�อไปนี้ 

 (ก) ทะเบียนกรรมการ 

 (ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ

รายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

 (ค) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นและ

รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น 

 9.5 เก็บรักษารายงานการมีส�วน

ได�เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู�บริหาร

 9.6 ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล

และรายงานสารสนเทศในส�วนที่รับผิดชอบ

ต�อหน�วยงานกํากับดูแลตามระเบียบและ

ข�อกําหนดของหน�วยงานทางการ

 9.7 ติดต�อและส่ือสารกับผู �ถือหุ �น

ทั่วไปให�ได�รับทราบสิทธิต�างๆ ของผู�ถือหุ�น

และข�าวสารของบริษัทฯ

 9.8 ให�คําแนะนําและข�อมูลต�างๆ ที่

เก่ียวกับข�อกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับ

ต�างๆ ที่คณะกรรมการต�องทราบและปฏิบัติ 

รวมทัง้ตดิตามให�มกีารปฏิบตัติามอย�างถกูต�อง

และสมํ่าเสมอ

 9.9 ดูแลกิจกรรมต�างๆ ของคณะ

กรรมการ เพ่ือให�กรรมการปฏิบัติหน�าที่

ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 การดําเนินการเกี่ยวกับการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น

มีความมุ�งมั�นที่จะดําเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรม 
โดยยดึมั�นในหลกับรรษทัภบิาลท่ีดี มีความโปร�งใส 
ตรวจสอบได� และปลอดคอร�รัปชั�นในทุกรูปแบบ

ป�จจบุนัป�ญหาคอร�รัปชัน่ยังคงทวี

ความรุนแรงมากข้ึน และหย่ังรากลึก

ลงในทกุภาคส�วนของสังคมไทย ส�งผล

ให�การดาํเนนิการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมต�องหยุดชะงักและเกิดความ

เสียหาย ดังนั้น เพื่อให�สามารถแก�ไข

ป�ญหาดังกล�าวได�อย�างสัมฤทธิผล 

ผู�นําทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลง

ความเห็นในการร�วมจับมือกันแก�ไข

อย�างจริงจัง มุ�งปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง 

ซึ่งนโยบายความร�วมมือนี้ ได�ขยาย

มาสู�ภาคธุรกิจด�วย

บทบาทของบริษัทฯ ในฐานะ

บริษัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย คือการทําหน�าที่

สําคญัในการเป�นแบบอย�างทีด่ขีองการ

ต�อต�านการคอร�รัปชั่นให�ภาคเอกชน 

อกีทัง้บรษิัทฯ มคีวามมุ�งมัน่ทีจ่ะดาํเนนิ

ธุรกิจอย�างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร�งใส 

ตรวจสอบได� และปลอดคอร�รัปชั่น

ในทุกรูปแบบ เพ่ือให�เกิดความเป�น

รูปธรรมในการต�อต�านคอร�รัปชั่นที่

ชดัเจน บรษิัทฯ โดยประธานกรรมการ

และประธานเจ�าหน�าที่บริหารจึงได�

ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ�

เข�าร�วมแนวร�วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต�อต�านการทจุรติ เมือ่วนัที่ 

23 กันยายน 2557 และเพ่ือให �

การดาํเนนิการเกีย่วกบัการต�อต�านการ

คอร�รปัชัน่เป�นไปอย�างมีประสทิธภิาพ 

ประธานกรรมการและประธาน

เจ�าหน�าที่บริหารจึงได�แต�งตั้งคณะ

ทํางานการต�อต�านการคอร�รัปชั่นขึ้น 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพ่ือ

ดําเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการการต�อต�านการคอร�รัปชั่น

ของบรษิัทฯ รวมทัง้จดัทาํนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต�อต�าน

การคอร�รัปชั่นที่ชัดเจนและสามารถ

นําไปปฏิบัติให�เกิดผลได�อย�างแท�จริง
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

การดําเนินกิจการด�วยความรับผิดชอบ
(CSR-in-Process)

ไม�สุจริต ทางบริษัทฯ พร�อมเป�ดเผย

รายละเอยีดต�อคู�ค�าเพ่ือเข�าร�วมในการ

ตัดสินใจแก�ป�ญหาร�วมกันโดยยุติธรรม

และรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี

นโยบายปฏิบัติต�อคู �แข�งทางการค�า

ภายใต�กรอบกติกาการแข�งขันที่ ดี 

ไม�ละเมิดความลับหรือล�วงรู�ความลับ

ทางการค�าของคู �ค �าด �วยวิธีฉ �อฉล 

ไม�แสวงหาข�อมูลที่เป�นความลับของ

คู�แข�งขันทางการค�าด�วยวิธีการที่ไม�

สุจริตหรือไม�เหมาะสม และไม�ทําลาย

ชื่อเสียงของคู �แข�งทางการค�าด�วย

การกล�าวหาในทางร�าย

 การประกอบกิจการด �วย

ความเป�นธรรม

เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได�วางรากฐาน

นโยบายในการปฏิบัติต�อคู �ค�าอย�าง

เสมอภาคและเป�นธรรม กล�าวคือการ

ได�รบัผลประโยชน�ตอบแทนต�างๆ ต�อง

คาํนงึถงึความเสมอภาคและเป�นธรรม

ต�อคู�ค�า รวมทั้งผู�ที่มีความเก่ียวข�อง

ต�อบริษัทฯ ตลอดทั้งวงจรเป�นสําคัญ

การรักษาคํามั่นและตรงต�อเวลา

เป�นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีที่มีผลประโยชน�ใดๆ เกิดขึ้นโดย

ตลอดระยะเวลาการดําเนนิธุรกิจ

ร�วม 30 ป� ของบริษัท เอ็มเค เรสโต-

รองต� กรุ�ป จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ 

ได�ให�ความสําคัญต�อการกํากับดูแล

กิจการที่ดีควบคู�ไปกับการยึดมั่นใน

หลักจริยธรรมอย�างสมํ่าเสมอ ส�งผล

ให�หลักการและนโยบายต�างๆ ภายใน

องค�กรมีหลักเกณฑ�ท่ีสอดคล�องต�อ

ความรับผิดชอบของสังคมและชุมชน

อย�างชดัเจน ทัง้ในแง�ของกระบวนการ

จัดการภายในองค�กร การสร�างองค�

ความรู� ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร 

ด�วยเชื่อว�าองค�กรที่ดีจะเติบโตอย�าง

ย่ังยืนได�ภายใต�สังคมที่เป�นสุข และ

ยังคงมุ�งหมายเพ่ิมพูนมิติด�านความ

รับผดิชอบต�อสังคมอย�างต�อเนือ่งต�อไป 

เช�นเดียวกับสโลแกน “ช�วงเวลาแห�ง

ความสุข” ที่เราแบ�งป�นให�แก�กัน
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(2) ให�ผลตอบแทนที่เป�นธรรมต�อพนักงาน

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล�อมในการทํางาน

ให�มีความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สิน

ของพนักงานอยู�เสมอ

(4) การแต�งต้ังและโยกย�าย รวมถึงการให�

รางวัลและการลงโทษพนกังาน กระทาํด�วย

ความสุจริตใจ และตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของ

ความรู� ความสามารถ และความเหมาะสม

ของพนักงานนั้น

(5) ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาความรู�ความ

สามารถของพนักงาน โดยให�โอกาสอย�าง

ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ

(6) รับฟ�งข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู�

บนพื้นฐานความรู�ทางวิชาชีพของพนักงาน

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับต�างๆ ที่

เกี่ยวข�องกับพนักงานอย�างเคร�งครัด

(8) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไม�เป�นธรรม 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต�อความมั่นคงในหน�าที่

การงานของพนกังาน หรอืคกุคามและสร�าง

ความกดดันต�อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งแผนกพนักงาน

สัมพันธ� เพื่อเป�นช�องทางในการให�คําแนะนํา รวมถึง

ปรึกษาป�ญหาร�องเรียนต�างๆ แก�พนักงาน และมี

การออกตรวจเย่ียมพนักงานในสาขาต�างๆ ท้ังใน

กรุงเทพฯ และต�างจังหวัด เพื่อสอบถามความเป�นอยู�

ของพนักงาน รวมถึงช�วยเหลือป�ญหาต�างๆ ของ

พนกังาน ตลอดจนจดัให�มสีวัสดกิารต�างๆ ซึง่มากกว�าที่

กฎหมายกาํหนด เช�น การจดัต้ังกองทนุสาํรองเล้ียงชพี 

การจัดกิจกรรม 5 ส เพ่ือให�สภาพแวดล�อมในการ

ทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย 

บรษิัทฯ ยังมกีารจดัทาํโครงการ Happy 8 ภายใต�

แนวคิดการสร�างองค�กรแห�งความสุข (Happy 
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อนึ่ง นอกจากการจัดทํานโยบาย

ที่ป�องกันการกระทําผิดครรลองแล�ว 

บุคลากรทุกระดับในองค�กรล�วนได�รับ

การปลูกฝ�งมิให�รับอามิสสินจ�างหรือ

สินนํ้าใจใด แม�ในกรณีที่มีการมอบ

ของขวัญตามธรรมเนียมเทศกาล

ต�างๆ หากมีความจําเป�นต�องรับไว�

สินนํ้าใจดังกล�าวจะถูกนํามาเก็บไว�

เพ่ือนําไปมอบเป�นสาธารณประโยชน�

ต�อไปภายหลัง

 การเคารพสิทธิมนุษยชน

“วัฒนธรรมเอ็มเค” เปรยีบเสมอืน

เครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ ยึดมั่น

และนาํมาใช�ในการส�งเสรมิการเคารพ

สิทธิมนุษยชน พร �อมทั้ งใช � เป �น

แนวความคิดหลักในการขับเคล่ือน

องค�กร เนื่องด�วยบริษัทฯ เน�นการ

บริหารองค�กรในรูปแบบครอบครัวที่

มีความเป�นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันและมี

เป�าหมายร�วมกัน บริษัทฯ จึงให�ความ

สําคัญกับพนักงานทุกระดับอย�าง

เท�าเทยีมกนั ไม�มชีนชัน้ศกัดนิา ไม�เลือก

ปฏิบัติ ตลอดจนไม�นําความแตกต�าง

ด�านเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิลําเนา สีผิว 

เพศ และศาสนา มาชี้ วัดคุณค �า

ความเป�นมนษุย� เพราะบริษัทฯ เชือ่ว�า

“วัฒนธรรมเอ็มเค” เปร�ยบเสมือนเคร�อ่งมือหลกัที่

ทางบร�ษัทฯ ยึดมั�นและนํามาใช�ในการส�งเสร�มการ

เคารพสิทธ�มนุษยชน พร�อมทั�งใช�เป�นแนวความคิดหลัก

ในการขับเคลื่อนองค�กร

มนุษย�ทุกคนล�วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 

สิทธิและเสรีภาพในตนเอง 

นอกจากความแตกต�างดงัทีก่ล�าว

มาแล�ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของผู �ทุพพลภาพที่มีความ

ผดิปกติทางสายตาหรอืการสือ่สาร โดย

เป�ดโอกาสให�บคุคลดงักล�าวเข�าทาํงาน

เป�นส�วนหนึ่งขององค�กร จัดสรรให�

ปฏิบัติหน�าที่ตามความรับผิดชอบใน

ขอบเขตที่สามารถทําได� และมีความ

คาดหวังในการสร�างคุณภาพชีวิตที่ดี

ให�กับบุคคลเหล�านี้ต�อไปในอนาคต

 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�าง

เป�นธรรม

บรษิัทฯ ตระหนกัว�าพนกังานเป�น

ป�จจัยแห�งความสําเร็จของการบรรลุ

เป�าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค�าย่ิง 

จึงเป�นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให�

การปฏิบตัทิีเ่ป�นธรรมทัง้ในด�านโอกาส 

ผลตอบแทน การแต�งตั้งโยกย�าย 

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด

หลักปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบติัต�อพนกังานด�วยความ

สุภาพ และให�ความเคารพ

ต�อความเป�นป�จเจกชนและ

ศักดิ์ศรีของความเป�นมนุษย�
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- ใบรับรองการปฏิบั ติที่ ดี ในการผลิต 

(Good Manufacturing Practices หรือ 

GMP) โดยเน�นกระบวนการผลิตที่ดีเพ่ือ

ให�ได�สินค�าที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุม

ถึงกระบวนการผลิตที่ครัวกลาง อุปกรณ�

การผลิต รวมถึงการจัดส�งสินค�าจนถึงมือ

ผู�บริโภค

- ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ

ตกค�างในผักสด/ผลไม�สด จากกรม

วิทยาศาสตร �การแพทย �  กระทรวง

สาธารณสุข ซึง่รบัรองว�าบรษิัทฯ สามารถ

ดําเนินการตรวจสอบสารพิษตกค�างใน

ผักสด ผลไม�สด ที่จําหน�ายได�อย�างเป�น

ระบบ และสามารถทวนสอบได�

- ได �รับการรับรอง “โครงการอาหาร

ปลอดภัย” (Food Safety) ของกรม

วิทยาศาสตร �การแพทย �  กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งจะเน�นการตรวจสอบ

สารปนเป��อนในอาหาร ได�แก� สารบอแรก็ซ� 

สารกันรา สารฟอกขาว สารฟอร�มาลิน 

และยาฆ�าแมลง

- ได�รับการรับรอง “โครงการร�านอาหาร

วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช � สินค �า Q” 

(Q Restaurant) ซึ่งเป�นโครงการของ

สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและ

อาหารแห�งชาติ ในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ� เพ่ือส�งเสริมให�ร�านอาหาร
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Workplace) ของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่ทางบริษัทฯ ได�นํามาปรับใช�กับองค�กร

เพ่ือสร�างให�เกิดองค�กรแห�งความสุข โดย

ส�งเสริมให�พนักงานมีความสุขทั้ง 8 ด�าน 

อย�างย่ังยืน ได�แก� การมีสุขภาพ มีนํ้าใจ

งดงาม มคีณุธรรม รู�จกัหาความรู� ใช�เงินเป�น 

มีครอบครัวดี รู�จักผ�อนคลาย และแบ�งป�น

ความสุขสู�สังคมรอบข�าง เพ่ือสร�างสังคม

ที่ดีและยั่งยืน 

บริษัทฯ ยังให�ความสําคัญในเรื่อง

ความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการ

จัดอบรมเรื่องการซ�อมอพยพหนีไฟให�แก�

พนักงานเป�นประจําทุกป� รวมถึงมีการจัด

สถานทีท่าํงานและจดัเตรยีมอุปกรณ�ความ

ปลอดภัยต�างๆ ให�เพียงพอต�อการทํางาน 

เพ่ือให�พนกังานทกุคนได�รบัความปลอดภัย 

และมีสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ดี

 ความรับผิดชอบต�อผู�บริโภค
บรษิัทฯ ให�ความสําคญักบัสุขภาพและ

ความปลอดภัยของลูกค�า โดยเน�นคุณภาพ

และความสะอาดของอาหารทุกรายการ มี

ผู�ชาํนาญการเรือ่งมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ดูแลต้ังแต�การรับมอบสินค�า ขั้นตอนการ

ปรุงอาหารในโรงงานครัวกลาง ระบบ

ขนส�งไปยังสาขาทั่วประเทศ และการ

จัดเก็บอาหารในแต�ละสาขา นอกจากนี้

ยงัมกีารอบรมให�ความรู�แก�พนกังานทกุคน

เพ่ือให�เข�าใจและสามารถปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานท่ีบริษัทฯ วางไว� ซึ่งมาตรฐาน

ต�างๆ ที่นํามาใช�ได�รับการรับรองจาก

สถาบันต�างๆ เช�น

ให�ความสําคัญกับสุขภาพ

และความปลอดภัยของ

ลูกค�า โดยเน�นคุณภาพและ

ความสะอาดของอาหาร

ทุกรายการ มีผู�ชํานาญการ

เ ร�่ อ งม าตรฐ านอาห าร

ปลอดภัยดู แลตั� ง แต�การ

รับมอบสินค�า

- ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 

ISO 9001:2008 เพ่ือรับรองว�าครัวกลาง

เอ็มเคมีระบบการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ซึ่งเป�น

มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

- ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร 

(Hazard Analysis Critical Control Point 

หรือ HACCP) ซึ่งเป�นระบบการจัดการ

เพ่ือความปลอดภัยของอาหาร โดยใช�การ

ควบคุมจุดวิกฤติที่ต�องควบคุม (Critical 

Control Point หรอื CCP) ของการผลติ ซึง่

ผู�ประกอบการอตุสาหกรรมอาหารสามารถ

นําไปปฏิบัติได�โดยตลอดในห�วงโซ�อาหาร 

ตั้งแต�ผู�ผลิตเบื้องต�น (Primary Producer) 

จนถึงผู�บริโภคขั้นสุดท�าย เพ่ือสร�างความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ�
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มาตรฐานสากล รวมทัง้ปฏิบตัติามกฎหมาย

และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องอย�างครบถ�วน 

- ส�งเสรมิให�พนกังานใช�ทรพัยากรทีม่อียู�อย�าง

ประหยดัและก�อให�เกดิประโยชน�สูงสุด เช�น 

การใช�กระดาษรีไซเคิล การใช�นํ้าอย�าง

ประหยัด และการแยกขยะ เป�นต�น

- เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายดูแลเรื่อง

ส่ิงแวดล�อม บริษัทฯ ได�เปล่ียนอุปกรณ�

ประเภทตะเกียบภายในร�านอาหารจากเดิม

ที่ใช� “ตะเกียบไม�ไผ�” มาเป�น “ตะเกียบ

พลาสติก” ชนิดที่ทนความร�อนสูง สามารถ

ล�างแล�วนํากลับมาใช�ใหม�ได� (Reusable) 

- มีการนําหลอดไฟ LED ซึ่งเป�นหลอดไฟ

ประเภทประหยัดพลังงานและมคีวามทนทาน 

ไม�ต�องเปล่ียนหลอดบ�อย มาใช�ในร�านอาหาร

สาขาใหม�ๆ ที่เป�ดทําการต้ังแต�ปลายป� 

2556 และมีความพยายามท่ีจะนําการ

เปลี่ยนแปลงดังกล�าวไปสู�ร�านอาหารสาขา

ที่เป�ดบริการก�อนหน�าให�ครบทุกแห�งด�วย

- ในกระบวนการขนส�ง ทางบริษัทฯ ได�ใช�

ระบบบริหารและติดตามพิกัดตําแหน�ง

ยานพาหนะ  (Fleet  Management) โดยบรษิทัฯ 

มีการกําหนด Speed Limit ของ Fleet 

รถยนต�ประมาณ 150 คัน ว�าให�ใช�ความเร็ว

ในการขบัข่ีที ่80 - 90 กม./ชม. ซึง่เป�นระดบั

ความเรว็ที่ให�ประโยชน�ในเรือ่งการประหยดั

พลังงาน และช�วยลดอุบัติเหตุบนท�องถนน 

ทั้งนี้ รถแต�ละคันจะมีการติดตั้งระบบ 

GPS เพ่ือความสะดวกในการควบคุมดูแล

รวมถึงตรวจสอบเส�นทางการเดินรถด�วย 

ค ว บ คุ ม ผ ล ก ร ะ ท บ ต� อ

สิ�งแวดล�อมตามมาตรฐาน

ของกรมอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานสากล รวมทั�งปฏิบติั

ตามกฎหมายและข�อบังคับ

ที่เกี่ยวข�องอย�างครบถ�วน
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เลือกใช�วัตถุดิบจากสินค�า Q ซึ่งเป�นสินค�า

ที่ ได�รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ

การผลิตทีด่ ีเพ่ือให�ผู�บรโิภคได�บรโิภคสินค�า

ที่มีความปลอดภัย

- ได�รับการรับรอง “โครงการปลอดผงชูรส” 

จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งทางสถาบันอาหารจะเข �ามาทําการ

ตรวจสอบรับรองระบบโดยการนําตัวอย�าง

อาหาร เครื่องปรุง และนํ้าจิ้ม มาทําการ

ตรวจหาสาร MSG (Monosodium 

Glutamate) ในห�องปฏิบัติการ เพ่ือให�

มั่นใจว�าอาหารทุกจานในร�านเอ็มเคสะอาด 

ปลอดภัย และปลอดผงชูรสอย�างแท�จริง 

โดยสถาบันอาหารทําการมอบป�ายรับรอง

ปลอดผงชูรสให�กับร�านเอ็มเคทุกสาขา

- ในส�วนของการใช�นํา้มนัทอดซํา้ ทางบรษิัทฯ 

มีวิธีการตรวจสอบโดยดูที่มาตรฐานสาร

ทีเ่รยีกว�า “สารโพลาร�” (Polar Compounds) 

ซึ่งกําหนดว�าสารโพลาร�จะต�องไม�เกินค�า

ทีส่ามารถใช�ต�อได� และนํา้มนัดังกล�าวจะถูก

นําไปขายต�อเพ่ือนําไปใช�ในการผลิตเป�น

นํ้ามันไบโอดีเซลเท�านั้น

- เนือ่งจากเล็งเหน็ความต�องการของผู�บริโภคที่

ต�องการรับประทานอาหารทีเ่ป�น “ธรรมชาติ” 

มากที่สุด บริษัทฯ จึงใส�ใจเป�นพิเศษใน

เรื่องของการพยายามใช�สีผสมอาหารที่

มาจากธรรมชาติ แม�นโยบายดังกล�าว

จะสร�างต�นทนุมากข้ึน แต�กจ็ะทาํให�ผู�บรโิภค

สามารถวางใจได�ว�าได�รับประทานอาหาร

ที่ปลอดภัยจากสารเคมี

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม
การดแูลรกัษาส่ิงแวดล�อมถอืเป�นสิง่ทีบ่รษิัทฯ ให�

ความสําคญัเป�นอย�างมาก ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาและดาํรงไว�

ซึ่งระบบนิเวศและส่ิงแวดล�อมของชุมชนที่บริษัทฯ 

ประกอบกิจการอยู� เช�น 

- การกําจัดขยะติดเชื้อของห�องปฏิบัติการ

จลุชวีวทิยาในโรงงาน มกีระบวนการฆ�าเชือ้

ทีอ่ณุหภูม ิ121 องศาเซลเซยีส รวมถงึระบบ

บําบัดนํ้าเสียก�อนปล�อยลงสู�ลําคลอง โดยมี

การตรวจคณุภาพนํา้ทิง้ตามพระราชบญัญตัิ

โรงงาน พ.ศ. 2535 กระทรวงอุตสาหกรรม 

- การควบคุมผลกระทบต�อสิ่งแวดล �อม

ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ
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(3) โครงการรับนักศึกษาฝ�กงาน/นักศึกษา

สหกิจศึกษา

บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ�เพ่ือรับสมัครและ

คดัเลือกนกัศกึษาฝ�กงานและนกัศกึษาฝ�กสหกจิศกึษา

มาปฏิบัติงานในร�านอาหารในช�วงป�ดภาคการศึกษา 

เพ่ือเป�นการสร�างประสบการณ�และเพ่ิมรายได�

พิเศษให�กับนักศึกษา โดยทางบริษัทฯ จะออก

ใบรับรองการฝ�กประสบการณ�อาชีพให�กับนักศึกษา

ดังกล�าวด�วย

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัได�ให�การสนบัสนนุกจิกรรม

การเข�าค�ายของกลุ�มเยาวชน 2 กลุ�ม คือ แคมป�

เยาวชนของอาจารย�ยืน ภู�วรวรรณ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร� และ Kiddy Camp ของบริษัท 

Se-Education ซึ่งเป�นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกป�เพ่ือให�

เด็กๆ ได�เรียนรู�สิ่งต�างๆ รอบตัว

(4) โครงการจัดสร�างโรงครัวและห�องสมุด

บริษัทฯ ได�ทําการจัดสร�างโรงครัวให�กับเสถียร-

ธรรมสถาน เนือ่งจากเล็งเหน็ว�าเป�นสถานปฏิบตัธิรรม

สําหรับสุภาพสตรีเพียงแห�งเดียวที่จะสามารถพัฒนา

เป�นมหาวิทยาลัยได�ในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงต�องการมีส�วนร�วมในการสร�างสภาพแวดล�อมที่ดี 

สะอาด และถูกสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร

ให�กับสถานปฏิบัติธรรมแห�งนี้ เพ่ือยังประโยชน�แก�

สตรีผู�มาปฏิบัติธรรมต�อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�สนับสนุนสร�างโรงครัว

ทีส่ะอาดและทนัสมยั รวมทัง้การสร�างห�องสมดุให�กบั 

วัดไผ�ดํา จังหวัดสิงห�บุรี เพื่อประโยชน�ด�านการศึกษา

หาความรู�ของสามเณร ภิกษสุงฆ� ตลอดจนประชาชน

ในชุมชนละแวกนั้นด�วย
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 การร�วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

(1) โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ได �ร �วมมือกับสํานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ัง “โครงการ

การศึกษาระบบทวิภาคี” ซึ่งเป�นการเรียนใน

สถานศึกษาควบคู�ไปกับการทํางานจริงในสถาน

ประกอบการ เน�นให�ผู�เรียนในสาขาวิชาชีพได�มี

โอกาสฝ�กงานภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

เพ่ือให�ผู�ที่จบการศึกษาออกไปเป�นผู�ที่มีความรู�

ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ อย�างแท�จริง และ

มีคุณภาพตรงตามความต�องการของสถาน

ประกอบการ โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. 

และ ปวส. ร�วมกับวิทยาลัยกว�า 20 แห�ง รวมทั้ง

มีการจัดกิจกรรมต�างๆ ที่ เกี่ยวข �อง เช �น 

การจัดอบรมหลักสูตรต�างๆ ที่เป�นประโยชน�

กับนักศึกษาทวิภาคี มีการจัดงานมอบวุฒิบัตร

หลังจากจบการศึกษา เป�นต�น

(2) โครงการสนับสนุนนักเรียนโสตศึกษา

บริษัทฯ ได�มีส�วนร�วมในชุมชนโดยการเป�ด

โอกาสให�แก�เดก็นกัเรยีนโสตศกึษา 3 แห�ง ได�แก� 

โรงเรยีนโสตศึกษาทุ�งมหาเมฆ โรงเรยีนโสตศกึษา

จงัหวดันนทบรุ ีโรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวัดนครปฐม 

ซึง่เป�นเด็กนกัเรียนในกลุ�มทีบ่กพร�องทางการได�ยิน

ได�เข�าร�วมทาํงานกบับรษิัทฯ โดยก�อนการทาํงาน

ทางบริษัทฯ จัดให�มีการจัดการเรียนการสอน

ทักษะในการให�บริการตามหลักสูตรการเรียน

การสอนทวิภาคีระดับมัธยมปลายของสถาบัน

ฝ�กอบรมเอ็มเคแก�เด็กนักเรียน ซึ่งทุกรายวิชา

จะมีการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และฝ�กปฏิบัติจริง

ที่สาขา หากนักเรียนคนใดมีความสนใจจะ

ทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ�หรอืหารายได�พิเศษ 

ทางบรษิัทฯ จะมเีจ�าหน�าทีอ่าํนวยความสะดวกใน

การประสานงานระหว�างโรงเรียนกับสาขาที่อยู�

ใกล�บ�านของเด็กเพ่ือความสะดวกในการทํางาน 

ซึง่ในขณะนีบ้รษิัทฯ มเีดก็นกัเรยีนพิการทีเ่ข�ามา

ทํางานอย�างต�อเนื่องทั้งพนักงานประจําและ

พนักงานพาร�ทไทม�

จัดให�มีการจัดการเร�ยนการสอน

ทั กษ ะ ใ นการ ให� บ ร� ก ารตาม

หลักสูตรการเร�ยนการสอน

ทว�ภาคีระดับมัธยมปลายของ

สถาบันฝ�กอบรมเอ็มเคแก�เด็ก

นักเร�ยน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง
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กิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR-After Process)

บรษิัทฯ ตระหนกัถงึความสําคัญต�อการประกอบ

ธุรกจิด�วยการมคีวามรบัผดิชอบต�อสังคมเป�นอย�างย่ิง 

ดังนั้น จึงได�มีการบริจาคเงินและให�ความช�วยเหลือ

แก�องค�กรต�างๆ อยู�เสมอ ทั้งแก�สถานศึกษาและ

โรงพยาบาลของรฐั โดยเฉพาะโรงพยาบาลศริริาช ซึง่

ทางบรษิัทฯ ได�เล็งเหน็ว�าบคุลากรคุณภาพซึง่เต็มไปด�วย

ความเสียสละของที่นี่ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

รบัประทานอาหาร ดงันัน้ เมือ่ทางโรงพยาบาลศริริาช

มกีารก�อสร�างอาคารหลังใหม�ทีช่ือ่ “ป�ยมหาราชการณุย�” 

บริษัทฯ จึงได�เข�าไปเป�ดบริการร�านอาหารในเครือ

เอ็มเคฯ ภายในอาคารดังกล�าวทั้งหมด 4 ร�าน 

ประกอบด�วย ร�านเอ็มเค สุกี้ ร�านอาหารญี่ปุ �น

ยาโยอิ ร�านอาหารญี่ปุ �นฮากาตะ ราเม็ง และ

ร�านกาแฟเลอ เพอทิท

ทั้งนี้ เป�นการให�บริการโดยบริษัทฯ ยกผลกําไร

ทัง้หมดที่ได�จากการดาํเนนิงานหลังหกัค�าใช�จ�ายให�แก�

โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งยังได�บริจาคเงินเพือ่สร�าง

อาคารโรคหวัใจ ICCU และกกักนัโรค 1 หลงั มอบให�

โรงพยาบาลศิริราชอีกด�วย

ได�มีการบร�จาคเง�นและให�ความ
ช�วยเหลือแก�องค�กรต�างๆ อยู�
เสมอ ทั�งแก�สถานศึกษาและ 
โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลศิร�ราช ซึ่งทาง
บร�ษัทฯ ได�เล็งเห็นว�าบุคลากร
คุณภาพซึ่งเต็มไปด�วยความ
เ สี ย ส ล ะ ข อ ง ท่ี นี่ ค ว ร จ ะ มี
คุ ณ ภ า พ ชี ว� ต ที่ ดี ใ น ก า ร
รับประทานอาหาร

มีการใช�นวัตกรรม PDA ในการ

สั� งอาหาร เ พ่ือความรวดเร็ว

ในการบร�การลูกค�า และ เพิ�ม

ประสิทธ�ภาพในการทํางานของ

พนักงาน
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 การมีนวัตกรรมและเผยแพร�นวัตกรรม

บริษัทฯ ถือเป�นกลุ�มธุรกิจที่เป�นผู�นําด�านการมี

นวัตกรรมใหม�ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาต้ังแต�อดีต เร่ิม

ตั้งแต�เป�นผู �ริเริ่มในการนําหม�อไฟฟ�าเข�ามาแทน

หม�อแก�ส เพ่ือความปลอดภัยของลกูค�าทีม่าใช�บรกิาร 

ต�อมาได�มกีารเปล่ียนแปลงเคร่ืองใช�ต�างๆ เช�น เปล่ียน

จากตะกร�อทองเหลืองเป�นตะกร�อสเตนเลส เปล่ียน

มาใช�เตาแม�เหล็กไฟฟ�า (Induction) ซึ่งปลอดภัย

จากการถูกไฟดูด 100% มีการใช�นวัตกรรม PDA 

ในการส่ังอาหาร เพ่ือความรวดเรว็ในการบรกิารลกูค�า 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

รวมถึงการนําหุ�นยนต�เข�ามาทําหน�าที่เสิร�ฟอาหาร

ภายในร�าน เป�นต�น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�ติดตั้งระบบการส่ัง

อาหารรูปแบบใหม�ซึ่งอยู �ระหว�างการทดลองใช�

ในกว�า 10 สาขาของร�านเอ็มเค สุกี้ คือระบบ Tablet 

บนโต�ะอาหาร อํานวยความสะดวกให�ลูกค�าสามารถ

ส่ังรายการอาหารส�งตรงถึงครัวได�ด�วยตัวเอง (Self 

Ordering System) 

และด�วยเล็งเห็นถึงประโยชน�สูงสุดในการดูแล

สุขภาพของลูกค�า บริษัทฯ จึงมีนวัตกรรมทาง

ด�านโภชนาการ โดยร�วมมือกับสถาบันโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําใบโภชนาการที่จะแจ�ง

รายการและจํานวนแคลอรีจากสารอาหารประเภท

ต�างๆ ที่ลูกค�าบริโภคเข�าไปในมื้อนั้นๆ ว�ามีจํานวน

เท�าไร เพ่ือเป�นประโยชน�ในการดูแลสุขภาพของ

ลูกค�าได�นั่นเอง
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