


















































































































































































































































































































































































































  
แบบแสดงรายการข้อมลู 

 
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปจ านวน 185,850,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 49 บาท  

โดย บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ)  

(การจดัสรรหุน้จ านวนนี้อยู่ในดลุยพนิจิของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย)์ 

 

ระยะเวลาจองซ้ือ  

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่5-7 สงิหาคม 2556 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บรษิทั ทีป่รกึษา เอเซยี พลสั จ ากดั 

 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน 

วนัที ่ 12 กุมภาพนัธ ์2556 

 

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลบงัคบัใช้ 

วนัที ่2 สงิหาคม 2556 
ค าเตือน: 

ก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจ านวน 305,492,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.72 ของ
ทนุช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายครัง้นี้ในราคาหุน้ละ 1 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่ ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชนในครัง้นี้ และในการเสนอขายหุน้ใน
ครัง้นี้ บรษิัทฯจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ จ านวน 20,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บรหิาร (รวมถึงผูบ้รหิารซึ่งด ารง
ต าแหน่งกรรมการ)และพนกังานของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อยโดยมรีาคาใชส้ทิธทิี่ 1 บาทต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.21 ของทุนช าระแล้วภายหลงัการ
เสนอขายครัง้นี้ในราคาหุน้ละ 1 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่ ่ากวา่ราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนในครัง้นี้ ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการลดลงของราคา
หุน้เมื่อเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนต้องใชว้จิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัย์และเงื่อนไขของหลกัทรพัย์  รวมทัง้ความ
เหมาะสมในการลงทนุและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างดี การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
แนะน าใหล้งทนุในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ทีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถ้วนและถูกต้องของ
ขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนนี้แต่อย่างใด ทัง้นี้ การรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอื
ชีช้วนฉบบันี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรต้องแจง้ในสาระส าคญั  ผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีไ่ด้ซื้อ
หลกัทรพัย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์มผีลใช้บงัคบัและยงัเป็นเจ้าของหลกัทรพัย์อยู่มสีิทธิ เรยีกร้อง
ค่าเสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่
วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะรูว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความทีค่วรจะต้องแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกนิสองปีนับจาก
วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   ในทุกวนัท าการของ
ส านกังาน ระหว่างเวลา 9.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรอืทาง http://www.sec.or.th  

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตดัสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/


                          บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี  2 รายละเอียดบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ สว่นที ่2 หน้า 1 
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ส่วนท่ี  3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  
 1. รายละเอยีดหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย สว่นที ่3 หน้า 1 
 2. ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย 4 
 3. ทีม่าของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย 5 
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ส่วนท่ี  4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู สว่นที่  4 หน้า 1 

 
เอกสารแนบ 1.  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

2.   รายละเอยีดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและ 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.  แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน 
4.  งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2556 
 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั ประจ าปี 2553-2555  
  

 



                                                                               บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สว่นที ่1 หน้ำ 1 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสรปุ 

กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ  เอ็ม เค เริ่มขึ้นในปี 2529 โดยร้ำน เอ็ม เค สุกี้ ได้เปิดสำขำแรกภำยใน
ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ ลำดพรำ้ว และไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำก และเริม่มกีำรขยำยสำขำทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 
อย่ำงต่อเน่ือง  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม 
2532 มทีุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกจิหลกัคอืรำ้นอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกจิ
บรกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้แล้ว ยงัด ำเนินกิจกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอิ” “ฮำกำตะ” และ 
“เทน็จนิ” (โดย “ฮำกำตะ” และ “เทน็จนิ” เริม่ด ำเนินกำรในเดอืนตุลำคม 2555) รำ้นอำหำรไทยภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ 
“ณ สยำม” และ “เลอ สยำม” และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “เลอ เพอทิท” รวมถงึกำรด ำเนินธุรกิจ
สถำบนัฝึกอบรมอำชพีเพื่อฝึกอบรมพนกังำนในเครอืบรษิทัฯ ทัง้หมด 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มรีำ้นอำหำร เอม็ เค สุกี้ อยู่ทัง้หมด 359 สำขำทัว่ประเทศ (รวมรำ้น เอม็ เค โกลด์ 6 สำขำ)  
รำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอ ิ95  สำขำ รำ้นอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะและเทน็จนิเทปปนัยำก ิอย่ำงละ 1 สำขำ รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม 
2 สำขำ รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่เลอ เพอททิ 1 สำขำ นอกจำกน้ียงัมกีำรขำยแฟรนไชสร์ำ้น
เอ็ม เค สุกี้ ใหแ้ก่ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวยีดนำม และจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนในกำรด ำเนิน
ธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปร ์

โครงสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 

รำยละเอยีดธรุกจิหลกัไดแ้ก่ 

(1) ธรุกิจร้านอาหารสกีุย้ากีใ้นประเทศ 

ร้ำนอำหำรสุกี้ ถือเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยที่ส ำคญัและท ำรำยได้หลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีร้ำนอำหำรสุกี้ 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ ร้ำน เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ร้ำน เอ็ม เค สุกี้) และ รำ้น เอม็ เค โกลด์ เรสโตรองต์ (รำ้น เอม็ เค โกลด์) 
โดยบรษิทัฯ ได้วำงต ำแหน่งผลิตภณัฑ์และบรกิำรของร้ำนแยกตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยแต่ละร้ำนมเีอกลกัษณ์
เฉพำะตวั เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถงึและครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถงึ เช่น รำ้น เอม็ เค สุกี้ จะเน้นกลุ่มลูกคำ้
ในวงกว้ำง (Mass Customization) ได้แก่ ครอบครวั กลุ่มเพื่อน นักเรียนนักศึกษำ เพื่อนร่วมงำน ที่มีรำยได้
ระดบักลำงถึงสูง ในขณะที่ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ จะเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant) 
ไดแ้ก่ลูกคำ้รำ้น เอม็ เค สกุี ้เดมิ กลุ่มเพื่อน หรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใช้รำ้นเอม็ เค โกลด ์เป็นสถำนที่เลี้ยงรบัรองลูกคำ้ 
หรอืกลุ่มคนในโอกำสพเิศษ  

 

 

บรษิทั เอม็ เค        
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั 

(MKI) 

บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ    
เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์จ ำกดั 

(MKST) 

บรษิทั พลนีสั แอนด ์   
เอม็ เค พทีอี ีลมิเิทด็ 

(Plenus & MK Pte. Ltd.) 

         บรษิทั พลนีสั      
เอม็ เค ลมิเิทด็ 

(Plenus MK Co.,Ltd.) 
  

50 % 12% 100% 100% 

•รา้นเอม็ เค สุกี้ ในประเทศญีปุ่่น 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
(M) 

 

•  รา้นอาหารในประเทศสงิคโปร ์ ใหบ้รกิารฝึกอบรมงานบรกิาร
แก่บรษิทัในเครอื 

 รา้นอาหารญีปุ่่นยาโยอ ิ

• รา้น เอม็ เค สกุี ้และรา้น เอม็ เค โกลด์รา้นอาหารไทย –ณ 
สยาม และ เลอ สยาม 

• รา้นอาหารญีปุ่่นฮากาตะและเทน็จนิ 
• รา้นกาแฟ/เบเกอรี ่เลอเพอททิ 
• แฟรนไชสใ์นต่างประเทศ 
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(2) ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น  

ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นด ำเนินงำนโดยบริษทัย่อยคือ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกดั ภำยใต้ชื่อกำรค้ำและ
เครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอ”ิ (Yayoi) โดยเป็นกำรซือ้แฟรนไชสม์ำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุน่  

ทัง้น้ี ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่ รำ้นอำหำรญี่ปุ่น
ประเภทรำเมนชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และรำ้นอำหำรญี่ปุน่ประเภทเทปปนัยำกชิื่อ “เทน็จนิ” (Tenjin)  

ร้ำนฮำกะตะ ตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช โดยบริษัทฯ จะบริจำคก ำไรหลังหกัค่ำใช้จ่ำยจำกร้ำนฮำกำตะ ให้แก่
โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงำนบรรษทับรบิำล (CSR: Corporate Social Responsibility) ของ
บรษิทัฯ ส ำหรบัรำ้นเทน็จนิ ตัง้อยูท่ี่ศูนยก์ำรคำ้เดอะซนี ทำวน์อนิทำวน์ (The Scene Town in Town) ซ.ลำดพรำ้ว 94 

(3) ธรุกิจร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม  

รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดมิก่อนที่บรษิทัฯ จะใหบ้รกิำร
อำหำรประเภทสุกี้เป็นหลกั บรษิทัฯ ได้เติบโตมำจำกกำรเป็นร้ำนอำหำรไทยบริเวณสยำมสแควร์ ร้ำนอำหำรไทย  
ณ สยำมจงึด ำเนินธรุกจิสบืทอดเจตนำรมณ์ของผูก่้อตัง้และเป็นกำรร ำลกึถงึสำขำแรกทีส่ยำม สแควรท์ีปิ่ดตวัลง  

รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่มลูกคำ้
ต่ำงชำต ิหรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใช้รำ้นอำหำรเพื่อใชเ้ลี้ยงรบัรองแขกหรอืลูกคำ้ 

(4) ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน  2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นกำแฟและเบเกอรี ่“เลอ เพอททิ” (Le Petite) 1 สำขำ ซึ่งเป็น
ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำที่พฒันำโดยบรษิทัฯ เอง โดยตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศริริำชและเป็นส่วนหน่ึงของงำน CSR 
บรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใชจ้ำ่ยจำกรำ้นเลอ เพอททิใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด 

(5) ธรุกิจให้บริการจดัส่งถึงบ้านและรบัจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัส่งถงึบ้ำนและรบัจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยลูกคำ้สำมำรถโทร
สัง่อำหำรจำกรำ้นเอม็ เค สกุี ้และรำ้นยำโยอผิำ่นทำงหมำยเลข 0-2248-5555 ตัง้แต่เวลำ 10.00 ถงึ 21.00 น.  บรกิำร
จดัสง่ถงึบำ้นในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล และบำงพืน้ที่ เช่น ชลบุรแีละเชยีงใหม ่นอกจำกน้ีบรษิทัฯ รบัจดัเลี้ยงนอก
สถำนทีท่ ัง้ในรปูแบบบรกิำรเพยีงอำหำรอยำ่งเดยีว หรอืบรกิำรเตำไฟฟ้ำดว้ย 

(6) ธรุกิจร้านสกีุใ้นต่างประเทศ 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภำพในกำรขยำยธรุกจิไปสูต่่ำงประเทศ โดยอำศยัชื่อเสยีงและควำมแขง็แกร่งของเครื่องหมำย
กำรคำ้ “MK Restaurants” รวมถงึศกัยภำพของพนัธมติรคอื Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพนัธมติรเก่ำแก่
ของบรษิทัฯ ที่ไดร้บัสทิธแิฟรนไชสเ์พื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรสุกี้ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ “MK Restaurants” ใน
ประเทศญี่ปุ่นมำตัง้แต่ปี 2537 และยงัเป็นผูใ้หส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้นอำหำรยำโยอแิก่ MKI ในปี 2554 บรษิทัฯ จงึไดเ้ขำ้
ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกบั Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อด ำเนินธุรกจิ
รำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปรภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯเอง และของ Plenus Co.,Ltd.  

(7) ธรุกิจแฟรนไชส ์

บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้น เอม็ เค สุกี้แก่บรษิทัในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น Global 
Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวยีดนำม และ PT Master Kuliner ประเทศอนิโดนีเซยี เพื่อด ำเนิน
ธรุกจิรำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องกำรคำ้และบรกิำร “MK Restaurants” 
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(8) ธรุกิจฝึกอบรมงานบริการ 

บรษิทัฯด ำเนินธุรกิจฝึกอบรมงำนบรกิำร ด ำเนินกำรโดยบรษิทัย่อยคอื บรษิทั   เอ็มเค  เซอร์วสิ  เทรนน่ิง  เซ็นเตอร์ 
จ ำกดั โดยใหก้ำรฝึกอบรมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนบรกิำรแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครอืและพนักงำนของ
บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

(กรุณาดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 3 เรือ่งการประกอบธรุกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ)์ 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยทีจ่ะเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง ดงันัน้กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปจัจยัหน่ึงที่จะผลกัดนัใหบ้รษิทัฯเตบิโตตำมเป้ำหมำย
ที่วำงไว ้ซึ่งปจัจุบนักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้น ประกอบกบัมผีูป้ระกอบกำรธุรกจิรำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ 
เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัฯจึงมีควำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่อำจจะไม่สำมำรถท ำยอดขำยได้ตำม
เป้ำหมำยและไมใ่หผ้ลตอบแทนคุม้ค่ำต่อเงนิลงทุน กำรเปิดสำขำใหม่นัน้ จะต้องใช้เงนิลงทุนประมำณ 8 ล้ำนบำทต่อสำขำ เพื่อ
ใชส้ ำหรบังำนออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ เฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์ครวั และอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนอื่นๆ บรษิทัฯมแีผนงำน
ที่จะขยำยสำขำเอม็ เค สุกี้ และยำโยอิอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท ำเลที่ตัง้ของสำขำที่เปิดใหม่อำจจะทบัซ้อนกบัสำขำเดมิที่อยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีงกนัและอำจสง่ผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในระยะยำว 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรศกึษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหมอ่ยำ่งเครง่ครดัและสำขำที่เปิดใหม่จะต้องใหผ้ลตอบแทนที่ดแีละคุม้
ต่อกำรลงทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีฝ่ำยพฒันำและวิศวกรรมเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรส ำรวจพื้นที่ ควำมหนำแน่นของ
ประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณใกล้เคยีงและกำรวเิครำะหท์ำงกำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนื
เงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) จะตอ้งไดไ้ม่ต ่ำเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้
ประกอบกำรพจิำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกบับรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจมำนำนกว่ำ 25 ปี และมสีนิคำ้และ
บริกำรเป็นที่ยอมรบัของลูกค้ำ นอกจำกน้ี ผู้ประกอบกำรศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มีควำมต้องกำร
รำ้นอำหำรที่มชีื่อเสยีงมำเช่ำพืน้ที่เพื่อเป็นกำรดงึดูดและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มำใช้บรกิำร ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึ
ได้รบัขอ้เสนอที่ดมีำโดยตลอด เช่น ท ำเลที่ตัง้ ขนำดของพืน้ที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ ได้ท ำกำรศกึษำพืน้ที่เช่ำทุก
แห่งที่ไดร้บัขอ้เสนอ รวมถงึกำรศกึษำและวเิครำะหท์ำงกำรเงนิเพื่อพจิำรณำลงทุนในพืน้ที่ที่มคีวำมเหมำะสมและสำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนทีด่ ีบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจวำ่กำรเปิดสำขำใหมใ่หค้รอบคลุมพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้ ซึ่งน่ำเพิม่ศกัยภำพในกำร
ท ำก ำไรใหผู้้ถอืหุ้น และลดควำมเสีย่งต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯไดใ้นระยะยำว บรษิทัฯยงัพจิำรณำจำกยอดขำยและควำม
หนำแน่นของลูกคำ้ของสำขำใกล้เคยีงเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่บรเิวณนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่
ใกล้เคยีง แต่เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกใหก้บัลูกค้ำมำกยิง่ขึ้นและเป็นกลยุทธท์ี่จะเพิม่พื้นที่กำรให้บรกิำรเพื่อรกัษำสดัส่วนทำงกำร
ตลำดอกีดว้ย  

ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าและไม่สามารถต่อสญัญาพืน้ท่ีเช่าในเง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯ เหน็ว่าเหมาะสม 

เน่ืองจำกปจัจบุนัมกีำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมคอ่นขำ้งรุนแรง และมผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ขึน้มำโดยตลอด 
ท ำให้พื้นที่เช่ำเพื่อเปิดกิจกำรร้ำนอำหำรหำยำกขึ้น อำจท ำให้บรษิทัฯ มีควำมเสี่ยงในกำรหำพื้นที่ในกำรเปิดสำขำใหม่ไม่ได้
ตำมทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบัผู้ประกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้
มอลล ์ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรชัน้น ำของประเทศ มสีนิคำ้และบรกิำรเป็น
ที่ต้องกำรของผู้บรโิภค จงึไม่คดิว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่จะส่งผลให้บรษิทัฯไม่สำมำรถหำพืน้ที่เช่ำได้ ส ำหรบัสญัญำเช่ำพื้นที่ของ
บรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได ้3 – 5 ครัง้ๆละ 3 ปี หำกบรษิทัฯไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำ
เช่ำ อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได ้อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูใ้หเ้ช่ำมำนำน มปีระวตัิ
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กำรกำรช ำระคำ่เช่ำทีด่ ีปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำมำโดยตลอด ไมเ่คยมปีญัหำกบัผูใ้หเ้ช่ำและที่ผ่ำนมำไดร้บักำรต่อสญัญำเช่ำมำโดย
ตลอด อีกทัง้บริษทัฯและเจ้ำของพื้นที่เช่ำยงัร่วมกนัแก้ปญัหำส ำหรบัสำขำที่มผีลประกอบกำรที่ไม่ดี ซึ่งบำงครัง้อำจจะต้อง
พจิำรณำปิดสำขำนัน้ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทัง้สองฝำ่ย ท ำใหบ้รษิทัฯและเจำ้ของพื้นที่เช่ำมคีวำมสมัพนัธ์ที่ดมีำโดยตลอด 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็วำ่ควำมเสีย่งทีไ่มส่ำมำรถหำพืน้ทีเ่ช่ำและไมส่ำมำรถต่อสญัญำพืน้ทีเ่ช่ำไมน่่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนิน
ธรุกจิแต่อยำ่งใด 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

เน่ืองจำกธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นธรุกจิบรกิำร ดงันัน้บุคลำกรจงึเป็นกลไกส ำคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนธุรกจิได ้ ซึ่งบรษิทัฯมแีผนงำนที่จะ
เปิดสำขำใหม่ทุกๆปี และต้องมพีนักงำนประมำณ 30 – 40 คนต่อ 1 สำขำ ดงันัน้บรษิทัฯจะต้องมแีผนงำนกำรรบัพนักงำนใหม่
จ ำนวนมำกเพื่อรองรบักำรเปิดสำขำใหม่  ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556  บรษิทัฯ มพีนักงำนในฝำ่ยปฏบิตักิำรสำขำจ ำนวน 18,796 
คน โดยมีสดัส่วนที่เป็นพนักงำนประจ ำร้อยละ 70 และพนักงำนชัว่ครำวร้อยละ 30 และมอีตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
รวมอยู่ที่เฉลี่ยรอ้ยละ 10 ดงันัน้ หำกบรษิทัฯไม่สำมำรถจดัหำพนักงำนใหม่เพื่อรองรบักำรขยำยสำขำหรอืทดแทนพนักงำนที่
ลำออกไดท้นัเวลำ อำจจะสง่ผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯไดอ้ย่ำงมนียัส ำคญั 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจและมุ่งมัน่ที่จะแก้ไขประเดน็ดงักล่ำวเพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษิทัฯใหน้ำนที่สุด และให้
ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนภำยใต้ “วฒันธรรมเอ็มเค” ที่มีกำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดบัชัน้ กำรให้โอกำสพนักงำนที่มี
ควำมสำมำรถเพื่อทีจ่ะเป็นระดบับรหิำรไดใ้นอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรใหเ้ป็นธรรม กำรฝึกอบรมเพื่อเพิม่
ทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถ รวมถงึกำรดูแลพนักงำนเหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่ำว จงึมผีูม้ำสมคัรเพื่อ
ร่วมท ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง และพนักงำนที่เข้ำท ำงำนใหม่ทุกคนจะต้องเขำ้อบรมตำมหลกัสูตรของสถำบนัฝึกอบรม
เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนเขำ้ใจถงึวฒันธรรมองคก์ร และสำมำรถปฏบิตังิำนเป็นไปตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ บรษิทัฯจงึไม่มปีญัหำ
ในกำรหำบุคลำกรใหมท่ีม่คีวำมสำมำรถตำมคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้

ความเส่ียงจากการปรบัเพ่ิมของต้นทุนบคุลากร 

เน่ืองดว้ยวนัที ่2 พฤศจกิำยน 2554 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรค่ำจำ้งกลำง กระทรวงแรงงำนไดพ้จิำรณำกำรปรบัค่ำจำ้งขัน้ต ่ำเป็น
วนัละ 300 บำท โดยเริม่จำก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรงุเทพฯ นนทบุร ีปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร นครปฐม และภูเกต็ โดย
เริม่ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2555 เป็นต้นไป และจะพิจำรณำจงัหวดัที่มกีำรปรบัค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำที่ยงัไม่ถึง 300 บำท โดยจะ
พจิำรณำอกีครัง้ในปี 2556 ในขณะที่จงัหวดัที่ไดป้รบัถึง 300 บำทแล้ว ให้คงอตัรำน้ีไว้จนถงึปี 2558 และกำรประกำศปรบั
เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนรฐัวสิำหกจิที่มวีุฒกิำรศกึษำระดบัปรญิญำตรใีหเ้ป็น 15,000 บำทในปี 2557 ซึ่งกำรปรบัเพิม่
ของคำ่แรงขัน้ต ่ำและหลกักำรกำรปรบัเงนิเดอืนพนักงำนที่มวีุฒกิำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีี่ก ำลงัจะเกดิขึน้ในเรว็ๆน้ี อำจส่งผล
ใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยเงนิเดอืนและสวสัดกิำรสงูขึน้และสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

เพื่อตอบสนองนโยบำยของรฐับำลในกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ต ่ำ เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2555 บรษิทัฯได้ปรบัค่ำแรงขัน้ต ่ำให้พนักงำน
เท่ำกบั 300 บำทต่อวนัทัว่ประเทศแล้ว ซึ่งกำรปรบัขึน้ค่ำแรงดงักล่ำวจะส่งผลใหค้่ำใช้จ่ำยเงนิเดอืนและสวสัดกิำรของบรษิทัฯ
สงูขึน้และสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯมคีวำมจ ำเป็นในกำรรกัษำบุคลำกรซึ่ง
เป็นทรพัยำกรทีม่คีำ่และเป็นกลไกอนัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ และมคีวำมมัน่ใจว่ำกำรพฒันำบุคลำกรที่ท ำกนัมำอย่ำงต่อเน่ือง
จะส่งผลให้พนักงำนของบริษัทฯสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและลดควำมผิดพลำดให้น้อยลง  รวมถึง
วฒันธรรมขององคก์รแบบฉบบัของ “ครอบครวัเอม็เค” สำมำรถลดอตัรำกำรลำออกของพนักงำนไดอ้กีดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ 
ยงัมกีำรพจิำรณำปรบัรำคำอำหำรเพิม่ตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคล้องกบัสภำวะต้นทุนที่เพิม่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลดงักล่ำว 
บรษิทัฯเชื่อวำ่จะสำมำรถบรหิำรจดักำรตน้ทุนบุคลำกรทีส่งูขึน้และยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไวไ้ด้ 
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ความเส่ียงจากการบริหารจดัการสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

เน่ืองจำกวตัถุดบิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นอำหำรสดเกอืบทัง้หมดโดยจะส่งตรงจำกครวักลำงไปยงัสำขำทัว่ประเทศ บรษิทัฯ จงึ
ใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบัคณุภำพ ควำมสดใหม ่รสชำต ิและควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร หำกบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรที่
ไมม่ปีระสทิธภิำพ อำจจะมคีวำมเสีย่งเรื่องคณุภำพของสนิคำ้ไมไ่ดม้ำตรฐำนและสง่ผลกระทบต่อผลด ำเนินงำนของบรษิทัฯได ้

ปจัจุบนั บรษิทัฯ มคีรวักลำงดูแลรบัผดิชอบเรื่องกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรจดัเตรยีมและปรุงอำหำร กำร
จดัเก็บ และกระจำยสนิค้ำไปยงัสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งครวักลำงจะเป็นผู้ส ัง่ซื้อวตัถุดบิ ผูร้บัมอบสนิค้ำจำกผู้ผลติและผูจ้ ำหน่ำย 
รวมถึงเป็นผูต้รวจสอบคุณภำพสนิค้ำ ควำมสด ควำมสะอำด และจ ำนวนที่รบัมอบ ทัง้น้ี ส ำหรบัสำขำที่อยู่ในพืน้ที่ที่รถขนส่ง
สำมำรถไปไดเ้พยีงสปัดำหล์ะ 2 ครัง้ สำขำเหล่ำนัน้จะตอ้งเป็นผูซ้ือ้วตัถุดบิทีม่อีำยสุ ัน้และง่ำยต่อกำรช ำรุดเอง เช่น ผกัและผลไม ้
โดยจะต้องปฏบิตัิตำมขัน้ตอนปฏบิัติกำรเลอืกซื้อสนิค้ำอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกน้ี ครวักลำงยงัเป็นหน่วยงำนที่เตรยีมและผลิต
สนิคำ้บำงประเภทที่เป็นสูตรเฉพำะของบรษิทัฯ และยงัเป็นคลงัสนิคำ้ในกำรจดัเกบ็วตัถุดบิโดยแยกกำรจดัเกบ็ตำมสนิคำ้ในแต่
ละประเภท ไมว่ำ่จะเป็นหอ้งแช่แขง็ หอ้งแช่เยน็ และหอ้งจดัเกบ็ทัว่ไป เพื่อใหเ้หมำะกบัประเภทของสนิคำ้ นอกจำกน้ี ครวักลำง
ยงัเป็นศูนยก์ระจำยสนิค้ำ โดยจดัส่งในรถที่มกีำรควบคุมอุณหภูมแิละควำมชื้นและส่งตรงไปยงัสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งครวักลำง
ของบรษิทัฯ ไดใ้บรบัรองจำกสถำบนัระดบัสำกล เช่น ISO HACCP และ GMP และเมื่อสำขำไดร้บัสนิคำ้แล้วกจ็ะเขำ้สู่ข ัน้ตอน
กำรจดัเกบ็วตัถุดบิซึง่จะแยกตำมประเภทของสนิคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นตู้แช่แขง็ ตู้แช่เยน็ และหอ้งจดัเกบ็ทัว่ไป เพื่อใหว้ตัถุดบิมคีวำม
สด สะอำด และได้มำตรฐำนและคุณภำพตำมที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมฝี่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality 
Assurance) คอยสุม่ตรวจวธิกีำรปฏบิตังิำนของสำขำและคุณภำพของสนิคำ้ทีเ่ตรยีมไวบ้รกิำรลูกคำ้ 

จำกขัน้ตอนตัง้แต่กำรรบัมอบวตัถุดบิ กำรเตรยีมและกำรผลติ กำรจดัเกบ็ และกำรกระจำยสนิค้ำจำกครวักลำงไปยงัสำขำทัว่
ประเทศ ตลอดจนขัน้ตอนกำรจดัเกบ็และจดัวำงทีป่ฏบิตัอิยำ่งเครง่ครดัของทุกสำขำ  บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำขัน้ตอนกำรปฏบิตัิ
ที่เคร่งครดัจำกทุกหน่วยงำนจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงดงักล่ำวได ้เพื่อใหร้้ำนอำหำรทุกแห่งทุกสำขำทัว่ประเทศในเครอืเอม็เค 
สำมำรถบรกิำรลูกคำ้ดว้ยสนิคำ้ทีม่คีุณภำพและมำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้ 

ความเส่ียงจากโรคระบาด 

ในอดตีทีผ่ำ่นมำมโีรคหลำยชนิดที่ระบำดอย่ำงรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมรำ้นอำหำร เช่น ในปี 2545 พบโรคววับ้ำ 
(Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบำดในสหรฐัอเมรกิำและยุโรป ในปี 2548 โรคไขห้วดันก (Bird Flue หรอื H5N1) 
ระบำดในหลำยประเทศทัว่โลก และในปี 2551 พบโรคไขห้วดัหมู (Swine Influenza หรอื H1N1) ที่ระบำดในประเทศเมก็ซโิก 
เป็นต้น  กำรระบำดของโรคดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมมัน่ใจของลูกค้ำในกำรบริโภคเน้ือววั เน้ือไก่ และเน้ือหมู ซึ่งเป็น
วตัถุดบิที่ส ำคญัของร้ำนอำหำรทุกแห่งในเครอืเอ็มเค หำกในอนำคตมโีรคระบำดเกดิขึน้อีก  อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของ
บรษิทัฯได ้

บรษิทัฯให้ควำมส ำคญัต่อกำรคดัเลือกวตัถุดบิ โดยคดัเลือกผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสนิค้ำที่มคีุณภำพ และวตัถุดบิทุกชิ้นจะต้องมี
ระบบสบืคน้ยอ้นกลบั (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเสน้ทำงของอำหำรนัน้ๆได ้ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอนสุดท้ำยไม่
ว่ำจะเป็น ต้นก ำเนิดของสนิค้ำ กำรผลติ กำรขนส่ง เป็นต้น ท ำใหบ้รษิทัฯมัน่ใจว่ำวตัถุดบิทุกชิ้นไดม้ำตรฐำน มคีุณภำพสะอำด 
ปลอดภยั และไมม่สีิง่ปนเป้ือน นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัมฝีำ่ยตรวจสอบคณุภำพทีค่อยตรวจสอบคุณภำพของสนิคำ้ทุกชิ้น และครวั
กลำงทัง้ 2 แหง่ไดใ้บรบัรองจำกสถำบนัระดบัสำกล เช่น ISO HACCP และ GMP   

ความเส่ียงจากความผนัผวนของวตัถดิุบ 

วตัถุดบิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล ผกั ผลไม ้ไข่ ขำ้ว และน ้ำซอสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและปรมิำณของ
วตัถุดิบสำมำรถผนัผวนตำมอุปสงค์และอุปทำนตำมปริมำณผลผลิตสู่ตลำด ภัยธรรมชำติ สภำพอำกำศ กำรแพร่ระบำด
โรคตดิต่อในสตัวห์รอืพชืเพำะปลูก และควำมต้องกำรของเศรษฐกจิโลก ซึ่งเป็นปจัจยัที่บรษิทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ในกรณีที่
รำคำวตัถุดบิมคีวำมผนัผวนมำกหรอืมปีรมิำณที่ขำดแคลน อำจส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสี่ยงในกำรจดัหำวตัถุดบิในรำคำที่สูง
หรอืไมไ่ดต้ำมปรมิำณทีต่อ้งกำร ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อผลด ำเนินงำนของบรษิทัฯได้ 
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บรษิทัฯ มกีำรเกบ็สถติขิองยอดจ ำหน่ำยสนิคำ้แต่ละประเภทของแต่ละสำขำ ซึ่งสำมำรถวเิครำะหค์วำมต้องกำรสนิคำ้ และยงัมี
กำรท ำประมำณกำรยอดขำยของทุกสำขำ ท ำใหส้ำมำรถประมำณกำรสัง่ซื้อล่วงหน้ำได้ นอกจำกน้ี ฝำ่ยจดัซื้อของบรษิทัฯ จะ
เป็นผู้ประสำนงำนกบัผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยสนิค้ำในกำรแจ้งล่วงหน้ำของประเภทและปรมิำณของสนิค้ำที่ต้องกำร รวมถึง กำร
รบัทรำบปรมิำณและรำคำของสนิคำ้ที่ผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยสำมำรถส่งมอบใหก้บับรษิทัฯได ้ส ำหรบัสนิคำ้บำงประเภทที่มคีวำม
ผนัผวนสูงนัน้ บรษิทัฯ จะท ำสญัญำสัง่ซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปรมิำณกำรสัง่ซื้อ ระยะเวลำกำรส่งมอบ และกำรก ำหนดรำคำที่ชดัเจน 
เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่ำบริษัทฯ จะไม่ขำดแคลนสินค้ำดงักล่ำว และสำมำรถซื้อได้ตำมรำคำที่ก ำหนดไว้ จำกกำรที่บริษัทฯ มี
ควำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัคู่คำ้มำโดยตลอดและมกีำรประสำนงำนกบัผู้ผลติและผูจ้ ำหน่ำยอย่ำงใกล้ชดิ รวมถงึมกีำรเกบ็สถติแิละกำร
ประมำณกำร กำรสัง่ซื้อวตัถุดิบของทุกสำขำอย่ำงต่อเน่ือง ดงันั ้นบริษทัฯ จงึมีควำมมัน่ใจว่ำบริษทัฯ มีระบบกำรสัง่ซื้อที่มี
ประสทิธภิำพที่จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของวตัถุดบิได้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัมกีำรพจิำรณำปรบัรำคำ
อำหำรเพิม่ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 
บรษิทัฯ 

ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญาแฟรนไชสย์าโยอิ 

MKI ได้รบัสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd. โดยสญัญำ     
แฟรนไชส์มอีำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำได้ครัง้ละ 3 ปี เว้นแต่คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิกสญัญำเป็น
หนังสือล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยุในแต่ละครำว (สรุปสำระส ำคัญของสญัญำแฟรนไชส์สำมำรถดูได้ในส่วนที่ 2           
ข้อที่ 5.10.7) ดงันัน้ หำกมกีำรบอกเลิกสญัญำแฟรนไชส์ บริษทัฯ จะไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรยำโยอิ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอมิำเป็นเวลำ 7 ปี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 มทีัง้หมด 95 สำขำ และที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ
ได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของสญัญำแฟรนไชส์อย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำรและวิธีกำรด ำเนินงำนของ      
“ยำโยอ ิเคน” ภำยใตร้ะบบแฟรนไชสข์องเจำ้ของสทิธ ิและ Know How ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ซึ่งรวมถงึรูปแบบของรำ้นอำหำร 
กำรปรบัรำยกำรอำหำร กำรเลอืกวตัถุดบิ กำรพฒันำสนิคำ้ กำรอบรมพนกังำน และรปูแบบกำรด ำเนินงำนทัง้ดำ้นกำรคำ้และกำร
ผลติ และกำรช ำระเงนิค่ำสทิธติรงตำมก ำหนด อกีทัง้บรษิทัฯ เองยงัมคีวำมมุ่งมัน่ที่จะขยำยสำขำยำโยออิย่ำงต่ อเน่ือง โดยเปิด
สำขำใหมเ่ฉลีย่ 30 สำขำต่อปี และมแีผนงำนกำรขยำยสำขำอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต   อกีทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของยำโยอกิม็กีำร
เตบิโตที่ดอีย่ำงต่อเน่ืองจำกยอดขำยมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 42 ในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2552 –2555) และมกีำรเตบิโต
ของก ำไรสุทธจิำกขำดทุนสุทธ ิ48 ล้ำนบำท ในปี 2551 เป็นก ำไรสุทธ ิ134 ล้ำนบำทในปี 2555 นอกจำกน้ีบรษิทัฯและ Plenus 
Co.,Ltd. ยงัเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิร่วมทุนในกำรด ำเนินธุรกจิรำ้นเอม็ เค สุกี้ในต่ำงประเทศและมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำเป็นระยะ
เวลำนำน และทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำมำโดยตลอด ซึ่งน่ำจะท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้
ต่อสญัญำ แฟรนไชสไ์ด ้ 

ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีรนุแรง 

จำกพฤติกรรมที่คนไทยมกีำรรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนกนัมำกขึ้น และกำรเปิดกำรคำ้เสรอีำเซียนในปี 2558 ส่งผลให้ธุรกิจ
อำหำรมกีำรแขง่ขนัคอ่นขำ้งสงูและมผีูป้ระกอบกำรรำยใหม่ๆ เขำ้มำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น รำ้นอำหำรที่มำกบักระแส
ดำรำเกำหลแีละญี่ปุ่น และรำ้นอำหำรจำนด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ที่เน้นกำรน ำเสนอผลติภณัฑแ์ละเมนูใหม่ๆ 
และกำรตกแต่งร้ำนที่ทนัสมยั รำ้นอำหำรที่ได้รบัควำมนิยมในประเทศเพื่อนบ้ำนเขำ้มำขยำยสำขำในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่ง
รำ้นอำหำรเหล่ำน้ีถือเป็นคู่แข่งโดยตรงและโดยมำกจะเปิดบรกิำรในศูนยก์ำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ อยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัสำขำของบรษิทัฯ ซึง่กำรแขง่ขนัดงักล่ำวอำจสง่ผลกระทบกบักำรเตบิโตและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯเชื่อว่ำกำรแข่งขนัจะต้องเน้นสนิคำ้และบรกิำรที่มคีุณภำพ แบรนดท์ี่แขง็แกร่งเป็นที่ยอมรบัจำกผูบ้รโิภค 
และทีมผูบ้รหิำรที่มวีสิยัทศัน์ ดว้ยประสบกำรณ์อนัยำวนำนกว่ำ 25 ปี เอม็ เค สุกี้ และยำโยอิ เป็นที่ยอมรบัของลูกคำ้เรื่องกำร
ให้บริกำร คุณภำพของสนิค้ำ รำคำ และควำมคุ้มค่ำ ประกอบกบัวสิยัทศัน์ของคณะผู้บรหิำรที่วำงแผนงำนและกำรลงทุนให้
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เหมำะกับสภำวะเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรขยำยสำขำให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ กำรลงทุนในครัวกลำงเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรรองรบัยอดขำยที่เพิม่ขึ้น กำรลงทุนเรื่องรถขนส่งเพื่อรองรบักำรกระจำยสนิคำ้ไปทุกภูมภิำค กำรส ำรวจ
ตลำดเพื่อตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และกำรวำงระบบกำรปฏบิตังิำนเพื่อใหเ้ป็นตำมมำตรฐำนที่วำงไวแ้ละเพื่อ
กำรบริหำรจดักำรได้ประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกน้ี บริษัทฯมีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณเพื่อให้
สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะผู้บรหิำรจะเป็นผู้ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ  และ
เปรยีบเทยีบกบัแผนงำนประจ ำปีทีก่ ำหนดเป้ำหมำยไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อประเมนิควำมส ำเรจ็ของแผนกลยทุธท์ี่ไดว้ำงไว ้

ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและอบุติัเหตุ 

อุทกภยัครัง้ร้ำยแรงที่เกิดขึ้นตัง้แต่ปลำยเดอืนกรกฎำคม  2554 จนถึงปลำยปี 2554 ได้สร้ำงควำมเสยีหำยต่อกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังอย่ำงมำก เน่ืองจำกน ้ ำได้ท่วมเข้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ พื้นที่
อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยำและจงัหวดัปทุมธำนี ซึ่งครวั
กลำงนวนคร (CK3) ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครได้ถูกน ้ำท่วมจนต้องปิดด ำเนินกำรและยำ้ยฐำนกำรผลติบำงส่วนมำที่
ครวักลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมกี ำลงักำรผลิตที่เพยีงพอและรองรบัควำมต้องกำรของสำขำที่มที ัง้หมดในปจัจุบนัได ้อย่ำงไรกต็ำม 
บริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำจดัหำครวักลำงใหม่ (CK5) ในท ำเลที่เหมำะสมไว้แล้ว ส ำหรบัร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ที่ได้รบั
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมไดแ้ก่รำ้นอำหำรสุกี้ เอม็ เค จ ำนวน 55 สำขำ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิจ ำนวน 13 สำขำ 
โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดอืน โดยรำ้นส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัควำมเสยีหำยเน่ืองจำกตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้และโมเดริน์เท
รดทีม่มีำตรกำรป้องกนัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี อุทกภยัครัง้น้ียงัส่งผลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของคู่คำ้บำงรำยหยุดชะงกัท ำ
ใหเ้กดิกำรขำดแคลนวตัถุดบิบำงประเภทระยะเวลำหน่ึง ซึง่สง่ผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงภยัพิบตัิธรรมชำติที่มผีลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ จึงวำงแผนป้องกนัและรบัมือควำมเสี่ยง
ดงักล่ำว เช่น กำรซือ้ประกนัภยั กำรวำงแผนปฏบิตังิำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรบัมอืกบัภยัธรรมชำต ิกำร
จดัหำครวักลำงใหมใ่นท ำเลทีเ่หมำะสม กำรเพิม่ศูนยก์ระจำยสนิคำ้เพื่อกระจำยควำมเสีย่ง กำรอนุมตัวิงเงนิฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลอื
พนกังำน และกำรสื่อสำรใหทุ้กฝำ่ยรบัรูข้ำ่วสำรใหท้ัว่ถงึกำรเตรยีมควำมพรอ้มของฝำ่ยบรหิำรเพื่อเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
พนักงำน คู่คำ้ และลูกคำ้ของบรษิทัฯว่ำธุรกจิจะสำมำรถด ำเนินต่อไปและมกีำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณีที่มคีวำมเสีย่งจำกภยั
ธรรมชำตเิกดิขึน้  

ส ำหรบัแผนงำนกำรรับมือในกรณีที่สินค้ำบำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝ่ำยจัดซื้อจะเป็นผู้เตรียมกำรคัดเลือกผู้ผลิตและ 
ผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิทุกรำยที่สำมำรถผลติสนิค้ำตำมมำตรฐำนที่บรษิทัฯก ำหนดไว ้โดยจะตดิต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ทรำบ
ประเภทสนิคำ้ที่สำมำรถผลติได ้ก ำลงักำรผลติ จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสนิคำ้ได ้ซึ่งฝำ่ยจดัซื้อจะประสำนงำนกบัครวั
กลำง เพื่อใหก้ำรสื่อสำรส่งตรงไปยงัทุกสำขำถงึรำยกำรสนิคำ้ที่ขำดแคลน รำยกำรสนิคำ้ทดแทน และระยะเวลำกำรส่งสนิคำ้ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถส่งใหต้ำมปกต ิซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏบิตัแิละบรหิำรสนิคำ้คงเหลอืในแต่ละสำขำให้มปีระสทิธภิำพ 
และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลูกค้ำโดยตรงได้ ซึ่งเหตุกำรณ์อุทกภยัปี 2554 ท ำให้บริษทัฯไม่สำมำรถ
ใหบ้รกิำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้พยำยำมบรหิำรจดักำรให้เหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหก้ลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็
ที่สุด ซึ่งลูกคำ้ทุกท่ำนเขำ้ใจในเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและยงัใหค้วำมไวว้ำงใจ บรษิทัฯเสมอมำ บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถ
รบัมอืและเตรยีมควำมพรอ้มกบัควำมเสีย่งดงักล่ำวได ้  

นอกจำกกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรป้องกนัและรบัมอืกบัอุทกภยัที่อำจจะเกิดขึ้นอีก บรษิทัฯยงัมกีรมธรรมป์ระกนัภยัหลำย
ประเภทเช่น ประกนัภยัอุปทัวเหตุ ประกนัภยัส ำหรบัเงนิ ประกนัควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอก และประกนัควำมเสี่ยงภยั
ทรพัยส์นิ (กรุณำดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที่ 2 ขอ้ 5.10.10) เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่อำจ
เกดิขึน้ในอนำคต 
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ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรลูกค้ำ บรษิทัฯ จงึน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในขัน้ตอนกำรสัง่อำหำร
โดยระบบจะสง่ค ำสัง่ตรงไปยงัครวัต่ำงๆ ทนัท ีซึ่งช่วยกำรลดระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้และลดกำรผดิพลำดในกำรท ำงำน
ใหน้้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศยงัเป็นส่วนที่ส ำคญัในกำรใหบ้รกิำรของ Home Delivery ที่รบั order จำกลูกคำ้และส่ง
ค ำสัง่อำหำรไปยงัสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรยีมจดัส่งต่อไป นอกจำกน้ี ยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ดงันัน้ หำกระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมปีญัหำขดัข้องหรอืมเีหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดที่ท ำให้ระบบดงักล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้ อำจส่งผลให้มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ได ้

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของระบบสำรสนเทศ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ให้มคีวำมทนัสมยั โดยเน้นกำรพฒันำระบบงำนที่มคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ระบบบญัชี กำรจดัซื้อวตัถุดิบ กำร
บริหำรสินค้ำคงคลงั กำรกระจำยสินค้ำ และระบบสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนใหญ่และสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำส่งให้ผู้บรหิำรใช้วเิครำะห์ พจิำรณำและตดัสินใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
ควำมมัน่ใจว่ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีที่ระบบมปีญัหำขดัข้อง บรษิทัฯกส็ำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้เน่ืองจำกทุกหน่วยงำนมคีู่มอืและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเพื่อใช้ในกำรแก้ปญัหำและกำรด ำเนินกำรเพื่อใหธุ้รกิจ
สำมำรถด ำเนินต่อไปได ้

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในต่ำงประเทศผ่ำนบรษิทัร่วมทุน 2 แห่ง โดยถอืหุน้รอ้ยละ 12 ใน Plenus MK Co.,Ltd. เพื่อด ำเนินธุรกจิ
รำ้นเอม็ เค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น และถอืหุน้รอ้ยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นเอม็ เค สุกี้ ในประเทศ
สงิคโปร ์ซึง่แต่ละประเทศมคีวำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้ไดจ้ำกหลำยปจัจยั เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง กฎหมำย ภำษ ีและอตัรำ
แลกเปลีย่น ดงันัน้ หำกมเีหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงเกดิขึน้ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิในประเทศนัน้ๆ 
อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ 

ในปี 2554 - 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกธุรกจิจำกต่ำงประเทศจ ำนวน 9 ล้ำนบำท 57 ล้ำนบำท 
และ 21 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนของรำยไดร้วมที่รอ้ยละ 0.1 รอ้ยละ 0.4 และรอ้ยละ 0.6 ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัฯ มแีผนกำรศกึษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรส ำรวจตลำด (Market Survey) ควำมหนำแน่นของประชำกร 
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถงึกำรศกึษำขอ้มูลทำงเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น GDP อตัรำกำรเงนิเฟ้อ อตัรำแลกเปลี่ยน เสถยีรภำพทำง
กำรเมอืง นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัต่ำงชำติ อตัรำภำษ ีเป็นต้น รวมถงึกำรวเิครำะห์ทำงกำรเงนิที่จะต้องไดไ้ม่ต ่ำเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี กำรที่มีพนัธมติรที่แขง็แกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus 
Co.,Ltd. ทีเ่ป็นเจำ้ธรุกจิอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มสีำขำกว่ำ 2,400 สำขำ และเป็นเจำ้ของธุรกจิรำ้นอำหำร
พร้อมเสริ์ฟภำยใต้ชื่อ ยำโยอิ เคน ที่ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงรวดเรว็ในประเทศญี่ปุ่น ดงันัน้ บริษทัฯจงึมคีวำมเชื่อมัน่ใน
วสิยัทศัน์และกำรบรหิำรงำนของกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น ำในประเทศญี่ปุ่นและมศีกัยภำพที่จะท ำใหร้ำ้นเอม็ เค 
สกุี ้เป็นทีรู่จ้กัและขยำยสำขำไปทัว่ประเทศญี่ปุน่ ส ำหรบักำรขยำยสำขำไปยงัประเทศสงิคโปรน์ัน้ ยงัอยู่ในระหว่ำงกำรศกึษำ ซึ่ง
หำกบรษิทัฯ มคีวำมพรอ้มกจ็ะเป็นกำรลงทุนผ่ำน Plenus & MK Pte. Ltd. ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุน
และกำรมพีนัธมติรทำงธุรกจิที่เขม้แขง็จะสำมำรถลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได ้อกีทัง้กำรขยำยสำขำไปประเทศที่มอีตัรำกำรเตบิโต
สงู มปีระชำกรหนำแน่นและมกี ำลงัซือ้น่ำจะเป็นโอกำสทีท่ ำใหบ้รษิทัฯสำมำรถเตบิโตไดอ้กี และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงใน
กำรด ำเนินงำนอกีดว้ย 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองด้วยบรษิทัฯ มรีำยไดบ้ำงส่วนเป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นรำยไดค้่ำสทิธแิฟรนไชสแ์ละกำรขำยสนิคำ้ไปต่ำงประเทศ 
ซึ่งหำกอตัรำแลกเปลี่ยนมคีวำมผนัผวน บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนได ้ปจัจุบนับรษิทัฯ มรีำยไดท้ี่เป็นสกุล
เงนิต่ำงประเทศคอ่นขำ้งน้อยคดิเป็นสดัสว่นทีร่อ้ยละ 0.1 รอ้ยละ 0.4 และรอ้ยละ 0.6 ของรำยไดร้วมในปี 2554-2555 และงวด 3 
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เดอืนแรกของปี 2556 ตำมล ำดบั ซึ่งอยู่ในระดบัที่ไม่ได้กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึยงัไม่
จ ำเป็นตอ้งท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงด้านบริหารจดัการ 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 

เน่ืองจำกนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นผูร้่วมก่อตัง้บรษิทัฯ ซึ่งทัง้ 2 ท่ำนเป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ของบริษทัฯ และมสี่วนส ำคญัในกำรบริหำรงำนให้บรษิทัฯ มชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัของผู้บริโภค มีจ ำนวนสำขำ
ครอบคลุมทัว่ประเทศ มีฐำนะทำงกำรเงินที่ม ัน่คง และมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเน่ือง หำกบริษทัฯ สูญเสียผู้บริหำร
ดงักล่ำวไป อำจสง่ผลกระทบต่อกำรบรหิำรจดักำรขององคก์รและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได้ 

ปจัจบุนัโครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ ไดม้กีำรกระจำยอ ำนำจ กำรจดักำร ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรบัผดิขอบใหแ้ก่ผูบ้รหิำร
ในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ และยงัมคีณะท ำงำนชุดย่อยร่วมกนัท ำงำนและ
พจิำรณำในเรื่องอื่นอีกด้วย บรษิทัฯ ยงัมกีำรร่วมจดัท ำแผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี แผนกำรตลำด และแผนงำนกำรเปิด
สำขำใหม่ โดยผู้บรหิำรแต่ละหน่วยงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และมสี่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนงำนและประมำณกำรต่ำงๆ 
เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม นอกจำกน้ี ทำงบรษิทัฯ ยงัมกีำรส่งเสรมิให้
พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของผูบ้รหิำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยสนับสนุนให้ผู้บรหิำรเข้ำอบรมสมัมนำในหวัข้อที่จะสำมำรถน ำมำ
ปรบัปรุงกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ จำกกำรที่บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรกระจำยอ ำนำจกำร
จดักำรไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆ จะท ำใหค้วำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูบ้รหิำรทัง้ 2 ท่ำนลดน้อยลง  

ความเส่ียงจากการขาดการถ่วงดลุอ านาจในการบริหาร 

เน่ืองด้วยนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของบรษิทัฯ ท ำให้นำยฤทธิ ์ 
ธรีะโกเมน อำจมีอ ำนำจในกำรบริหำรแต่เพียงผู้เดียว อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ เชื่อว่ำโครงสร้ำงกำรจดักำรซึ่งปร ะกอบด้วย 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บรหิำร (กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 9) สำมำรถถ่วงดุล
อ ำนำจในกำรบรหิำรได้เป็นอย่ำงด ีนอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนบรษิทัฯ  
โดยกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม 2555 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2555 
เมื่อวนัที่ 17 สงิหำคม 2555 ได้มกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจน 

ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัที่ 27 กนัยำยน 2555 บรษิทัฯ มกีลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คอื กลุ่มนำยฤทธิแ์ละนำงยุพนิ ธรีะโกเมน ถือหุ้นรวมกนัจ ำนวน 
666,774,024 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 92.6 ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแล้ว ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป
ในครัง้น้ี จะท ำใหก้ลุ่มนำยฤทธิแ์ละนำงยุพนิ ธรีะโกเมน มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 73.7 หำกผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่ำวรวม
คะแนนเสยีงเพื่อลงมตใินที่ประชุมกจ็ะสำมำรถควบคุมเสยีงข้ำงมำกในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นได้ ดงันัน้ ผู้ถอืหุน้รำยอื่นของบรษิทัฯ 
อำจมคีวำมเสีย่งในกำรรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุและตรวจสอบเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รำยใหญ่เสนอในทีป่ระชุมได้ 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทัฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ พบวำ่โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรที่มกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส และมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยเกี่ยวโยงกบักรรมกำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุกจิกำร รวมถงึบุคคลทีม่คีวำมขดัแยง้ ซึง่บุคคลดงักล่ำวจะไมม่สีทิธใินกำรออกเสยีงในกำรอนุมตัริำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำร
จดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมอสิระเขำ้ร่วมพจิำรณำและตดัสนิใจ เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหผู้ถ้ือ
หุน้วำ่โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ มกีำรถ่วงดลุอ ำนำจและมกีำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 
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 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯอยู่ระหว่างการย่ืนค าขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัฯ มคีวำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนในครัง้น้ีก่อนที่จะได้รบัทรำบผลกำรพจิำรณำของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ทัง้น้ี บรษิทัฯไดย้ื่นค ำขออนุญำตน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์แล้ว 
เมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ ์2556 และบรษิทั ที่ปรกึษำ เอเซยี พลสั จ ำกดั ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิอง
บรษิทัฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บรษิทัฯมคีุณสมบตัิครบถ้วนที่สำมำรถจดทะเบียนในกระดำนหลกัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได ้
อยำ่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมไมแ่น่นอนทีจ่ะไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันัน้ผูล้งทุน
จงึอำจมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในตลำดรอง และอำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดต้ำมรำคำทีค่ำดกำรณ์ไว ้หำกหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้จดทะเบยีนได้ 

ความเส่ียงจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯท่ีออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน 

เน่ืองด้วยมติที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 18 กนัยำยน 2555 และ มติที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่ 
1/2556 เมื่อวนัที่ 3 มกรำคม 2556 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ
จ ำนวน 20,0000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อย (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “M-WA”)  ซึ่งมอีำยุ 5 ปี นับจำกวนัที่ออกและเสนอขำย โดยสำมำรถใช้สทิธซิื้อหุ้น
สำมญัของบรษิทัฯไดใ้นรำคำเท่ำกบั 1 บำทต่อ 1 หุน้สำมญั ในอตัรำกำรใช้สทิธ ิ1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั 
ทัง้น้ี หำกผูถ้อื M-WA ใช้สทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย ผูล้งทุนอำจไดร้บัผลกระทบจำกรำคำหุน้ที่ปรบั
ลดลง (Price Dilution) ในอตัรำรอ้ยละ 2.1 ส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้ (EPS Dilution) หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control 
Dilution) จะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.2 ของส่วนแบ่งก ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิโดยค ำนวณเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯจ ำนวน 925,850,000 หุน้ (ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้วภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯเสนอขำยหุน้เพิม่
ทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน) 

อยำ่งไรกต็ำม ผลกระทบดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้ทนัทแีต่จะทยอยเกดิตำมระยะเวลำกำรใชส้ทิธภิำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งกำรใช้สทิธิ
ครัง้แรกได้จะสำมำรถท ำได้เมื่อครบระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัที่บรษิทัฯออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (กรุณำดู
รำยละเอยีดไดจ้ำกสว่นที ่2 ขอ้ 8.2) 

(กรุณาดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 1 เรือ่งปจัจยัความเสีย่ง) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัที ่27 กนัยำยน 2555 รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯมดีงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย IPO หลงัการเสนอขาย IPO 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
(%) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

(%) 

 กลุ่มนายฤทธ์ิและนางยุพิน ธีระโกเมน*     
1 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน 198,990,002 27.6 198,990,002 22.0 
2 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 139,608,033 19.4 139,608,033 15.4 
3 นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 164,088,012 22.8 164,088,012 18.1 
4 นำยสมนึก หำญจติตเ์กษม 164,087,977 22.8 164,087,977 18.1 
 รวมจ านวนหุ้นกลุ่มนายฤทธ์ิและนางยพิุน ธีระโกเมน 666,774,024 92.6 666,774,024 73.6 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย IPO หลงัการเสนอขาย IPO 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
(%) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

(%) 

5 มลูนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค 31,265,983 4.3 31,265,983 3.5 
6 นำยสจุนิต ์ชุมพลกำญจนำ 7,200,000 1.0 7,200,000 0.8 
7 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 5,400,000 0.8 5,400,000 0.6 
8 นำยโกมนิทร ์พมิทะโนทยั 3,600,000 0.5 3,600,000 0.4 
9 นำงสรีุง้ เมฆโต 3,600,000 0.5 3,600,000 0.4 
10 นำยเมธำ ชุณหสริ ิ 2,159,993 0.3 2,159,993 0.2 
11 กลุ่มผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้ IPO - 0.0 185,850,000 20.5 
รวมทัง้หมด 720,000,000 100.0 905,850,000 100.00 

* กำรจดักลุ่มน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปนิยำมของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.
17/2551 ลงวนัที่ 15 ธนัวำคม 2551 เท่ำนัน้ มใิช่กำรจดักลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข) แต่อยำ่งใด  

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่23 สงิหำคม 2555 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 10 ท่ำน ดงัน้ี 

 

  

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร กรรมกำร 
4.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร 
5.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
6.  ดร. อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
8.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรอสิระ 
10. ดร. ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำรอสิระ 

นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

รายละเอียด 2553 2554 2555 ม.ค.-มี.ค. 
2555 

ม.ค.-มี.ค. 
2556 

สนิทรพัยร์วม 4,236 3,804 5,086 N/A 4,923 
หน้ีสนิรวม 2,230 2,506 3,615 N/A 2,968 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,006 1,298 1,471 N/A 1,955 
รำยไดร้วม 9,078 10,824 13,141 2,988 3,416 
ตน้ทุนและคำ่ใชจ้่ำยรวม 7,340 8,552 10,513 2,271 2,805 
ก ำไรสทุธ ิ 1,234 1,618 2,041 554 486 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้ (EPS) (บำท) 3.0 3.9 4.1 1.4 0.7 
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (D/E) (เท่ำ) 1.1 1.9 2.5 N/A 1.5 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) (รอ้ยละ) 31.5 40.3 45.9 N/A 39.4 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) 60.6 98.0 147.5 N/A 115.1 

โครงสร้างรายได้ 

 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็ เค สุกี้ / เอม็ เค โกลด์ 8,206  90.4    9,610  88.8 11,263 85.7 2,564 85.8 2,894 84.7 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิ    714  7.9    1,031  9.5 1,595 12.1 364 12.2 451 13.2 
รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม  50  0.6        58  0.5 68 0.5 18 0.6 19 0.6 
แฟรนไชส์ 12  0.1  6  0.1 8 0.1 2 0.1 4 0.1 
รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ1       -       -         3  0.0 49 0.4 7 0.2 16 0.5 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นเทน็จนิและฮำกำตะ - - - - 3 0.0 - - 3 0.1 
รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ - - - - 1 0.0 - - 1 0.0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,983  99.0  10,708  98.9 12,987 98.8 2,954 98.9 3,389 99.2 
รำยไดอ้ื่น 95 1.0 117 1.1 154 1.2 34 1.1 27 0.8 
รวมรายได้ 9,078 100.0 10,824 100.0 13,141 100.0 2,988 100.0 3,416 100.0 

ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ 

ในปี 2553 – ปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยไดร้วมจ ำนวน 9,078 ล้ำนบำท 10,824 ล้ำนบำท และ 13,141 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.4 ในปี 2555 ทัง้น้ีรำยได้รวมของบรษิทัฯ กว่ำ     
รอ้ยละ 98 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้ เอม็ เค รำ้นสุกี้ เอม็ เค โกลด ์และรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิซึ่งแนวโน้ม
สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกิจสุกี้มแีนวโน้มลดลงในขณะที่สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกิจ
อำหำรญี่ปุ่นยำโยอิมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น ทัง้น้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ เกอืบส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเงนิสดซึ่ง
เกบ็เงนิจำกลูกคำ้ทนัท ี

                                                 
1
 รำ้นยำโยอใินประเทศสงิคโปร ์



                                                                               บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สว่นที ่1 หน้ำ 13 
 

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 2,988 ล้ำนบำท และ 3,416 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำร
เตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 14.3 

ในปี 2553 – ปี 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทัง้หมดจ ำนวน 8,983 ล้ำนบำท 10,708 ล้ำนบำท และ 12,987 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.3 ในปี 2555 

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรรวม 2,954 ล้ำนบำท และ 3,389 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 14.7 

ธรุกิจร้านสกีุ ้

รายได้จากการขายและบริการ - ธรุกิจร้านสกีุ ้

บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จำก 8,206 ล้ำนบำท ในปี 2553 เป็น 9,610 ล้ำนบำท 
และ 11,263 ลำ้นบำท ในปี 2554 และปี 2555 ตำมล ำดบั   

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้รวม 2,564 ล้ำนบำท และ 2,894 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 12.9  

กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดร้ำ้นอำหำรสุกี้ประกอบดว้ยสำเหตุหลกั 3 ประกำรคอื ผลกำรด ำเนินงำนที่ดขีึน้ของสำขำเดมิ  กำรเพิม่ขึน้
ของจ ำนวนสำขำตำมกลยทุธท์ีมุ่ง่กำรเตบิโตไปพรอ้มกบักำรขยำยสำขำของศูนยก์ำรคำ้และธุรกจิคำ้ปลกี และกำรปรบัเพิม่รำคำ
อำหำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะตน้ทุนทีส่งูขึน้  

ต้นทุนการขายและบริการของธรุกิจร้านสกีุ ้  

เมื่อพจิำรณำต้นทุนขำยของธุรกจิรำ้นสุกี้ ในช่วงปี 2553 - 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 จะเหน็ไดว้่ำธุรกจิรำ้นสุกี้มี
อตัรำก ำไรขัน้ต้นค่อนข้ำงคงที่ อยู่ที่ระดบัประมำณรอ้ยละ 66-67  ทัง้น้ีเน่ืองมำจำก บรษิทัฯ มกีำรควบคุมระบบกำรจดัซื้อและ
กำรผลติที่มปีระสทิธภิำพ โดยกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปส ำหรบัรำ้นสุกี้และรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอเิป็นแบบรวมศูนย ์
ท ำใหม้กีำรสัง่ซือ้สนิคำ้จ ำนวนมำกในกำรสัง่ซือ้แต่ละครัง้ สง่ผลใหม้กีำรประหยดัเน่ืองจำกขนำดและมอี ำนำจต่อรองที่ค่อนขำ้งสูง
กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย  

ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

รายได้จากการขายและบริการ – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

ในปี 2553 – ปี 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอจิ ำนวน 714 ล้ำนบำท 1,031 ล้ำนบำท 
และ 1,595 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.7 และรอ้ยละ 44.4 และ 54.6 จำกปีก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั เน่ืองจำกผลกำร
ด ำเนินงำนทีด่ขีึน้ของสำขำเดมิ กำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนสำขำทีเ่ตบิโตอยำ่งรวดเรว็ และกำรปรบัเพิม่รำคำอำหำรเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัสภำวะตน้ทุนทีส่งูขึน้   

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม 364 ล้ำนบำท และ 451 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 24.0   

ต้นทุนการขายและบริการของธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

เมื่อพจิำรณำตน้ทุนขำยของธรุกจิรำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอจิะเหน็ไดว้ำ่ อตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกจิรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอคิ่อนขำ้ง
คงทีท่ีร่อ้ยละ 63-65 สำเหตุหลกัเน่ืองมำจำกบรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั สัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจำกบรษิทัฯ ซึ่ง
กำรสัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิค้ำส ำเรจ็รูปของบรษิทัฯ เพื่อจ ำหน่ำยใหย้ำโยอติ่อไปนัน้มขี ัน้ตอนกำรสัง่ซื้อ ผลิตที่ครวักลำง และจดั
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สง่ไปตำมสำขำต่ำงๆเช่นเดยีวกนักบัธุรกจิรำ้นอำหำรสุกี้ของบรษิทัฯ ท ำใหส้ำมำรถควบคุมต้นทุนจำกกำรจดัซื้อและต้นทุนกำร
ผลติไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ เกดิกำรประหยดัเน่ืองจำกขนำดและมอี ำนำจต่อรองทีค่อ่นขำ้งสงูกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่สำธำรณูปโภคไดแ้ก่ คำ่ไฟฟ้ำ คำ่น ้ำประปำ           
คำ่โทรศพัท ์คำ่เช่ำ ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยถ์ำวร คำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและสง่เสรมิกำรขำย และคำ่วสัดสุิน้เปลอืง เป็นตน้ ในปี 
2553 ถงึปี 2555 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวน 4,274 ลำ้นบำท 4,891 ลำ้นบำท 6,273 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
สดัสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 47.1 รอ้ยละ 45.2 และรอ้ยละ 47.7 ตำมล ำดบั อย่ำงไรกต็ำม ในปี 
2555 บรษิทัฯ มจี ำนวนคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำกวำ่ 1,382.0 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 28.3 เน่ืองจำกกำรขยำยสำขำของรำ้นสกุี้เอม็เคและรำ้นยำโยอทิี่เตบิโตอยำ่งมำกในปี 2555 ประกอบกบันโยบำยคำ่แรงขัน้
ต ่ำของรฐับำล ท ำใหบ้รษิทัฯ ต้องมคีำ่ใชจ้ำ่ยผลตอบแทนบุคลำกรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีส่บืเน่ืองมำจำกสำขำทีเ่พิม่ขึน้
ไดแ้ก่คำ่เช่ำ ค่ำไฟฟ้ำ คำ่ประปำ คำ่โทรศพัท ์ อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัคงนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและ
บรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ สง่ผลใหค้่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมสีดัสว่นต่อรำยไดร้วมยงัคงอยูใ่นระดบัประมำณรอ้ยละ 47  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวน 1,293 ลำ้นบำทและ 1,689 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิ
เป็นสดัส่วนคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 43.3 และ รอ้ยละ 49.4 ตำมล ำดบั โดยในช่วง 3 เดอืนแรกของ
ปี 2556 บรษิทัฯมสีดัสว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วมทีส่งูขึน้ประมำณรอ้ยละ 6 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้ำทัง้น้ีเน่ืองมำจำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรในไตรมำส 1 ของปี 2555 ยงัไมไ่ดส้ะทอ้นผลจำกนโยบำยกำรปรบัขึน้
คำ่แรงขัน้ต ่ำของรฐับำล ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นไตรมำส 2 ของปี 2555 เป็นตน้มำ  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 ก ำไรก่อนคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ มจี ำนวน 1,738 ล้ำนบำท 2,272 ล้ำนบำท และ 
2,628 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

โดยในปีดงักล่ำว บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 19.1 รอ้ยละ 21.0 และรอ้ยละ 20.0 ตำมล ำดบั กำรลดลงของ
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2555 รอ้ยละ 1 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยำ่งไรกต็ำม 
กำรลดลงดงักล่ำวไมไ่ดล้ดลงอย่ำงมนียัส ำคญั 

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ มจี ำนวน 717 ลำ้นบำท และ 611 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนรอ้ยละ 24.0 และรอ้ยละ 17.9 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีกำรลดลงของอตัรำก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนประมำณรอ้ยละ 6 มสีำเหตุหลกัมำจำกคำ่ใช้จ่ำยพนักงำนซึง่ปรบัตวัขึน้สงูจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
อนัเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรปรบัขึน้คำ่แรงขัน้ต ่ำของรฐับำล 

ก าไรเบด็เสรจ็ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จ ำนวน 1,234 ลำ้นบำท 1,619 ลำ้นบำท และ 2,042 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 25.7 รอ้ยละ 31.2 และรอ้ยละ 26.1 ตำมล ำดบั และคดิเป็นอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็ รอ้ยละ 13.6 รอ้ยละ 15.0 และรอ้ยละ 
15.5 ตำมล ำดบั กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็อยำ่งต่อเน่ืองนัน้เป็นผลมำจำกรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ กำรบรหิำรจดักำรต้นทุน
และคำ่ใช้จำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพ และกำรปรบัลดอตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555 

ในปี 2553 ถงึ 2555 อตัรำภำษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ คดิเป็น รอ้ยละ 29.0 รอ้ยละ 28.3 และรอ้ยละ 
21.7 ตำมล ำดบั ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลที่รอ้ยละ 30.0 ในปี 2553 และ 2554 และรอ้ยละ 23.0 ในปี 2555 สำเหตุ
หลกัมำจำกบรษิทัฯ มรีำยจำ่ยคำ่สง่พนกังำนเขำ้ฝึกอบรม ซึง่เป็นรำยจำ่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่อกีรอ้ยละ 100.0 รวมถงึมเีงนิบรจิำค
และคำ่รบัรองทีส่ำมำรถหกัเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
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ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จ ำนวน 554 ล้ำนบำทและ 483 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นกำร
ลดลงรอ้ยละ 12.8 ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ และคดิเป็นอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็รอ้ย
ละ 18.5 และรอ้ยละ 14.1 ตำมล ำดบั กำรลดลงของอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็มสีำเหตุส ำคญัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนซึ่งปรบัตัวขึน้สูง
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ อนัเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรปรบัขึน้ค่ำแรงขัน้ต ่ำของรฐับำลซึ่งท ำให้สดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วมสงูขึน้ประมำณรอ้ยละ 6 อยำ่งไรกต็ำม อตัรำก ำไรเบด็เสรจ็ต่อรำยไดร้วมลดลงเพยีงรอ้ยละ 4.4 อนั
เน่ืองมำจำกอตัรำภำษขีองปี 2556 ไดป้รบัลดลงเป็นรอ้ยละ 20 ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 ส ำหรบัอตัรำภำษเีงนิไดท้ี่แท้จรงิ 
(Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556   คดิเป็น รอ้ยละ 19.2 ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลที่
รอ้ยละ 20.0 ในปี 2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยจ่ำยค่ำส่งพนักงำนเข้ำฝึกอบรม ซึ่งเป็นรำยจ่ำยที่มสีทิธหิกัไดเ้พิม่อีกรอ้ยละ  
100.0 รวมถงึมเีงนิบรจิำคและคำ่รบัรองทีส่ำมำรถหกัเป็นคำ่ใช้จำ่ยไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2554  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมดจ ำนวน 4,236 ลำ้นบำท และ 3,804 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2555 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 5,086 ล้ำนบำท ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัไดแ้ก่ ที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ จ ำนวน 2,993 ล้ำนบำท เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 787 ล้ำนบำท สทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 408 ล้ำนบำท 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 58.8  รอ้ยละ 15.5 และรอ้ยละ 8.0 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดตำมล ำดบั สนิทรพัยร์วมไดเ้พิม่ขึน้จำกจ ำนวน ณ 
สิน้ปี 2554 จ ำนวน 1,283 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.7 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 4,923 ล้ำนบำท ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัไดแ้ก่ ที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ จ ำนวน 3,199 ล้ำนบำท เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 417 ล้ำนบำท สทิธกิำรเช่ำจ ำนวน  397 ล้ำนบำท 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 8.5 และรอ้ยละ 8.1 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดตำมล ำดบั สนิทรพัยร์วมไดล้ดลงจำก ณ สิน้ปี 
2555 จ ำนวน 163 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 3.2  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  

แหล่งทีม่ำของเงนิทุนของบรษิทัฯ โดยหลกัมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน อยำ่งไรกต็ำม ในกำรจำ่ยเงนิปนัผลในปี 
2554 และ 2555 เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ มสีภำพคล่อง และมแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ บรษิทัฯ จงึไดข้อเปิดวงเงนิกูย้มืระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงนิในรปูแบบตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ซึง่ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัฯ และมกีำรจดจ ำนองทีด่นิและสทิธกิำรเช่ำของ
บรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 บรษิทัฯไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2554 และ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 900 ลำ้นบำท 850 ลำ้น
บำท และ 1,070 ลำ้นบำท  ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.1 ต่อปี 3.7 ต่อปี และ3.7 ต่อปี  ตำมล ำดบั เพื่อน ำมำจำ่ยเงนิปนัผลและ
ใชใ้นกำรก่อสรำ้งครวักลำง บำงนำ แหง่ใหมแ่ละอำคำรส ำนกังำนแหง่ใหม่ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

ณ สิน้ปี 2553 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 9 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ในปี 2554 และไดด้ ำเนินกำรโอนหลกัประกนัของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ
ดงักล่ำวไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ปี 2554-2555 และ ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 
บรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 และ 2554 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้ือหุน้จ ำนวน 2,006 ล้ำนบำท และ1,298 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  
สำเหตุส ำคญัของกำรลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2554 มำจำกกำรจำ่ยเงนิปนัผลจำกก ำไรสะสมจ ำนวน 2,210 ล้ำนบำท และ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเกี่ยวกบัผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน  118 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัฯ ได้ปรบัรำยกำรส ำรอง
ผลประโยชน์พนักงำนในก ำไรสะสมของปี 2554 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จ ำนวน 1,619 ล้ำนบำท ในปี 2554 ซึ่ง
สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจำกปีก่อนหน้ำเพยีง 708 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ 1,471 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2554 จ ำนวน 173 ล้ำนบำท 
สำเหตุส ำคญัของกำรเพิม่ขึน้มำจำกบรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีจ ำนวน  2,042 ล้ำนบำท กำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 310 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงนิปนัผลจำกก ำไรสะสมจ ำนวน 2,223 ล้ำนบำท และมผีลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบญัชีเกี่ยวกบัภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 45 ล้ำนบำท อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 12 เรื่องภำษเีงนิได ้มำถือ
ปฏบิตั ิสง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้สทุธ ิ174 ลำ้นบำท จำกสิน้ปี 2554 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ 1,955 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2555 จ ำนวน 483 ล้ำนบำท โดย
กำรเพิม่ขึน้มำจำกก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดจ ำนวน 483 ลำ้นบำท 

ก าไรสทุธิต่อหุ้น 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ีและกำรใชส้ทิธติำม M-WA ทัง้จ ำนวน บรษิทัฯ จะมทีุนช ำระแล้วทัง้หมด 925,850,000 
บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 925,850,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรค ำนวณก ำไรสุทธิ
ต่อหุน้ทีอ่ำจลดลงในอนำคต อนัเน่ืองมำจำกจ ำนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐำนในกำรค ำนวณมจี ำนวนมำกขึน้ 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท      
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  30.1 39.4 41.3 13.5 6.7 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 10 10 10 10 10 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 41 41 49 41 72 
ปรบัมลูค่าทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท      
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  3.0 3.9 4.1 1.3 0.7 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 1 1 1 1 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 410 410 494 411 720 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ครัง้แรกและการใช้สิทธิของ M-WA ทัง้จ านวน 

     

ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  NA 1.7 2.2 0.6 0.5 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) NA 1 1 1 1 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) NA 926 926 926 926 

ส ำหรบัปี 2554 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำว จะลดลงจำกก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำนจำก  3.9 บำท
ต่อหุน้ เป็น 1.7 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัปี 2555 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจะลดลงจำกก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน จำก 4.1 บำทต่อหุน้ เป็น 2.2 
บำทต่อหุน้ และส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจะลดลงจำกก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน จำก 0.7 บำทต่อหุน้ 
เป็น 0.5 บำทต่อหุน้ (กรณุาดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 12 เรือ่งฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะจำ่ยเงนิปนัผลไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและกำรจดัสรร
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมเป็นส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนัผลในอัตรำที่ น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือ 
งดจำ่ยเงนิปนัผล โดยขึน้อยู่กบัภำวะทำงเศรษฐกจิ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

สรปุข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯมคีวำมประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปจ ำนวน 185,850,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้1 บำท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 20.5 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่เรยีกช ำระแล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้น้ี ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 49  บำท 
รวมเป็นมลูคำ่เสนอขำยจ ำนวน 9,106,650,000 บำท รำคำเสนอขำยคดิเป็นอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธ ิ(Price to Earnings 
Ratio หรอื P/E Ratio) เท่ำกบั 22.2 เท่ำ โดย P/E Ratio ที่เสนอขำยคดิเป็นรอ้ยละ 65.4 (หรอืคดิเป็นส่วนลดรอ้ยละ 34.6) จำก
ค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดว้ยมูลค่ำตลำดของ P/E Ratio ของผู้ประกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่จดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 27 มถิุนำยน  2556 จนถงึวนัที่ 26 กรกฏำคม 2556 ที่ 34.0 เท่ำ โดยบรษิทัฯมี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะน ำเงนิจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยค์รัง้น้ีไปใชเ้พื่อก่อสรำ้งโรงงำนครวักลำงแห่งใหม่ สรำ้งส ำนักงำนใหม่ ขยำย
สำขำ และใช้เป็นทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท 320 ล้ำนบำท 600 ล้ำนบำท และ 7,187 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้น้ี บรษิทัมมีลูคำ่ตำมรำคำบญัช ีณ 31 ธนัวำคม 2555 ที ่1.98 บำทต่อหุน้ 

บรษิทัฯไม่มกีำรเสนอขำยหุ้นหรอืหลกัทรพัย์แปลงสภำพในช่วง 90 วนัก่อนหน้ำ และบริษทัฯคำดว่ำจะออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯจ ำนวน 20,0000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯและบริษทัย่อยในวนัที่ 7 สิงหำคม 2556 ทัง้น้ี กำรใช้สทิธิตำม M-WA 
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนจะสง่ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ของบรษิทัฯ (Price Dilution) รำคำตลำดของหุน้ของบรษิทัฯจะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.1 
บนสมมตฐิำนรำคำตลำดของหุน้บรษิทัฯคอืรำคำเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป (IPO Price) ที ่49 บำทต่อหุน้  

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผู้ถือหุน้ (Earning Per Share Dilution และ Control 
Dilution) สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้จะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.2 ของส่วนแบ่งก ำไรหรอืสทิธิ
ในกำรออกเสยีงเดมิ โดยค ำนวณเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯจ ำนวน 925,850,000 หุน้ 
(ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและประชำชนทัว่ไป  และกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน) 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวำมประสงค์เข้ำจดทะเบียนด้วยในหมวดอำหำรและเครื่องดื่ม อุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร 
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ (กระดำนหลกั) ดว้ยเกณฑก์ ำไร (Profit Test) โดยระยะเวลำกำรเสนอขำย ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
ของวนัที ่5-7 สงิหำคม 2556 

นักลงทุนสมัพนัธ์:  คณุสดุารตัน์  
โทร.:  0-2745-6433 ต่อ 420 แฟกซ์:  0-2745-6420  อเีมล:์  N/A 
ทีอ่ยู:่  589/164 อำคำรเซน็ทรลัซติี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 33 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 
เวบ็ไซต:์ www.mkrestaurant.com 

ค ำเตอืน ผูล้งทุนควรอ่ำนรำยละเอยีดขอ้มลูสว่นที ่2 และสว่นที ่3 ก่อนกำรตดัสนิใจลงทุน 

 

mailto:IR@senadevelopment.com
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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

ช่ือบริษทั   :  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัฯ) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :  ธรุกจิรำ้นอำหำร 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ :  589/164 อำคำรเซน็ทรลัซติี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 33 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 แขวงบำงนำ 
เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107555000317 

โฮมเพจบริษทั  :  www.mkrestaurant.com 

โทรศพัท์   :  0-2745-6433  

โทรสาร   :  0-2745-6420  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน : บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี ดงัน้ี 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงิน
โดยประมาณ 

(ล้านบาท)  

ระยะเวลาการใช้
เงินโดยประมาณ 

1. ก่อสรำ้งโรงงำนครวักลำง บำงนำ 
แหง่ใหม ่(CK5) 

1,000 ภำยในปี 2556 

2. ช ำระเงนิกูย้มืเพื่อก่อสรำ้งส ำนักงำน
แหง่ใหม่ 

320 ภำยใน  
ปี 2556 

3. ขยำยสำขำ 600 ภำยในปี 2556 
 4. เงนิส ำรองเพื่อขยำยสำขำในอนำคต 7,187 ภำยในปี 2559 
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1 ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยทีจ่ะเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง ดงันัน้กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปจัจยัหน่ึงที่จะผลกัดนัใหบ้รษิทัฯเตบิโตตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว ้ซึ่งปจัจุบนักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้น ประกอบกบัมผีู้ประกอบกำรธุรกิจ
รำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ เขำ้มำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯจงึมคีวำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่อำจจะไม่
สำมำรถท ำยอดขำยได้ตำมเป้ำหมำยและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อเงนิลงทุน กำรเปิดสำขำใหม่นัน้ จะต้องใช้เงนิ
ลงทุนประมำณ 8 ลำ้นบำทต่อสำขำ เพื่อใชส้ ำหรบังำนออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ เฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์ครวั และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนอื่นๆ บรษิทัฯมแีผนงำนที่จะขยำยสำขำเอม็ เค สุกี้ และยำโยอิอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท ำเลที่ตัง้
ของสำขำที่เปิดใหม่อำจจะทบัซ้อนกบัสำขำเดมิที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกนัและอำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในระยะยำว 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรศกึษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหมอ่ยำ่งเคร่งครดัและสำขำที่เปิดใหม่จะต้องใหผ้ลตอบแทน
ที่ดแีละคุ้มต่อกำรลงทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีฝ่ำยพฒันำและวิศวกรรมเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรส ำรวจพื้นที ่
ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณใกล้เคยีงและกำรวเิครำะหท์ำง
กำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) 
จะตอ้งไดไ้มต่ ่ำเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้เพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกบับรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์
ในกำรท ำธรุกจิมำนำนกวำ่ 25 ปี และมสีนิคำ้และบรกิำรเป็นที่ยอมรบัของลูกคำ้ นอกจำกน้ี ผูป้ระกอบกำรศูนยก์ำรคำ้ 
โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มคีวำมต้องกำรรำ้นอำหำรที่มชีื่อเสยีงมำเช่ำพืน้ที่เพื่อเป็นกำรดงึดูดและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มำใช้บรกิำร ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึได้รบัข้อเสนอที่ดมีำโดยตลอด เช่น ท ำเลที่ตัง้ ขนำดของ
พื้นที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งบริษทัฯ ได้ท ำกำรศึกษำพื้นที่เช่ำทุกแห่งที่ได้รบัข้อเสนอ รวมถึงกำรศึกษำและ
วเิครำะหท์ำงกำรเงนิเพื่อพจิำรณำลงทุนในพืน้ที่ที่มคีวำมเหมำะสมและสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนที่ด ีบรษิทัฯ มคีวำม
มัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่กำรใหบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้ จะช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรท ำก ำไรให้ผูถ้ือหุ้น 
และลดควำมเสีย่งต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได้ในระยะยำว บรษิทัฯยงัพจิำรณำจำกยอดขำยและควำมหนำแน่น
ของลูกคำ้ของสำขำใกลเ้คยีงเพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่กำรเปิดสำขำใหม่บรเิวณนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่
ใกลเ้คยีง แต่เป็นกำรเพิม่ทำงเลอืกใหก้บัลูกคำ้มำกยิง่ขึน้และเป็นกลยุทธท์ี่จะเพิม่พืน้ที่กำรใหบ้รกิำรเพื่อรกัษำสดัส่วน
ทำงกำรตลำดอกีดว้ย  

1.2 ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าและไม่สามารถต่อสญัญาพืน้ท่ีเช่าในเง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯ เหน็ว่าสมควร 

เน่ืองจำกปจัจบุนัมกีำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมค่อนขำ้งรุนแรง และมผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ขึน้มำ
โดยตลอด ท ำใหพ้ื้นที่เช่ำเพื่อเปิดกจิกำรรำ้นอำหำรหำยำกขึน้ อำจท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสี่ยงในกำรหำพืน้ที่ในกำร
เปิดสำขำใหมไ่มไ่ดต้ำมทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบัผูป้ระกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และ
คอมมูนิตี้มอลล์ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรชัน้น ำของประเทศ มี
สนิคำ้และบรกิำรเป็นทีต่อ้งกำรของผูบ้รโิภค จงึไม่คดิว่ำเป็นควำมเสีย่งที่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯไม่สำมำรถหำพืน้ที่เช่ำได ้
ส ำหรบัสญัญำเช่ำพื้นที่ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ 3 – 5 ครัง้ๆละ 3 ปี 
หำกบรษิทัฯไมส่ำมำรถต่ออำยสุญัญำเช่ำ อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ 
มคีวำมสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้ให้เช่ำมำนำน มปีระวตัิกำรกำรช ำระค่ำเช่ำที่ด ีปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่เคยมี
ปญัหำกบัผู้ให้เช่ำและที่ผ่ำนมำได้รบักำรต่อสญัญำเช่ำมำโดยตลอด อีกทัง้บรษิทัฯและเจ้ำของพื้นที่เช่ำยงัร่วมกนั
แกป้ญัหำส ำหรบัสำขำทีม่ผีลประกอบกำรทีไ่มด่ ีซึง่บำงครัง้อำจจะตอ้งพจิำรณำปิดสำขำนัน้ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
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ทัง้สองฝำ่ย ท ำใหบ้รษิทัฯและเจำ้ของพืน้ที่เช่ำมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำโดยตลอด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำควำมเสีย่งที่
ไมส่ำมำรถหำพืน้ทีเ่ช่ำและไมส่ำมำรถต่อสญัญำพืน้ทีเ่ช่ำไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธรุกจิแต่อย่ำงใด 

1.3 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

เน่ืองจำกธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นธุรกิจบรกิำร ดงันัน้บุคลำกรจงึเป็นกลไกส ำคญัที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจได ้ ซึ่งบรษิทัฯมี
แผนงำนที่จะเปิดสำขำใหม่ทุกๆปี และต้องมีพนักงำนประมำณ 30 – 40 คนต่อ 1 สำขำ ดงันัน้บริษทัฯจะต้องมี
แผนงำนกำรรบัพนกังำนใหมจ่ ำนวนมำกเพื่อรองรบักำรเปิดสำขำใหม่  ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มพีนักงำน
ในฝำ่ยปฏบิตักิำรสำขำจ ำนวน 18,796 คน โดยมสีดัสว่นทีเ่ป็นพนักงำนประจ ำรอ้ยละ 70 และพนักงำนชัว่ครำวรอ้ยละ 
30 และมอีตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำนรวมอยู่ที่เฉลี่ยประมำณร้อยละ 10 ดงันัน้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัหำ
พนกังำนใหมเ่พื่อรองรบักำรขยำยสำขำหรอืทดแทนพนกังำนทีล่ำออกไดท้นัเวลำ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำร
และกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจและมุ่งมัน่ที่จะแก้ไขประเดน็ดงักล่ำวเพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษิทัฯใหน้ำน
ที่สุด และใหค้วำมส ำคญักบักำรท ำงำนภำยใต้ “วฒันธรรมเอ็มเค” ที่มกีำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดบัชัน้ กำรให้
โอกำสพนักงำนที่มคีวำมสำมำรถเพื่อที่จะเป็นระดบับรหิำรได้ในอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรให้
เป็นธรรม กำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรดูแลพนักงำนเหมือนเป็นครอบครวั
เดยีวกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่ำว จงึมผีูม้ำสมคัรเพื่อร่วมท ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง และพนักงำนที่เขำ้ท ำงำนใหม่
ทุกคนจะต้องเข้ำอบรมตำมหลกัสูตรของสถำบันฝึกอบรมเพื่อให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึง วฒันธรรมองค์กร และ
สำมำรถปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ บรษิทัฯจงึไม่มปีญัหำในกำรหำบุคลำกรใหม่ที่มคีวำมสำมำรถ
ตำมคณุสมบตัทิีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้

1.4 ความเส่ียงจากการปรบัเพ่ิมของต้นทุนบคุลากร 

เน่ืองดว้ยวนัที ่2 พฤศจกิำยน 2554 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรค่ำจำ้งกลำง กระทรวงแรงงำนไดพ้จิำรณำกำรปรบัค่ำจำ้ง
ขัน้ต ่ำเป็นวนัละ 300 บำท โดยเริม่จำก 7 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุร ีปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร 
นครปฐม และภูเกต็ โดยเริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2555 เป็นตน้ไป และจะพจิำรณำจงัหวดัที่มกีำรปรบัค่ำจำ้งขัน้ต ่ำ
ที่ยงัไม่ถงึ 300 บำท โดยจะพจิำรณำอกีครัง้ในปี 2556 ในขณะที่จงัหวดัที่ไดป้รบัถงึ 300 บำทแล้ว ใหค้งอตัรำน้ีไว้
จนถงึปี 2558  และกำรประกำศปรบัเงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนรฐัวสิำหกจิที่มวีุฒกิำรศกึษำระดบัปรญิญำตรใีห้
เป็น 15,000 บำทในปี 2557 ซึง่กำรปรบัเพิม่ของคำ่แรงขัน้ต ่ำและหลกักำรกำรปรบัเงนิเดอืนพนักงำนที่มวีุฒกิำรศกึษำ
ระดบัปรญิญำตรทีีก่ ำลงัจะเกดิขึน้ในเรว็ๆน้ี อำจสง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยเงนิเดอืนและสวสัดกิำรสูงขึน้และส่งผลกระทบในเชงิ
ลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

เพื่อตอบสนองนโยบำยของรฐับำลในกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ต ่ำ เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2555 บรษิทัฯไดป้รบัค่ำแรงขัน้ต ่ำให้
พนักงำนเท่ำกบั 300 บำทต่อวนัทัว่ประเทศแล้ว ซึ่งกำรปรบัขึ้นค่ำแรงดงักล่ำวจะส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยเงนิเดอืนและ
สวสัดกิำรของบรษิทัฯสงูขึน้และสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯมคีวำม
จ ำเป็นในกำรรกัษำบุคลำกรซึง่เป็นทรพัยำกรทีม่คีำ่และเป็นกลไกอนัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ และมคีวำมมัน่ใจว่ำกำร
พฒันำบุคลำกรทีท่ ำกนัมำอยำ่งต่อเน่ืองจะสง่ผลใหพ้นกังำนของบรษิทัฯสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้
และลดควำมผิดพลำดให้น้อยลง  รวมถึงวฒันธรรมขององค์กรแบบฉบบัของ “ครอบครวัเอ็มเค” สำมำรถลดอตัรำ   
กำรลำออกของพนักงำนได้อีกด้วย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรพจิำรณำปรบัรำคำอำหำรเพิม่ตำมควำมเหมำะสม
เพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวะต้นทุนที่เพิม่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลดงักล่ำว บรษิทัฯเชื่อว่ำจะสำมำรถบรหิำรจดักำรต้นทุน
บุคลำกรทีส่งูขึน้และยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไวไ้ด้ 
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1.5 ความเส่ียงจากการบริหารจดัการสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

เน่ืองจำกวตัถุดบิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นอำหำรสดเกอืบทัง้หมดโดยจะส่งตรงจำกครวักลำงไปยงัสำขำทัว่ประเทศ 
บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบัคณุภำพ ควำมสดใหม ่รสชำต ิและควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร หำกบรษิทัฯ 
มกีำรบรหิำรจดักำรทีไ่มม่ปีระสทิธภิำพ อำจจะมคีวำมเสีย่งเรื่องคณุภำพของสนิคำ้ไม่ไดม้ำตรฐำนและส่งผลกระทบต่อ
ผลด ำเนินงำนของบรษิทัฯได ้

ปจัจุบนั บรษิทัฯ มีครวักลำงดูแลรบัผิดชอบเรื่องกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรจดัเตรยีมและปรุง
อำหำร กำรจดัเก็บ และกระจำยสนิค้ำไปยงัสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งครวักลำงจะเป็นผูส้ ัง่ซื้อวตัถุดบิ ผูร้บัมอบสนิคำ้จำก
ผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำย รวมถงึเป็นผูต้รวจสอบคุณภำพสนิคำ้ ควำมสด ควำมสะอำด และจ ำนวนที่รบัมอบ ทัง้น้ี ส ำหรบั
สำขำทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ถขนสง่สำมำรถไปไดเ้พยีงสปัดำหล์ะ 2 ครัง้ สำขำเหล่ำนัน้จะต้องเป็นผูซ้ื้อวตัถุดบิที่มอีำยุส ัน้และ
ง่ำยต่อกำรช ำรุดเอง เช่น ผกัและผลไม้ โดยจะต้องปฏิบัติตำมขัน้ตอนปฏิบัติกำรเลือกซื้อสินค้ำอย่ำงเคร่งครดั 
นอกจำกน้ี ครวักลำงยงัเป็นหน่วยงำนที่เตรยีมและผลิตสนิค้ำบำงประเภทที่เป็นสูตรเฉพำะของบรษิทัฯ และยงัเป็น
คลงัสนิค้ำในกำรจดัเก็บวตัถุดบิโดยแยกกำรจดัเก็บตำมสนิค้ำในแต่ละประเภท ไม่ว่ำจะเป็นห้องแช่แขง็ ห้องแช่เยน็ 
และหอ้งจดัเกบ็ทัว่ไป เพื่อใหเ้หมำะกบัประเภทของสนิคำ้ นอกจำกน้ี ครวักลำงยงัเป็นศูนยก์ระจำยสนิคำ้ โดยจดัส่งใน
รถที่มกีำรควบคุมอุณหภูมแิละควำมชื้นและส่งตรงไปยงัสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งครวักลำงของบรษิทัฯ ไดใ้บรบัรองจำก
สถำบนัระดบัสำกล เช่น ISO HACCP และ GMP และเมื่อสำขำไดร้บัสนิคำ้แลว้กจ็ะเขำ้สู่ข ัน้ตอนกำรจดัเกบ็วตัถุดบิซึ่ง
จะแยกตำมประเภทของสนิคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นตู้แช่แขง็ ตู้แช่เยน็ และหอ้งจดัเกบ็ทัว่ไป เพื่อใหว้ตัถุดบิมคีวำมสด สะอำด 
และได้มำตรฐำนและคุณภำพตำมที่บริษทัฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality 
Assurance) คอยสุม่ตรวจวธิกีำรปฏบิตังิำนของสำขำและคุณภำพของสนิคำ้ทีเ่ตรยีมไวบ้รกิำรลูกคำ้ 

จำกขัน้ตอนตัง้แต่กำรรบัมอบวตัถุดบิ กำรเตรยีมและกำรผลติ กำรจดัเกบ็ และกำรกระจำยสนิค้ำจำกครวักลำงไปยงั
สำขำทัว่ประเทศ ตลอดจนขัน้ตอนกำรจดัเกบ็และจดัวำงทีป่ฏบิตัอิยำ่งเครง่ครดัของทุกสำขำ  บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำ
ขัน้ตอนกำรปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดัจำกทุกหน่วยงำนจะสำมำรถลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได้ เพื่อใหร้ำ้นอำหำรทุกแห่งทุกสำขำ
ทัว่ประเทศในเครอืเอม็เค สำมำรถบรกิำรลูกคำ้ดว้ยสนิคำ้ทีม่คีณุภำพและมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว ้ 

1.6 ความเส่ียงจากโรคระบาด 

ในอดตีทีผ่ำ่นมำมโีรคหลำยชนิดทีร่ะบำดอยำ่งรนุแรงและสง่ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมรำ้นอำหำร เช่น ในปี 2545 พบ
โรคววับ้ำ (Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบำดในสหรฐัอเมรกิำและยุโรป ในปี 2548 โรคไขห้วดันก (Bird 
Flue หรอื H5N1) ระบำดในหลำยประเทศทัว่โลก และในปี 2551 พบโรคไขห้วดัหมู (Swine Influenza หรอื H1N1) ที่
ระบำดในประเทศเมก็ซโิก เป็นตน้  กำรระบำดของโรคดงักล่ำวสง่ผลกระทบต่อควำมมัน่ใจของลูกคำ้ในกำรบรโิภคเน้ือ
ววั เน้ือไก่ และเน้ือหม ูซึง่เป็นวตัถุดบิทีส่ ำคญัของรำ้นอำหำรทุกแห่งในเครอืเอม็เค หำกในอนำคตมโีรคระบำดเกดิขึน้
อกีอำจสง่ผลกระทบต่อรำยไดข้องบรษิทัฯได ้

บรษิทัฯใหค้วำมส ำคญัต่อกำรคดัเลือกวตัถุดบิ โดยคดัเลือกผูผ้ลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้ที่มคีุณภำพ และวตัถุดบิทุกชิ้น
จะตอ้งมรีะบบสบืคน้ยอ้นกลบั (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเสน้ทำงของอำหำรนัน้ๆได้ ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึ
ขัน้ตอนสุดท้ำยไม่ว่ำจะเป็น ต้นก ำเนิดของสนิค้ำ กำรผลติ กำรขนส่ง เป็นต้น ท ำใหบ้รษิทัฯมัน่ใจว่ำวตัถุดบิทุกชิ้นได้
มำตรฐำน มีคุณภำพสะอำด ปลอดภยั และไม่มีสิง่ปนเป้ือน นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัมฝี่ำยตรวจสอบคุณภำพที่คอย
ตรวจสอบคุณภำพของสนิค้ำทุกชิ้น และครวักลำงทัง้ 2 แห่งไดใ้บรบัรองจำกสถำบนัระดบัสำกล เช่น ISO HACCP 
และ GMP  

 



                                                                               บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สว่นที ่2 หน้ำ 5 
 

1.7 ความเส่ียงจากความผนัผวนของวตัถดิุบ 

วตัถุดบิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย เน้ือสตัว์ อำหำรทะเล ผกั ผลไม้ ไข่ ขำ้ว และน ้ำซอสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและ
ปรมิำณของวตัถุดบิสำมำรถผนัผวนตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนตำมปรมิำณผลผลติสู่ตลำด ภยัธรรมชำต ิสภำพอำกำศ 
กำรแพร่ระบำดโรคติดต่อในสตัว์หรอืพชืเพำะปลูก และควำมต้องกำรของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นปจัจยัที่บรษิทัฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได้ ในกรณีที่รำคำวัตถุดิบมีควำมผนัผวนมำกหรือมีปริมำณที่ขำดแคลน อำจส่งผลให้บริษัทฯ           
มคีวำมเสีย่งในกำรจดัหำวตัถุดบิในรำคำที่สูงหรอืไม่ได้ตำมปรมิำณที่ต้องกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯได ้

บรษิทัฯ มกีำรเกบ็สถติขิองยอดจ ำหน่ำยสนิคำ้แต่ละประเภทของแต่ละสำขำ ซึ่งสำมำรถวเิครำะหค์วำมต้องกำรสนิคำ้ 
และยงัมกีำรท ำประมำณกำรยอดขำยของทุกสำขำ ท ำใหส้ำมำรถประมำณกำรสัง่ซื้อล่วงหน้ำได ้นอกจำกน้ี ฝำ่ยจดัซื้อ
ของบรษิทัฯ จะเป็นผูป้ระสำนงำนกบัผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ในกำรแจง้ล่วงหน้ำของประเภทและปรมิำณของสนิคำ้
ที่ต้องกำร รวมถึงกำรรบัทรำบปริมำณและรำคำของสนิค้ำที่ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยสำมำรถส่งมอบให้กบับรษิทัฯได ้
ส ำหรบัสินค้ำบำงประเภทที่มีควำมผันผวนสูงนัน้ บริษัทฯ จะท ำสญัญำสัง่ซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปริมำณกำรสัง่ซื้อ 
ระยะเวลำกำรส่งมอบ และกำรก ำหนดรำคำที่ชดัเจน เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ จะไม่ขำดแคลนสนิคำ้ดงักล่ำว และ
สำมำรถซื้อไดต้ำมรำคำที่ก ำหนดไว้ จำกกำรที่บรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัคู่คำ้มำโดยตลอดและมกีำรประสำนงำน
กบัผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยอย่ำงใกล้ชดิ รวมถงึมกีำรเกบ็สถติแิละกำรประมำณกำร กำรสัง่ซื้อวตัถุดบิของทุกสำขำอย่ำง
ต่อเน่ือง ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรสัง่ซื้อที่มปีระสทิธภิำพที่จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ง
จำกควำมผนัผวนของวตัถุดบิได ้นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัมกีำรพจิำรณำปรบัรำคำอำหำรเพิม่ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภำวะตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ เพื่อไม่ใหส้ง่กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

1.8 ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญาแฟรนไชสย์าโยอิ 

MKI ได้รบัสทิธใินกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd. โดย
สญัญำแฟรนไชส์มอีำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำไดค้รัง้ละ 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝำ่ยหน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำร
เลกิสญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยุในแต่ละครำว (สรุปสำระส ำคญัของสญัญำแฟรนไชสส์ำมำรถ
ดูได้ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5.10.7) ดงันัน้ หำกมีกำรบอกเลิกสญัญำแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจ
รำ้นอำหำรยำโยอ ิซึง่จะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอมิำเป็นเวลำ 7 ปี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 มทีัง้หมด 95 สำขำ และที่ผ่ำน
มำบรษิทัฯไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของสญัญำแฟรนไชสอ์ย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำรและวธิกีำร
ด ำเนินงำนของ “ยำโยอ ิเคน” ภำยใต้ระบบแฟรนไชสข์องเจำ้ของสทิธ ิและ Know How ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ซึ่ง
รวมถึงรูปแบบของร้ำนอำหำร กำรปรบัรำยกำรอำหำร กำรเลอืกวตัถุดบิ กำรพฒันำสนิค้ำ กำรอบรมพนักงำน และ
รูปแบบกำรด ำเนินงำนทัง้ด้ำนกำรค้ำและกำรผลติ และกำรช ำระเงนิค่ำสทิธติรงตำมก ำหนด อกีทัง้บรษิทัฯ เองยงัมี
ควำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะขยำยสำขำยำโยออิย่ำงต่อเน่ือง โดยเปิดสำขำใหม่เฉลี่ย 30 สำขำต่อปี และมแีผนงำนกำรขยำยสำขำ
อย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต   อีกทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของยำโยอกิม็กีำรเตบิโตที่ดอีย่ำงต่อเน่ืองจำกยอดขำยมอีตัรำกำร
เตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 42 ในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2552–2555) และมกีำรเตบิโตของก ำไรสุทธจิำกขำดทุนสุทธ ิ48 ล้ำน
บำท ในปี 2551 เป็นก ำไรสุทธ ิ134 ล้ำนบำทในปี 2555 นอกจำกน้ีบรษิทัฯ และ Plenus Co.,Ltd. ยงัเป็นพนัธมติร
ทำงธรุกจิรว่มทุนในกำรด ำเนินธรุกจิรำ้นเอม็ เค สุกี้ในต่ำงประเทศและมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำเป็นระยะเวลำนำน และที่
ผ่ำนมำบรษิทัฯได้ปฏิบตัติำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำมำโดยตลอด ซึ่งน่ำจะท ำให้บรษิทัฯ ได้รบัควำมไว้วำงใจให้ต่อ
สญัญำแฟรนไชสไ์ด ้
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1.9 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีรนุแรง 

จำกพฤตกิรรมทีค่นไทยมกีำรรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนกนัมำกขึน้ และกำรเปิดกำรคำ้เสรอีำเซยีนในปี 2558 ส่งผล
ให้ธุรกิจอำหำรมีกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสูงและมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆเข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น 
รำ้นอำหำรที่มำกบักระแสเกำหลแีละญี่ปุ่น และรำ้นอำหำรจำนด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ที่เน้นกำร
น ำเสนอผลติภณัฑแ์ละเมนูใหม่ๆ  และกำรตกแต่งรำ้นที่ทนัสมยั รำ้นอำหำรที่ไดร้บัควำมนิยมในประเทศเพื่อนบ้ำนเขำ้
มำขยำยสำขำในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งร้ำนอำหำรเหล่ำน้ีถือเป็นคู่แข่งโดยตรงและโดยมำกจะเปิดบริกำรใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกบัสำขำของบรษิทัฯ ซึ่งกำรแข่งขนัดงักล่ำวอำจ
สง่ผลกระทบกบักำรเตบิโตและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได ้

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯเชื่อวำ่กำรแขง่ขนัจะต้องเน้นสนิคำ้และบรกิำรที่มคีุณภำพ แบรนดท์ี่แขง็แกร่งเป็นที่ยอมรบัจำก
ผูบ้รโิภค และทมีผูบ้รหิำรที่มวีสิยัทศัน์ ดว้ยประสบกำรณ์อนัยำวนำนกว่ำ 25 ปี เอม็ เค สุกี้ และยำโยอ ิเป็นที่ยอมรบั
ของลูกค้ำเรื่องกำรให้บริกำร คุณภำพของสนิค้ำ รำคำ และควำมคุ้มค่ำ ประกอบกบัวิสยัทศัน์ของคณะผู้บริหำรที่
วำงแผนงำนและกำรลงทุนใหเ้หมำะกบัสภำวะเศรษฐกจิ ไมว่ำ่จะเป็นเรื่องกำรขยำยสำขำใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ กำร
ลงทุนในครวักลำงเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรบัยอดขำยที่เพิม่ขึ้น กำรลงทุนเรื่องรถขนส่งเพื่อรองรบักำร
กระจำยสนิคำ้ไปทุกภูมภิำค กำรส ำรวจตลำดเพื่อตดิตำมกำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และกำรวำงระบบกำร
ปฏบิตังิำนเพื่อใหเ้ป็นตำมมำตรฐำนทีว่ำงไวแ้ละเพื่อกำรบรหิำรจดักำรไดป้ระสทิธภิำพสูงสุด นอกจำกน้ี บรษิทัฯมกีำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณเพื่อให้สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะ
ผู้บรหิำรจะเป็นผู้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ  และเปรียบเทียบกบัแผนงำนประจ ำปีที่ก ำหนด
เป้ำหมำยไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อประเมนิควำมส ำเรจ็ของแผนกลยทุธท์ีไ่ดว้ำงไว ้

1.10 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและอบุติัเหตุ 

อุทกภยัครัง้รำ้ยแรงที่เกดิขึน้ตัง้แต่ปลำยเดอืนกรกฎำคม 2554 จนถงึปลำยปี 2554 ไดส้รำ้งควำมเสยีหำยต่อกจิกรรม
ทำงเศรษฐกจิของไทยในช่วงครึง่ปีหลงัอย่ำงมำก เน่ืองจำกน ้ำไดท้่วมเขำ้สู่พืน้ที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ
พื้นที่อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม  7 แห่งในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำและจงัหวดั
ปทุมธำนี ซึ่งครวักลำงนวนคร (CK3) ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครไดถู้กน ้ำท่วมจนต้องปิดด ำเนินกำรและยำ้ย
ฐำนกำรผลติบำงสว่นมำทีค่รวักลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมกี ำลงักำรผลติที่เพยีงพอและรองรบัควำมต้องกำรของสำขำที่มี
ทัง้หมดในปจัจุบนัได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดม้กีำรพจิำรณำจดัหำครวักลำงใหม่ (CK5)ในท ำเลที่เหมำะสมไว้แล้ว 
ส ำหรบัรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ ที่ไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมไดแ้ก่รำ้นอำหำรสุกี้ เอม็ เค จ ำนวน 55 สำขำ 
และรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิจ ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดอืน โดยรำ้นส่วนใหญ่ไม่ไดร้บั
ควำมเสยีหำยเน่ืองจำกตัง้อยู่ในศูนย์กำรค้ำและโมเดริ์นเทรดที่มมีำตรกำรป้องกนัอย่ำงมปีระสทิธิภำพ นอกจำกน้ี 
อุทกภยัครัง้น้ียงัส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจของคู่ค้ำบำงรำยหยุดชะงกัท ำให้เกิดกำรขำดแคลนวตัถุดบิบำงประเภท
ระยะเวลำหน่ึง ซึง่สง่ผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัฯ 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึภยัพบิตัธิรรมชำตทิี่มผีลต่อกำรด ำเนินธุรกจิ จงึวำงแผนป้องกนัและรบัมอืควำม
เสีย่งดงักล่ำว เช่น กำรซือ้ประกนัภยั กำรวำงแผนปฏบิตังิำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรบัมอืกบัภยั
ธรรมชำติ กำรจดัหำครวักลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสม กำรเพิม่ศูนย์กระจำยสนิคำ้เพื่อกระจำยควำมเสีย่ง กำรอนุมตัิ
วงเงนิฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝำ่ยรบัรู้ข่ำวสำรใหท้ัว่ถงึกำรเตรยีมควำมพร้อมของฝ่ำย
บรหิำรเพื่อเพิม่ควำมมัน่ใจให้กบัผูถ้อืหุน้ พนักงำน คู่คำ้ และลูกคำ้ของบรษิทัฯว่ำธุรกจิจะสำมำรถด ำเนินต่อไปและมี
กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณีทีม่คีวำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติเกดิขึน้  
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ส ำหรบัแผนงำนกำรรบัมอืในกรณีที่สนิคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝำ่ยจดัซื้อจะเป็นผูเ้ตรยีมกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและ 
ผู้จ ำหน่ำยวตัถุดบิทุกรำยที่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนที่บริษทัฯก ำหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อใหท้รำบประเภทสนิคำ้ที่สำมำรถผลติได้ ก ำลงักำรผลติ จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสนิคำ้ได ้ซึ่งฝำ่ยจดัซื้อ
จะประสำนงำนกบัครวักลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรส่งตรงไปยงัทุกสำขำถึงรำยกำรสินค้ำที่ขำดแคลน รำยกำรสินค้ำ
ทดแทน และระยะเวลำกำรส่งสินค้ำในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งให้ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏิบตัิและ
บรหิำรสนิคำ้คงเหลอืในแต่ละสำขำใหม้ปีระสทิธภิำพ และเจำ้หน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลูกคำ้โดยตรงได ้
ซึง่เหตุกำรณ์อุทกภยัปี 2554 ท ำใหบ้รษิทัฯไม่สำมำรถใหบ้รกิำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯไดพ้ยำยำม
บรหิำรจดักำรใหเ้หตุกำรณ์ดงักล่ำวให้กลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ที่สุด ซึ่งลูกคำ้ทุกท่ำนเขำ้ใจในเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและ
ยงัใหค้วำมไวว้ำงใจ บรษิทัฯเสมอมำ บริษทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถรบัมอืและเตรยีมควำมพรอ้มกบัควำมเสีย่ง
ดงักล่ำวได ้ 

นอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อำจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯยงัมีกรมธรรม์
ประกนัภยัหลำยประเภท เช่น ประกนัภยัอุปทัวเหตุ ประกนัภยัส ำหรบัเงนิประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกนัควำมเสี่ยงภยัทรพัยส์นิ (กรุณำดูรำยละเอยีดเพิม่เติมในส่วนที่ 2 ขอ้ 5.10.10) เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำร
รบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 

1.11 ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ บรษิทัฯ จงึน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในขัน้ตอนกำร
สัง่อำหำรโดยระบบจะส่งค ำสัง่ตรงไปยงัครวัต่ำงๆ ทนัที ซึ่งช่วยกำรลดระยะเวลำในกำรให้บรกิำรลูกค้ำและลดกำร
ผิดพลำดในกำรท ำงำนให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยงัเป็นส่วนที่ส ำคญัในกำรให้บริกำรของ Home 
Delivery ที่รบั order จำกลูกคำ้และส่งค ำสัง่อำหำรไปยงัสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรยีมจดัส่งต่อไป นอกจำกน้ี ยงัเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ดงันัน้ หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมปีญัหำขดัขอ้งหรอืมเีหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคดิที่
ท ำใหร้ะบบดงักล่ำวไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้อำจสง่ผลใหม้ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ได ้

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของระบบสำรสนเทศ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหม้คีวำมทนัสมยั โดยเน้นกำรพฒันำระบบงำนที่มคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น ระบบบญัช ีกำร
จดัซือ้วตัถุดบิ กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั กำรกระจำยสนิคำ้ และระบบสื่อสำรระหวำ่งส ำนกังำนใหญ่และสำขำทัว่ประเทศ 
ซึ่งกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำส่งให้ผู้บรหิำรใช้วเิครำะห์ พจิำรณำและ
ตดัสนิใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีที่ระบบมี
ปญัหำขดัขอ้ง บรษิทัฯกส็ำมำรถด ำเนินธุรกจิต่อไปได ้เน่ืองจำกทุกหน่วยงำนมคีู่มอืและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเพื่อใช้
ในกำรแกป้ญัหำและกำรด ำเนินกำรเพื่อใหธ้รุกจิสำมำรถด ำเนินต่อไปได ้ 

1.12 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในต่ำงประเทศผ่ำนบรษิทัร่วมทุน 2 แห่ง โดยถอืหุน้รอ้ยละ 12 ใน Plenus MK Co.,Ltd. เพื่อ
ด ำเนินธุรกจิรำ้นเอม็ เค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น และถอืหุน้รอ้ยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อด ำเนินธุรกจิรำ้น
เอ็ม เค สุกี้ ในประเทศสงิคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมคีวำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้จำกหลำยปจัจยั เช่น ภำวะเศรษฐกิจ 
กำรเมอืง กฎหมำย ภำษ ีและอตัรำแลกเปลี่ยน ดงันัน้ หำกมเีหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงเกดิขึน้ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธรุกจิในประเทศนัน้ๆ อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ 

ในปี 2554-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกธุรกจิจำกต่ำงประเทศจ ำนวน 9 ล้ำนบำท 57 
ล้ำนบำท และ  21 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนของรำยไดร้วมที่รอ้ยละ 0.1 รอ้ยละ 0.4 และรอ้ยละ 0.6 
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ตำมล ำดบั อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มแีผนกำรศกึษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรส ำรวจตลำด (Market Survey) 
ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถงึกำรศกึษำขอ้มูลทำงเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น GDP อตัรำกำรเงนิ
เฟ้อ อตัรำแลกเปลีย่น เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัต่ำงชำต ิอตัรำภำษ ีเป็นต้น รวมถงึกำร
วิเครำะห์ทำงกำรเงินที่จะต้องได้ไม่ต ่ ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
นอกจำกน้ี กำรที่มพีนัธมติรที่แขง็แกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ที่เป็นเจำ้ธุรกจิอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ที่สุด
ของญี่ปุ่นที่มสีำขำกว่ำ 2,400 สำขำ และเป็นเจำ้ของธุรกจิร้ำนอำหำรพรอ้มเสริฟ์ภำยใต้ชื่อ ยำโยอ ิเคน ที่ประสบ
ควำมส ำเรจ็อย่ำงรวดเรว็ในประเทศญี่ปุ่น ดงันัน้ บรษิทัฯจงึมคีวำมเชื่อมัน่ในวสิยัทศัน์และกำรบรหิำรงำนของกลุ่ม 
Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น ำในประเทศญี่ปุ่นและมศีกัยภำพที่จะท ำใหร้้ำนเอ็ม เค สุกี้ เป็นที่รูจ้กัและขยำย
สำขำไปทัว่ประเทศญี่ปุ่น ส ำหรบักำรขยำยสำขำไปยงัประเทศสงิคโปรน์ัน้ ยงัอยู่ในระหว่ำงกำรศกึษำ ซึ่งหำกบรษิทัฯ 
มคีวำมพรอ้มกจ็ะเป็นกำรลงทุนผำ่น Plenus & MK Pte. Ltd. ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวำมเหน็วำ่กำรวำงแผนกำรลงทุนและ
กำรมพีนัธมติรทำงธุรกจิที่เขม้แขง็จะสำมำรถลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได ้อกีทัง้กำรขยำยสำขำไปประเทศที่มอีตัรำกำร
เติบโตสูง มปีระชำกรหนำแน่นและมกี ำลงัซื้อน่ำจะเป็นโอกำสที่ท ำให้บรษิทัฯสำมำรถเติบโตได้อีก และยงัเป็นกำร
กระจำยควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนอกีดว้ย 

1.13 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

เน่ืองด้วยบรษิทัฯ มรีำยได้บำงส่วนเป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นรำยได้ค่ำสทิธแิฟรนไชส์และกำรขำยสนิค้ำไป
ต่ำงประเทศ ซึ่งหำกอตัรำแลกเปลี่ยนมีควำมผนัผวน บรษิทัฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนได้ ปจัจุบนั  
บรษิทัฯ มรีำยไดท้ีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศคอ่นขำ้งน้อยคดิเป็นสดัส่วนที่รอ้ยละ 0.1 รอ้ยละ 0.4 และรอ้ยละ 0.6  ของ
รำยไดร้วมในปี 2554-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 ตำมล ำดบั ซึ่งอยู่ในระดบัที่ไม่ได้กระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั ดงันัน้บริษทัฯ จึงยงัไม่จ ำเป็นต้องท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงด้านบริหารจดัการ 

1.14 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 

เน่ืองจำกนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นผูร้่วมก่อตัง้บรษิทัฯ ซึ่งทัง้ 2 ท่ำนเป็นกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และมีส่วนส ำคญัในกำรบริหำรงำนให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบัของ
ผูบ้รโิภค มจี ำนวนสำขำครอบคลุมทัว่ประเทศ มฐีำนะทำงกำรเงนิที่ม ัน่คง และมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดอีย่ำงต่อเน่ือง 
หำกบรษิทัฯ สญูเสยีผูบ้รหิำรดงักล่ำวไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรหิำรจดักำรขององคก์รและผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯได ้

ปจัจุบนัโครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ ได้มกีำรกระจำยอ ำนำจ กำรจดักำร ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรบัผดิขอบ
ใหแ้ก่ผูบ้รหิำรในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ และยงัมคีณะท ำงำน
ชุดย่อยร่วมกนัท ำงำนและพิจำรณำในเรื่องอื่นอีกด้วย บรษิทัฯ ยงัมกีำรร่วมจดัท ำแผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี 
แผนกำรตลำด และแผนงำนกำรเปิดสำขำใหม่ โดยผูบ้รหิำรแต่ละหน่วยงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และมสี่วนร่วม
ในกำรจดัท ำแผนงำนและประมำณกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำง
เหมำะสม นอกจำกน้ี ทำงบริษทัฯ ยงัมกีำรส่งเสริมให้พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บรหิำรอย่ำงต่อเน่ือง โดย
สนบัสนุนใหผู้บ้รหิำรเขำ้อบรมสมัมนำในหวัขอ้ทีจ่ะสำมำรถน ำมำปรบัปรุงกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ จำก
กำรทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรกระจำยอ ำนำจกำรจดักำรไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆ จะท ำใหค้วำม
เสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูบ้รหิำรทัง้ 2 ท่ำนลดน้อยลง  
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1.15 ความเส่ียงจากการขาดการถ่วงดลุอ านาจในการบริหาร 

เน่ืองด้วยนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของบรษิทัฯ ท ำให้
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน อำจมอี ำนำจในกำรบรหิำรแต่เพยีงผูเ้ดยีว อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เชื่อว่ำโครงสรำ้งกำรจดักำรซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บรหิำร (กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2  
ขอ้ 9) สำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบรหิำรได้เป็นอย่ำงด ีนอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 
เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนบรษิทัฯ  โดยกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม 2555 และกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2555 เมื่อวนัที่ 17 สงิหำคม 2555 ไดม้กีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวอ้ยำ่งชดัเจน 

1.16 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัที่ 27 กนัยำยน 2555 บรษิทัฯ มกีลุ่มผุถ้ือหุน้ใหญ่คอื กลุ่มนำยฤทธิแ์ละนำงยุพนิ ธรีะโกเมน ถือหุน้รวมกนั
จ ำนวน 666,774,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.6 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้น
ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปในครัง้น้ี จะท ำใหก้ลุ่มนำยฤทธิแ์ละนำงยุพนิ ธรีะโกเมน มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 73.7 
หำกผูถ้อืหุน้กลุ่มดงักล่ำวรวมคะแนนเสยีงเพื่อลงมติในที่ประชุมกจ็ะสำมำรถควบคุมเสยีงขำ้งมำกในที่ประชุมผูถ้อืหุน้
ได ้ดงันัน้ ผู้ถอืหุน้รำยอื่นของบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งในกำรรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้
ถอืหุน้รำยใหญ่เสนอในทีป่ระชุมได ้

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว พบว่ำโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรที่มกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส และมกีำรก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยเกี่ยวโยงกบั
กรรมกำร ผูถ้ือหุน้ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุมกจิกำร รวมถึงบุคคลที่มคีวำมขดัแยง้ ซึ่งบุคคลดงักล่ำวจะไม่มสีทิธใินกำร
ออกเสยีงในกำรอนุมตัิรำยกำรนัน้ๆ รวมทัง้กำรจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมอิสระเข้ำร่วมพจิำรณำและ
ตดัสนิใจ เพื่อควำมโปรง่ใสและเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหผู้ถ้อืหุน้วำ่โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจ
และมกีำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

1.17 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯอยู่ระหว่างการย่ืนค าขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัฯ มคีวำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้น้ีก่อนที่จะได้รบัทรำบผลกำรพจิำรณำของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ทัง้น้ี บรษิทัฯได้ยื่นค ำขออนุญำตน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ฯแล้ว เมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2556 และบริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลสั จ ำกดั ในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบตัิของบริษทัฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บริษทัฯมีคุณสมบตัิครบถ้วนที่สำมำรถจด
ทะเบยีนในกระดำนหลกัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได้ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนที่จะไดร้บัอนุญำตจำก
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ดงันัน้ผูล้งทุนจงึอำจมคีวำมเสีย่งเกี่ยวกบัสภำพคล่องในกำรซื้อขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในตลำดรอง และอำจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดต้ำมรำคำที่คำดกำรณ์
ไว ้หำกหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้จดทะเบยีนได ้
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1.18 ความเส่ียงจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯท่ีออกให้แก่ ผู้บริหาร 
และพนักงาน 

เน่ืองดว้ยมตทิี่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 18 กนัยำยน 2555 และ มตทิี่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที ่ 1/2556 เมื่อวนัที ่3 มกรำคม 2556 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญั
ของบรษิทัฯจ ำนวน 20,0000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และ
พนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “M-WA”)  ซึ่งมอีำยุ 5 ปี นับจำกวนัที่ออกและเสนอ
ขำย โดยสำมำรถใช้สทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯได้ในรำคำเท่ำกบั 1 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั ในอตัรำกำรใช้สทิธ ิ1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั ทัง้น้ี หำกผูถ้อื M-WA ใช้สทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัทัง้จ ำนวน 20,000,000 
หน่วย ผูล้งทุนอำจไดร้บัผลกระทบจำกรำคำหุน้ที่ปรบัลดลง (Price Dilution) ในอตัรำรอ้ยละ 2.1 ส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้ 
(EPS Dilution) หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) จะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.2 ของส่วนแบ่ง
ก ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิโดยค ำนวณเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯจ ำนวน 
925,850,000 หุน้ (ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกำร
ใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน) 

อยำ่งไรกต็ำม ผลกระทบดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้ทนัทแีต่จะทยอยเกดิตำมระยะเวลำกำรใช้สทิธภิำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่ง
กำรใช้สทิธคิรัง้แรกไดจ้ะสำมำรถท ำไดเ้มื่อครบระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวนัที่บรษิทัฯออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ(กรณุำดรูำยละเอยีดไดจ้ำกสว่นที ่2 ขอ้ 8.2) 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญั 

ในปี 2529 ร้ำน เอ็ม เค สุกี้ ได้เปิดสำขำแรกภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ ลำดพร้ำว ซึ่งในขณะนัน้ ร้ำนอำหำร
รูปแบบสุกี้ยำกี้ยงัไม่แพร่หลำย แต่ภำยหลงักำรเปิดสำขำแรก ร้ำน เอ็ม เค สุกี้ได้รบัควำมนิยมและกำรตอบรบัอย่ำง
แพร่หลำยจำกลูกค้ำจ ำนวนมำก ในช่วงเวลำเดยีวกนัน้ี ได้มีกำรน ำกำรบริหำรจดักำรและกำรตลำดสมยัใหม่มำด ำเนิน
กจิกำรและเริม่มกีำรขยำยสำขำเพิม่ขึน้ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดัอยำ่งต่อเน่ือง 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม 2532 มทีุนจด
ทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกจิหลกัคอืรำ้นอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกิจบรกิำร
อำหำรประเภทสกุีย้ำกี้แล้ว ยงัด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอ”ิ ซึ่งเริม่ด ำเนินกำร
ในปี 2549 รำ้นอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ฮำกำตะ” และ “เท็นจนิ” ซึ่งทัง้ 2 แบรนด์ดงักล่ำว เริม่
ด ำเนินกำรในเดอืนตุลำคม 2555 รำ้นอำหำรไทยภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ณ สยำม” และ “เลอ สยำม” และรำ้น
กำแฟ/เบเกอรี่ ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท” รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจสถำบันฝึกอบรมอำชีพเพื่อ
ฝึกอบรมพนกังำนในเครอืบรษิทัฯ ทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มรีำ้น เอม็ เค สกุี ้อยูท่ ัง้หมด 359 สำขำทัว่ประเทศ (รวมรำ้น เอม็ เค โกลด ์6 สำขำ) 
รำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอ ิ95 สำขำ รำ้นอำหำรญี่ปุน่ฮำกำตะและเทน็จนิเทปปนัยำก ิอยำ่งละ 1 สำขำ รำ้นอำหำรไทย เลอ 
สยำม 2 สำขำ รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่เลอ เพอททิ 1 สำขำ นอกจำกน้ี ยงัมกีำรขำย  
แฟรนไชสร์ำ้น เอม็ เค สกุี ้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญี่ปุน่ ประเทศเวยีดนำม และจดัตัง้บรษิทัร่วม
ทุนในกำรด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปร ์

ใน 5 ปีทีผ่ำ่นมำ บรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ปี 2549  เข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์เพื่อรบัสทิธใินกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
บรกิำร “ยำโยอ”ิ จำก Plenus Co.,Ltd.  

ปี 2554  เมื่อวนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2554 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. 
ในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกบั Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ และของ Plenus Co.,Ltd. โดยบรษิทัที่จดัตัง้น้ีมีทุนจดทะเบียน 
5,500,000 เหรยีญสงิคโปร ์บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุน 2,750,000 เหรยีญสงิคโปร ์

  เมื่อวนัที่ 26 มถิุนำยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิำรเขำ้ซื้อหุ้นสำมญัของ
MKI และ MKST จำก MKWW เพื่อปรบัโครงสร้ำงกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจร้ำนอำหำรทัง้หมดและธุรกิจ
ฝึกอบรมงำนบริกำรอยู่ภำยใต้บริษัทเดียวกัน  โดยได้ลงนำมในสญัญำจะซื้อจะขำยหุ้นเมื่อวันที ่         
30 มถิุนำยน 2554 ซึ่งกำรถือหุ้นสำมญัข้ำงต้นถอืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดย
มูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวนรวมเท่ำกบั 101 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นมูลค่ำสุทธติำมบญัช ีณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 
2554 ของทัง้สองบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนเมื่อวนัที่  5 ตุลำคม 
2554 

  ในเดอืนตุลาคม 2554 ครวักลางนวนคร (CK3) จ.พระนครศรอียุธยา ประสบกบัปญัหาน ้าท่วมท าใหต้อ้ง
ปิดด าเนินการชัว่คราวและยา้ยฐานการผลติบางสว่นมาทีค่รวักลางบางนา (CK4) จ.สมทุรปราการ 
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ปี 2555  เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตพิเิศษอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน
จากเดมิ 410.4 ล้านบาท (หุน้สามญั 41.04 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 
414.5 ล้านบาท (หุน้สามญั 41.45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำม
สดัส่วน บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที่       
19 มนีาคม 2555 

  เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2555 พิจารณาและอนุมตัิให้บรษิทัฯ 
แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น    
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์        
เมื่อวนัที ่23 สงิหาคม 2555 

 วันที่  18 กันยำยน 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2555 ได้พิจำรณำและอนุมัติกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ จำกเดมิมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
และอนุมตัิกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 305.5 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตำมสดัส่วน ท ำใหทุ้น      
จดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ มจี ำนวน 720 ล้ำนบำท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2555 

 เขำ้ท ำสญัญำแฟรนไชสเ์พื่อรบัสทิธใินกำรด ำเนินงำนรำ้นอำหำรญี่ปุ่นเทน็จนิเทปปนัยำก ิ(เทน็จนิ) จำก 
Gozouroppu Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุน่ 

ปี 2556  วนัที่ 3 มกรำคม 2556 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ได้มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจ ำนวน 
205,850,000 หุ้น ท ำให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 925,850,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
925,850,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 720,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 720,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  ทัง้น้ี ที่ประชุมมมีตใิห้จดัสรรหุน้สำมญัใหม่
จ ำนวน 205,850,000 หุ้นดงักล่ำว โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public 
Offering) จ ำนวน 185,850,000 หุน้ และเพื่อรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะออกใหแ้ก่
กรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ และ /หรือบริษัทย่อย จ ำนวน 20,000,000 หุ้น          
บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 8 มกรำคม 
2556 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2556 ไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุน
ของ Plenus & MK. Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร ์ในส่วนของบรษิทัฯจ ำนวน 3,500,000 เหรยีญสงิคโปร ์
โดยช ำระเงนิเพิม่ทุนในเดอืนมนีำคม 2556 ท ำให ้Plenus & MK Pte. Ltd. มทีุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
12,500,000 เหรยีญสงิคโปร ์บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุน 6,250,000 เหรยีญสงิคโปร ์

 บรษิทัฯ ก่อสรา้งอาคารส านกังานใหญ่แหง่ใหม ่ตัง้อยูท่ีถ่นนบางนา-ตราด กม.ที่ 2.5 และไดเ้ริม่ยา้ยการ
ด าเนินงานและพนกังานบางส่วนไปยงัส านักงานใหญ่แหง่ใหมใ่นเดอืนมถิุนายน 2556 

2.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร “เอม็ เค สุกี้” รำ้นอำหำรญี่ปุ่น     
“ยำโยอิ” ซึ่งไดร้บัสทิธแิฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่น รวมถงึร้ำนอำหำรญี่ปุ่นแบรนดอ์ื่นๆ อกี 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ “ฮำกำตะ” 
และ “เทน็จนิ” รำ้นอำหำรไทย “ณ สยำม” และ “เลอสยำม” รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่“เลอ เพอททิ”  รวมถงึสถำบนัฝึกอบรมกำร
ประกอบอำชีพ ซึ่งมโีครงสร้ำงกลุ่ม รำยละเอียดกำรด ำเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภณัฑ์สนิคำ้และบรกิำร ของกลุ่มบรษิทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1 โครงสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 
2.2.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยประกอบธรุกิจหลกั

ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทบริการ ร้านอาหาร เคร่ืองหมายบริการ จ านวน
สาขา 

รำ้นสุกี ้
เอม็ เค เรสโตรองต ์

 

 
353 

เอม็ เค โกลด ์เรสโตรองต ์
 

6 

รำ้นอำหำรญีปุ่น่ 

ยำโยอ ิ
 

95 

ฮำกำตะ 
 

1 

เทน็จนิ 
 

1 

รำ้นอำหำรไทย 

ณ สยำม 
 

1 

เลอ สยำม 

 

 
2 

รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ เลอ เพอททิ 
 

1 

จดัเลีย้งและใหบ้รกิำรส่งถงึบำ้น เอม็ เค เรสโตรองต์/ ยำโยอ ิ

 

     
 

- 

รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ ยำโยอ ิ(สงิคโปร)์ 
 

    
3 

แฟรนไชส ์
เอม็ เค เรสโตรองต์ (ญีปุ่น่) 

   

   
33 

เอม็ เค เรสโตรองต์ 
(เวยีดนำม) 

  

    
1 

สถำบนัฝึกอบรม N/A N/A N/A 
                    

บรษิทั เอม็ เค        
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั 

 (MKI)  

บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ    
เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์จ ำกดั 

(MKST) 

บรษิทั พลนีสั แอนด ์   
เอม็ เค พทีอี ีลมิเิทด็ 

(Plenus & MK Pte. Ltd.) 

บรษิทั พลนีสั             
เอม็ เค ลมิเิทด็ 

(Plenus MK Co.,Ltd.) 
  

50 % 12% 100% 100% 

• รา้นเอม็ เค สุกี้ ในประเทศญีปุ่่น 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
(M) 

•  รา้นอาหารในประเทศสงิคโปร ์ ใหบ้รกิารฝึกอบรมงานบรกิาร
แก่บรษิทัในเครอื 

 รา้น เอม็ เค สุกี้ และรา้น เอม็ เค โกลด ์
 รา้นอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม 
 รา้นอาหารญีปุ่่นฮากาตะและเทน็จนิ 
 รา้นกาแฟ/เบเกอรี ่เลอเพอททิ 
 แฟรนไชสใ์นต่างประเทศ 

 รา้นอาหารญีปุ่่นยาโยอ ิ

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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(1) ธรุกิจร้านสกีุย้ากีใ้นประเทศ 

รำ้นสกุี้ ถอืเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยที่ส ำคญัและท ำรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มรีำ้นสกุี้ 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รำ้น เอม็ เค เรสโตรองต์ (รำ้น เอม็ เค สุกี้) และ รำ้น เอม็ เค โกลด ์เรสโตรองต์ (รำ้น เอม็ เค โกลด์) 
โดยบริษัทฯ ได้วำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริกำรของร้ำนแยกตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยแต่ละร้ำนมี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั เพื่อให้สำมำรถเขำ้ถงึและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถึง เช่น รำ้น เอ็ม เค   
สกุี ้จะเน้นกลุ่มลูกคำ้ในวงกวำ้ง (Mass Customization) ไดแ้ก่ ครอบครวั กลุ่มเพื่อน นักเรยีนนักศกึษำ เพื่อน
ร่วมงำน ที่มรีำยไดร้ะดบักลำงถงึสูง ในขณะที่รำ้น เอม็ เค โกลด์ จะเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจง 
(Specialty Restaurant) ได้แก่ลูกคำ้รำ้น เอม็ เค สุกี้ เดมิ กลุ่มเพื่อน หรอืนักธุรกจิที่ต้องกำรใช้รำ้นเอม็ เค 
โกลด ์เป็นสถำนทีเ่ลีย้งรบัรองลูกคำ้ หรอืกลุ่มคนในโอกำสพเิศษ  

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 รำ้นสุกี้ในประเทศที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ มทีัง้หมด 359 สำขำ โดยเป็นรำ้น เอม็ 
เค สกุี ้353 สำขำ และรำ้น เอม็ เค โกลด ์6 สำขำ   

(2) ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น  

ธรุกจิรำ้นอำหำรญี่ปุน่ภำยใตช้ื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอ”ิ (Yayoi) ด ำเนินงำนโดยบรษิทัย่อยคอื บรษิทั 
เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยเป็นกำรรบัสทิธแิฟรนไชสม์ำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุน่  

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มรีำ้นยำโยอ ิรวม 95 สำขำ ทัว่ประเทศ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ได้เริม่ด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นใหม่ 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ รำ้นอำหำรญี่ปุ่น
ประเภทรำเมนชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และร้ำนอำหำรเทปปนัยำกิชื่อ “เท็นจินเทปปนัยำกิ” (Tenjin 
Teppanyaki) โดย ณ  สิน้ปี 2555 มจี ำนวนแบรนดล์ะ 1 สำขำ  

รำ้นฮำกะตะ ตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศริริำช โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยจำกรำ้นฮำกำตะ ใหแ้ก่
โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงำนบรรษทับรบิำล (CSR: Corporate Social Responsibility) 
ของบรษิทัฯ  

ส ำหรบัรำ้นเทน็จนิ ตัง้อยูท่ีศู่นยก์ำรคำ้เดอะซนี ทำวน์อนิทำวน์ (The Scene Town in Town) ซ.ลำดพรำ้ว 94 

(3) ธรุกิจร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม  

รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดมิก่อนที่บรษิทัฯ จะ
ให้บรกิำรอำหำรประเภทสุกี้เป็นหลกั บรษิทัฯ ได้เติบโตมำจำกกำรเป็นร้ำนอำหำรไทยบรเิวณสยำมสแควร ์
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมจึงด ำเนินธุรกิจสืบทอดเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตัง้และเป็นกำรร ำลึกถึงสำขำแรกที่         
สยำม สแควรท์ีปิ่ดตวัลง ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นอำหำร ณ สยำมมจี ำนวน 1 สำขำ ตัง้อยู่ที่ศูนยก์ำรคำ้
เซน็ทรลัซติี ้บำงนำ  

รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกคำ้ต่ำงชำต ิหรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใชร้ำ้นอำหำรเพื่อใชเ้ลีย้งรบัรองแขกหรอืลูกคำ้  

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นอำหำร เลอ สยำม มจี ำนวน 2 สำขำ ตัง้อยู่ร่วมกบัสำขำของรำ้น เอม็ เค โกลด ์
ทีส่ำขำถนนศำลำแดง จ.กรงุเทพฯ และสำขำจงัซลีอน จ.ภูเกต็ 

(4) ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน  2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นกำแฟและเบเกอรี ่“เลอ เพอททิ” (Le Petite) 1 สำขำ 
ซึ่งเป็นชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่พฒันำโดยบรษิทัฯ เอง โดยตัง้อยู่ที่ โรงพยำบำลศริริำชและเป็นส่วนหน่ึง
ของงำน CSR บรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยจำกรำ้นเลอ เพอททิใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ มจี ำนวน 1 สำขำ 

(5) ธรุกิจให้บริการจดัส่งถึงบ้านและรบัจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

ธุรกิจให้บริกำรจดัส่งถึงบ้ำนและรบัจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินงำนโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยลูกค้ำ
สำมำรถโทรสัง่อำหำรจำกรำ้นเอม็ เค สุกี้ และรำ้นยำโยอผิ่ำนทำงหมำยเลข  0-2248-5555 ตัง้แต่เวลำ 10.00 
ถึง 21.00 น.  บรกิำรจดัส่งถึงบ้ำนในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล และบำงพื้นที่ เช่น ชลบุรีและเชียงใหม่ 
นอกจำกน้ีบรษิทัฯ รบัจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ทัง้ในรูปแบบบรกิำรเพยีงอำหำรอย่ำงเดยีว หรอืบรกิำรเตำไฟฟ้ำ
ดว้ย 

(6) ธรุกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ เล็งเหน็ถึงศกัยภำพในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ต่ำงประเทศ โดยอำศยัชื่อเสยีงและควำมแขง็แกร่ งของ
เครื่องหมำยกำรคำ้ “MK Restaurants” รวมถงึศกัยภำพของพนัธมติรคอื Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น      
ซึ่งเป็นพนัธมติรเก่ำแก่ของบรษิทัฯ ที่ได้รบัสทิธแิฟรนไชส์เพื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นสุกี้ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุน่มำตัง้แต่ปี 2537 และยงัเป็นผู้ใหส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้นอำหำรยำโยอิแก่ MKI 
ในปี 2554 บรษิทัฯ จงึไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกบั Plenus Co.,Ltd. 
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปร์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ เอง และ
ของ Plenus Co.,Ltd.  

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556  บรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรยำโยอใินประเทศสงิคโปรจ์ ำนวน 3 สำขำ 

(7) ธรุกิจแฟรนไชส ์

บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้นเอม็ เค สุกี้แก่บรษิทัในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น 
Global Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวยีดนำม และ PT Master Kuliner ประเทศ
อนิโดนีเซยี เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องกำรคำ้และบรกิำร “MK Restaurants”  

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสีำขำรำ้นเอม็ เค สุกี้จ ำนวน 33 สำขำในประเทศญี่ปุ่น และ 1 สำขำใน
ประเทศเวยีดนำม 

(8) ธรุกิจฝึกอบรมงานบริการ 

บรษิทัฯด ำเนินธรุกจิฝึกอบรมงำนบรกิำร ด ำเนินกำรโดยบรษิทัยอ่ยคอื MKST โดยใหก้ำรฝึกอบรมขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิงำนบรกิำรเฉพำะแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครอืและพนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อย
เท่ำนัน้ 

2.3 โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน  9,078 ล้ำนบำท 10,824 ล้ำนบำท และ 13,141 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.4 ในปี 2555 จำกงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 2,988 ล้ำนบำท และ 3,416 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิ
เป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 14.3 

ทัง้น้ีรำยไดร้วมของบรษิทัฯ กวำ่รอ้ยละ 98 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้น เอม็ เค สุกี้ รำ้น เอม็ เค โกลด ์และ
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ ซึ่งแนวโน้มสดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกิจสุกี้มแีนวโน้มลดลง ขณะที่สดัส่วน
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกจิอำหำรญี่ปุน่ยำโยอมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  
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งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็ เค สุกี้ / เอม็ เค โกลด์ 8,206  90.4    9,610  88.8 11,263 85.7 2,564 85.8 2,894 84.7 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิ    714  7.9    1,031  9.5 1,595 12.1 364 12.2 451 13.2 
รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม  50  0.6        58  0.5 68 0.5 18 0.6 19 0.6 
แฟรนไชส์ 12  0.1  6  0.1 8 0.1 2 0.1 4 0.1 
รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ1       -       -         3  0.0 49 0.4 7 0.2 16 0.5 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นเทน็จนิและฮำกำตะ - - - - 3 0.0 - - 3 0.1 
รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ - - - - 1 0.0 - - 1 0.0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,983  99.0  10,708  98.9 12,987 98.8 2,954 98.9 3,389 99.2 
รำยไดอ้ื่น 95 1.0 117 1.1 154 1.2 34 1.1 27 0.8 
รวมรายได้ 9,078 100.0 10,824 100.0 13,141 100.0 2,988 100.0 3,416 100.0 

 

                                                 
1
 รำ้นยำโยอใินประเทศสงิคโปร ์
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3           ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

3.1. ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

3.1.1. ธรุกิจร้านสุกี้ 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1) ร้านเอม็ เค สกีุ ้ 

ร้ำนเอ็ม เค สุกี้เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ โดยมีอำหำรหลกัเป็นอำหำรประเภทสุกี้ ได้แก่
เน้ือสตัว ์ลูกชิ้น ผกัสด ชนิดต่ำงๆ กว่ำ 100 รำยกำร ส ำหรบัลวกในหมอ้สุกี้ นอกจำกน้ียงัมอีำหำรประเภท
อื่นอีกหลำยรำยกำรไว้ส ำหรบับรกิำรได้แก่ ติ่มซ ำ เช่น ซำลำเปำ ขนมจบี ฮะเก๋ำ ปอเป๊ียะสด อำหำรจำน
เดยีว (A La Carte) เช่น เป็ดยำ่งเอม็ เค หมแูดงอบน ้ำผึง้ ซี่โครงหมูน่ึงอบเต้ำเจีย้ว เน้ือเป่ือยฮ่องกง บะหมี่
หยก เกีย๊วน ้ำ รวมถงึผลไม ้ขนมหวำน ไอศกรมีชนิดต่ำงๆ เครื่องดื่มหลำกหลำยชนิด เป็นตน้  

ลกัษณะของรำ้นเอม็ เค สกุี ้คอืรำ้นของครอบครวั (Family Restaurant) โดยมกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคอืลูกคำ้
ประเภทครอบครวั กลุ่มเพื่อน คนท ำงำนซึง่มรีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆในรำ้น 
สำมำรถใช้เวลำร่วมกนัปรุงสุกี้เพื่อรบัประทำนร่วมกนัพรอ้มกบัสนทนำไปดว้ยโดยไม่ต้องรบีร้อน หรอืหำก
เป็นคนท ำงำนทีร่ะยะเวลำพกัเทีย่งมจี ำกดั กส็ำมำรถใชเ้วลำไมถ่งึ 1 ชัว่โมงเพื่อรบัประทำนอำหำร เน่ืองจำก
กำรบรกิำรของทำงร้ำนเน้นกำรบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ และมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 267 
บำท 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นเอม็ เค สุกี้ มจี ำนวนทัง้หมด 353 สำขำทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีเทสโก้ โลตสั หำ้งเซน็ทรลั โรบนิสนั เดอะมอลล ์
เมเจอร ์เอสพลำนำด เป็นตน้ ทีเ่ป็นแหล่งสรรพสนิคำ้ของลูกคำ้ทีม่รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสูง โดยมจี ำนวน
สำขำแบ่งตำมภูมภิำคต่ำงๆดงัต่อไปน้ี  

ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล  167  
ภำคกลำง 28 
ภำคเหนือ 19 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 44 
ภำคตะวนัออก 39 
ภำคใต้ 40 
ภำคตะวนัตก 16 
รวม 353 

ในรำ้นเอม็ เค สกุี ้โดยทัว่ไปจะเป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร 
อยำ่งไรกต็ำม ในรำ้นเอม็ เค สกุี ้14 สำขำดงัต่อไปน้ี จะใหบ้รกิำรอำหำรสุกี้รวมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟต์  ภำยใต้แนวคดิ All You Can Eat หรอื กนิไดไ้ม่อัน้ ภำยใน
วนั เวลำและรำคำที่ก ำหนด หำกลูกค้ำรับประทำนเหลือจะต้องช ำระเงินตำมรำยกำรอำหำร โดยมี
รำยละเอยีดรำคำดงัต่อไปน้ี 
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สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

10.00-17.00 17.01-ปิด 10.00-17.00 17.01-ปิด 

1. โรบนิสนั ลำดหญ้ำ   กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 319 349 179 190 

2. เมเจอร ์รชัโยธนิ   กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 319 349 179 190 

3. อนิเดยี เอม็โพเรยีม  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 319 349 179 190 

4. เฉลมิไทย ชลบุร ี ชลบุร ี จนัทร-์ศกุร ์ 319 349 179 190 

5. โลตสั รำชบุร ี  รำชบุร ี จนัทร-์ศกุร ์ 319 349 179 190 

6. บิก๊ซ ีรำชบรูณะ กรงุเทพฯ ทกุวนั 319 349 179 190 

7. บำงกอกโดม  กรงุเทพฯ ทกุวนั 319 349 179 190 

8. เมเจอร ์สุขมุวทิ   กรงุเทพฯ ทกุวนั 319 349 179 190 

9. เมเจอร ์รงัสติ   ปทมุธำน ี ทกุวนั 319 349 179 190 

10. เมเจอร ์ป่ินเกลำ้   กรงุเทพฯ ทกุวนั 319 349 179 190 

11. ฟิวเจอร ์รงัสติ   ปทมุธำน ี ทกุวนั 319 349 179 190 

12. โลตสั หำงดง   เชยีงใหม ่ ทกุวนั 319 349 179 190 

13. ท๊อปแลนด ์ เพชรบูรณ์ ทกุวนั 319 349 179 190 

14. ศนูยก์ำรคำ้12 หว้ยแกว้  เชยีงใหม ่ ทกุวนั 319 349 179 190 

2) ร้านเอม็ เค โกลด ์  

รำ้นเอม็ เค โกลด ์ เป็นรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ โดยมกีำรบรกิำรอำหำรหลกัประเภทสุกี้ และ
อำหำรประเภทอื่นไดแ้ก่ ติม่ซ ำ และอำหำรจำนเดยีวบรกิำรเหมอืนรำ้นเอม็ เค สุกี้  แต่วตัถุดบิและอำหำรที่
ใหบ้รกิำรจะเป็นระดบัพรเีมีย่ม ทัง้น้ี กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้นเอม็ เค โกลด ์ คอืกลุ่มลูกคำ้เดมิของรำ้น
เอ็ม เค สุกี้ ที่มีรำยได้ค่อนข้ำงสูง ชื่นชอบอำหำรเกรด Premium และต้องกำรใช้ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ เป็น
สถำนที่เลี้ยงรบัรอง  กำรตกแต่งของรำ้นเอ็ม เค โกลด์ จะเน้นควำมหรูหรำ ประดบัดว้ยไฟและวสัดุหลำกส ี
ท ำใหเ้กดิประกำยระยบิระยบัสวยงำม วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในรำ้นจะเน้นควำมหรูหรำ เช่นกำรใช้หมอ้ไฟสทีอง 
จำนชำมกระเบื้อง นอกจำกน้ีรำยละเอียดอื่นๆ ได้แก่  อุปกรณ์ตกแต่ง  ป้ำยชื่อร้ำน  ครวัเป็ดย่ำงที่โชว์
ดำ้นหน้ำร้ำน  ผ้ำรองจำน  แบบฟอร์มพนักงำน  ได้รบักำรออกแบบอย่ำงพถิีพถินัและมสี่วนประกอบของสี
ทอง เพื่อใหด้หูรหูรำ 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 รำ้นเอม็ เค โกลด ์มทีัง้หมด 6 สำขำ ตัง้อยู่ในย่ำนธุรกจิที่ส ำคญั ไดแ้ก่ สยำม
พำรำกอน เซ็นทรลัเวลิด ์ศำลำแดง เอสพลำนำด เอกมยั และจงัซลีอน จ.ภูเกต็ โดยรูปแบบกำรบรกิำรจะ
เป็นกำรบรกิำรในรปูแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร โดยมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อ
ครัง้ประมำณ 447 บำท นอกจำกน้ี รำ้นเอม็ เค โกลด์ ยงับรกิำรอำหำรสุกี้รวมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟต์เช่นกนั โดยสำขำที่ให้บริกำรดงักล่ำวมี 4 สำขำ ดงั
รำยละเอยีดต่อไปนี้  
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สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

10.00-17.00 17.01-ปิด 10.00-17.00 17.01-ปิดรำ้น 

สุขมุวทิ เอกมยั  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 429 479 219 239 

เอสพลำนำด  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 429 479 219 239 

ศำลำแดง กรงุเทพฯ จนัทร-์อำทติย ์ 429 479 219 239 

เซน็ทรลัเวลิด์  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 429 479 219 239 

3.1.2. ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น 

ร้านอาหารยาโยอิ 

รำ้นอำหำรยำโยอ ิด ำเนินกำรโดยบรษิทัยอ่ยคอื บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ซึ่งไดร้บัสทิธแิฟรนไชสใ์นกำร
ด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ยำโยอิ เคน มำจำก Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่น และเป็นหน่ึงในผู้น ำในธุรกิจร้ำนอำหำรของประเทศญี่ปุ่น โดยร้ำนอำหำร      
ยำโยอสิำขำแรกในประเทศไทยเปิดใหบ้รกิำรในปี 2549 

รำ้นอำหำรยำโยอติกแต่งในบรรยำกำศสดใส เป็นกนัเอง บรกิำรอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้แนวคดิ “เสริฟ์รอ้น อร่อยเรว็” 
เน้นกำรใหบ้รกิำรที่รวดเรว็ แต่มคีุณภำพ ปรุงใหม่ทุกจำน และมรีำคำสมเหตุสมผล โดยแนวคดิน้ีไดน้ ำมำจำก
รปูแบบกำรใชช้วีติของชำวญี่ปุน่ คอืแมจ้ะตอ้งอยูใ่นภำวะเร่งรบีเพยีงใด ทุกอย่ำงในชวีติประจ ำวนัจะต้องประณีต
และไดม้ำตรฐำน ไมเ่วน้แมแ้ต่เรื่องอำหำร  ซึง่สอดคล้องกบัวถิชีวีติของคนไทยที่ใหค้วำมส ำคญักบัอำหำรกำรกนิ
เช่นกนั   

รำ้นอำหำรยำโยอบิรกิำรอำหำรญี่ปุ่นทัง้ประเภทจำนเดยีว (A La Carte) และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บรกิำรมำพรอ้มกบั ขำ้ว สลดัผกั ซุปมโิสะ เครื่องเคยีงแบบญี่ปุ่นประจ ำวนั อำหำรแนะน ำไดแ้ก่ หมูชุบแป้งทอด
รำดซอสมโิสะ หมูย่ำงกระทะร้อน ข้ำวหน้ำเน้ือประเภทต่ำงๆ ข้ำวกล่องแบบญี่ปุ่น นอกจำกน้ียงัมบีรกิำร อุด้ง    
รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกี๊ยวซ่ำ พซิซ่ำญี่ปุ่น และขนมหวำน รวมถงึเครื่องดื่มที่หลำกหลำย โดยมคี่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 217 บำท 

นอกจำกน้ี ยงัมกีำรพฒันำและคดัสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอร่วมกบัเชฟชำวญี่ปุ่นของยำโยอ ิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ำกบัฤดูกำล และยงัคงรูปแบบควำมเป็นอำหำรญี่ปุ่น โดยจะผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนมำ
ใหบ้รกิำร เช่น ในช่วงเดอืนมถิุนำยน 2555 ที่ผ่ำนมำ มกีำรบรกิำรเมนูใหม่คอื ปลำย่ำงชมิะฮอกเกะน ำเขำ้จำก
ญี่ปุน่ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นอำหำรยำโยอ ิมจี ำนวนทัง้หมด 95 สำขำทัว่ประเทศ  

ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล 61 
ภำคกลำง 8 
ภำคเหนือ 3 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8 
ภำคตะวนัออก 8 
ภำคใต้ 4 
ภำคตะวนัตก 3 
รวม 95 
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ร้านฮากาตะ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ ที่โรงพยำบำลศิรริำช รำ้นฮำกำตะบรกิำร
อำหำรญี่ปุ่นประเภทรำเมนชนิดต่ำงๆ เกี๊ยวซ่ำ และเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ  
197 บำท รำ้นฮำกำตะสำขำโรงพยำบำลศริริำชเป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไร
หลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด  ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นฮำกำตะมจี ำนวน 1 สำขำ 

ร้านเทน็จิน 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรำ้นอำหำรญี่ปุ่นเทน็จนิ สำขำแรกที่ศูนยก์ำรคำ้เดอะซนี ทำวน์อนิทำวน์ 
(The Scene Town in Town) ซ.ลำดพรำ้ว 94 โดยบรกิำรอำหำรญี่ปุ่นกระทะรอ้นประเภทต่ำงๆ (เทปปนัยำก)ิ  
เครื่องดื่มและขนมหวำนประเภทต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ  290 บำท ณ วนัที่ 31 มนีำคม 
2556 รำ้นเทน็จนิมจี ำนวน 1 สำขำ 

3.1.3. ธรุกิจร้านอาหารไทย 

รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม เป็นรำ้นอำหำรทีด่ ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ บรกิำรอำหำรไทยเตม็รปูแบบ ตกแต่งใน
รปูแบบไทย โดยคงควำมเป็นรำ้นอำหำรไทยเหมอืนยคุก่อตัง้สำขำแรกทีส่ยำมสแควร ์ ก่อนที่รำ้นอำหำรของ
บรษิทัฯ จะมุง่ใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสกุีย้ำกีเ้ป็นหลกั เน้นกลุ่มลูกคำ้ทีม่รีำยไดร้ะดบักลำงถงึสงู อำหำรไทยที่
ใหบ้รกิำรมตีัง้แต่อำหำรประเภทกบัขำ้ว ไดแ้ก่ น ้ำพรกิ ตม้ย ำ แกง ผดัผกัชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดยีว ก๋วยเตีย๋ว 
อำหำรทำนเล่น ตลอดจนขนมหวำน เครื่องดื่มที่หลำกหลำยและไวน์ มคีำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ  
245 บำท ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 รำ้น ณ สยำม ม ี 1 สำขำ ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ B1 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ    
บำงนำ  

ส ำหรบัรำ้นอำหำร เลอ สยำม เป็นรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และบรกิำรอำหำรไทยเตม็รูปแบบเช่นกนั 
รำ้นอำหำร เลอ สยำม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศที่หรู มรีะดบั อำหำรต่ำงๆรวมถึงเครื่องดื่มจะเป็น
ระดบัพรเีมีย่ม โดยรำ้นอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำต ิหรอืกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยได้ค่อนขำ้งสูงและ
ต้องกำรใช้ร้ำนเป็นสถำนที่ เลี้ยงรับรอง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 441 บำท                        
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 รำ้นเลอ สยำม ม ี2 สำขำไดแ้ก่ สำขำศำลำแดง และสำขำจงัซลีอน จ. ภูเกต็   

3.1.4. ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ 

ในเดอืนกนัยำยน ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรำ้นกำแฟและเบเกอรีภ่ำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “เลอ เพอททิ” 
ซึ่งพฒันำขึ้นโดยบริษทัฯ เอง สำขำแรกที่โรงพยำบำลศิริรำช โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่ กำแฟ และ
เครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ  มคีำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ  195 บำท รำ้นเลอ เพอททิ สำขำโรงพยำบำลศิ
รริำชเป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำช
ทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556  รำ้นเลอ เพอททิมจี ำนวน 1 สำขำ 

3.1.5. บริการส่งถึงบ้านและบริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

กำรบรกิำรสง่ถงึบำ้น Home Delivery และบรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และ บรษิทั เอม็ เค 
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยบรกิำรส่งอำหำรจำกรำ้นเอม็ เค สุกี้ และรำ้นยำโยอถิงึบ้ำนตัง้แต่เวลำ 10.00 – 21.00 น. 
โดยจ ำนวนสัง่อำหำรขัน้ต ่ำจำกทัง้สองร้ำนคอื 150 บำท หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของร้ำนเอ็ม เค สุกี ้
จ ำนวนสัง่ข ัน้ต ่ำจะเริม่ตน้ที่ 199 บำท ค่ำบรกิำรส่งอำหำรครัง้ละ 30 บำท (รวมภำษมีูลค่ำเพิม่แล้ว) โดยสำมำรถ
ช ำระค่ำอำหำรเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติวซี่ำทุกธนำคำร ซึ่งกำรสัง่อำหำรสำมำรถท ำได้ 2 ทำง คอื สัง่ทำง
โทรศพัท ์และสัง่ทำงออนไลน์ผำ่นเวบไซต ์
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สัง่อำหำรทำงโทรศพัท ์

บรเิวณที่ใหบ้รกิำร โทรศพัท์ 
กรงุเทพฯและปรมิณฑล 0-2248-5555 
เมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี 038-374-484 
นอกเขตเมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี 038-286-557 
เชยีงใหม ่  053-214-111 

สัง่อำหำรทำงออนไลน์ 

บรเิวณที่ใหบ้รกิำร เอม็ เค สกุี้ ยำโยอ ิ
กรงุเทพฯและปรมิณฑล 

http://delivery.mkrestaurant.com http://delivery.yayoirestaurants.com 
เมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี
นอกเขตเมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี
เชยีงใหม ่  

ส ำหรบับรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ รำ้นเอม็ เค สุกี้และรำ้นยำโยอิบรกิำรรบัสัง่อำหำรล่วงหน้ำและบรกิำรอำหำร
กล่องส ำหรบัจดังำนเลีย้ง งำนพธิกีำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆ บรษิทัฯมโีครงกำรที่จะบรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที่อย่ำง
ครบวงจร โดยจะมกีำรบรกิำรอุปกรณ์ เช่น หมอ้สุกี้ ปลัก๊ไฟ และบุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจดังำนนอกสถำนที่ดว้ย  

3.1.6. ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 มจี ำนวนรำ้นเอม็ เค สกุี ้และรำ้นยำโยอใินต่ำงประเทศ รำยละเอยีดดงัน้ี 

ประเทศ จ ำนวนรำ้นเอม็ เค สุกี้ จ ำนวนรำ้นยำโยอ ิ ด ำเนินธุรกจิโดย 
ญี่ปุน่ 33 - Plenus MK Co.,Ltd.  

(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 12 / ไดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ)  

สงิคโปร ์ - 3 Plenus & MK Pte.Ltd. 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 / เป็น
บรษิทัร่วมคำ้) 

เวยีดนำม 1 - Global Investment Gate Joint-
Stock Company เป็นบุคคลทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯ 

 

3.1.7. สถาบนัฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอม็ เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง จ ำกดั หรอืสถำบนัฝึกอบรมเอม็ เค ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2549 
เพื่อใหบ้รกิำรฝึกอบรมงำนด้ำนบรกิำรและทกัษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนแก่พนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ ตระหนักดกีว่ำทรพัยำกรที่มคี่ำมำกที่สุดขององคก์รคอื พนักงำน บรษิทัฯจงึใหค้วำมส ำคญักบั
กำรสรรหำ คดัเลือก ดูแลเอำใจใส่ และพฒันำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ  บริษัทฯได้พฒันำกำรหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯอย่ำงเข้มข้น พนักงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนสำขำ ทัง้ที่เป็น
พนกังำนประจ ำหรอืพนกังำนชัว่ครำว ซึง่รวมถงึ นักเรยีน นักศกึษำ พนักงำนฝำ่ยบรหิำรจดักำร รวมทัง้ผูบ้รหิำร

http://delivery.mkrestaurant.com/
http://delivery.yayoirestaurants.com/
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จะต้องไดร้บักำรอบรมพฒันำควำมรู้และไดร้บัควำมดูแลจำกบรษิทัในมำตรฐำนเดยีวกนัตำม Training Road 
Map เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนควำมกำ้วหน้ำในอำชพี (Career Path) ของต ำแหน่งงำนของพนกังำนแต่ละคน  

สถำบนัฝึกอบรมเอม็ เค ตัง้อยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงขำ้มกบัศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัซติี้ บำงนำ เป็นอำคำร 
7 ชัน้ที่มหี้องฝึกอบรมหลำยรูปแบบ มอีุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมอย่ำงครบครนั หลกัสูตรส่วนใหญ่ เป็น
หลกัสูตรที่ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนงำนบรกิำรจำกบุคลำกรภำยใน วทิยำกรจงึประกอบไปดว้ยผูบ้รหิำร
ระดบัต่ำงๆ หวัหน้ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ มคีรูฝึกที่มีประสบกำรณ์ในงำนบรกิำรเป็นผู้ให้ควำมรู้และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่จ ำเป็น ทกัษะกำรใหบ้รกิำรที่เป็นมำตรฐำน รวมทัง้ทศันคติที่ดตี่อลูกคำ้และจติใจที่รกักำร
บรกิำร ส่งผลให้พนักงำนเอ็ม เคทุกคนมุ่งมัน่ที่จะร่วมกนัสร้ำงสรรค์ผลงำนบรกิำรให้บรรลุเป้ำหมำยนัน่คอืกำร
บรกิำรเพื่อใหลู้กคำ้พงึพอใจมำกทีสุ่ด 

3.2.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ มชี่องทำงกำรจ ำหน่ำย 3 ช่องทำง คอื 1) กำรรบัประทำนอำหำรในรำ้นอำหำรของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งครอบคลุมทุก
ภูมภิำคทัว่ประเทศ 2) กำรซือ้อำหำรกลบัไปรบัประทำนทีบ่ำ้น และ 3) บรกิำรส่งถงึบ้ำน Home Delivery ซึ่งใหบ้รกิำรใน
กรงุเทพฯและปรมิณฑล ชลบุร ีและเชยีงใหม่  

3.3. การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

3.3.1. ภาวะอตุสาหกรรม 

ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจที่เปิดกิจกำรง่ำย มผีู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง จงึมี
สภำวะกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง โดยภำพรวมแล้วเป็นธุรกิจที่มกีำรเตบิโตตลอดเวลำ ซึ่งสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคทีนิ่ยมกำรออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ มูลค่ำธุรกจิอำหำรในประเทศไทยในปี 2554 คำด
ว่ำมีมูลค่ำกว่ำ 300,000 ล้ำนบำท (ที่มำ: ศูนย์วิจยักสิกรไทย) โดยธุรกิจร้ำนอำหำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 
ป ร ะ เภทหลัก  คือ  ภัตตำค ำร  ร้ ำนอำหำรค รอบครัว  ร้ ำน เสิ ร์ฟ เ ร็ว  แล ะ ร้ ำนอำหำรขนำด เล็ ก                               
(ทีม่ำ: ส ำนกัสง่เสรมิและพฒันำธรุกจิ กรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย)์ 

1. ภตัตำคำร (Fine Dining) เป็นรำ้นที่มกีำรออกแบบตกแต่งอย่ำงประณีต สวยงำม ใช้วสัดุและอุปกรณ์
รำคำแพง มีเมนูอำหำรอย่ำงหรูหรำ มีกำรบริกำรระดบั 5 ดำว อย่ำงเช่น ร้ำนอำหำรอิตำเลียน    
รำ้นอำหำรฝรัง่เศส รำ้นอำหำรจนี และรำ้นอำหำรญี่ปุน่ เป็นตน้ 

2. รำ้นอำหำรครอบครวั (Family Dining)  เป็นรำ้นที่มกีำรออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยำกำศแบบ
สบำยๆ เป็นกันเอง รำคำอำหำรระดับปำนกลำง พนักงำนบริกำรแบบเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง 
รำ้นอำหำรในกลุ่มน้ีสำมำรถแบ่งประเภทไดห้ลำยประเภท เช่น อำหำรไทย อำหำรฝรัง่ อำหำรญี่ปุ่น และ
อำหำรปรงุดว้ยตวัเอง  

3. รำ้นเสริฟ์เรว็  (Quick Service Restaurant หรอื QSR) เป็นรำ้นที่มกีำรออกแบบตกแต่งแบบเรยีบง่ำย มี
ควำมทนัสมยั เน้นบรกิำรอำหำรจำนด่วน สะดวกรวดเรว็ มรีำยกำรอำหำรจ ำกดัและสำมำรถหมุนเวยีน
ลูกคำ้ไดใ้นปรมิำณมำก ซึง่มผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรแฟรนไชสเ์ขำ้มำมบีทบำทมำกขึน้ 

4. รำ้นอำหำรขนำดเลก็   (Kiosk) เป็นรำ้นที่มกีำรออกแบบตกแต่งแบบง่ำยๆ เน้นอำหำรจำนเดยีว สำมำรถ
ปรุงได้ง่ำยและรวดเรว็ โดยเป็นธุรกิจขนำดย่อมที่มเีจ้ำของร้ำนเป็นพ่อครวัเอง เป็นกลุ่มร้ำนอำหำรที่มี
ผูป้ระกอบกำรรำยใหมเ่ขำ้มำในจ ำนวนมำก 

ภำวะกำรแขง่ขนัธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศไทยค่อนขำ้งรุนแรง เน่ืองจำกมกีำรขยำยธุรกจิและกำรลงทุนจำกทัง้
ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในลกัษณะของรำ้นอำหำรในศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด
และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยเฉพำะกระแสควำมแรงของดำรำเกำหลแีละญี่ปุ่นที่ท ำให้ผู้บรโิภคมคีวำมสนใจอำหำร
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เกำหลีและญี่ปุ่นมำกขึ้นท ำให้มีผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำมำในอุตสำหกรรมมำกขึ้นเพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กบั
ผูบ้รโิภค โดยเน้นควำมหลำกหลำยของเมนู ควำมรวดเรว็ของกำรใหบ้รกิำร กำรตกแต่งรำ้นที่มสีสีนัและลูกเล่นที่
ทนัสมยั มที ำเลทีต่ ัง้อยูใ่นแหล่งชุมชน และกำรตัง้รำคำสนิคำ้ทีไ่มแ่พงจนเกนิไป 

3.3.2. การแข่งขนั 

มูลค่ำตลำดของธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยในปี 2554 มีมูลค่ำรวมประมำณ 300,000 ล้ำนบำท            
(ทีม่ำ: ศูนยว์จิยักสกิรไทย) บรษิทัฯ คำดว่ำ เอม็ เค สุกี้ มสี่วนแบ่งตลำดประมำณรอ้ยละ 3 ของมูลค่ำรำ้นอำหำร
รวม และคู่แข่งโดยตรงของเอ็ม เค สุกี้ คอื เครอืข่ำยร้ำนอำหำรที่มสีำขำจ ำนวนมำกที่ครอบคลุมทุกภูมภิำคทัว่
ประเทศ และโดยมำกจะมสีำขำในศูนย์กำรคำ้ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ไก่
ทอด พซิซ่ำ แฮมเบอรเ์กอร ์เป็นตน้ ทัง้น้ี หำกพจิำรณำจำกรำ้นอำหำรทีม่ลีกัษณะเมนูคล้ำยกนั คู่แข่งของเอม็ เค 
สกุี ้คอื ฮอท พอท ชำบูช ิซูกชิ ิบำรบ์คีวิ พลำซ่ำและจุม่แซ่บฮทั  

คู่แข่งของเอม็ เค สกีุ้1 จ านวนสาขา  
ฮอท พอท 117 
บำรบ์คีวิ พลำซ่ำ / จุม่แซ่บฮทั 94 
ชำบูช ิ 69 
ซูกชิ ิบุฟเฟ่ต ์/ โซลกรลิล ์บุฟเฟต์ 27 
โคคำ สุกี้ 8 
เอม็ เค สกีุ ้(รวมเอม็ เค โกลด)์2 355 

หมำยเหตุ: 1. ขอ้มลูจำก Website ของแต่ละบรษิทั ณ วนัที ่21 ม.ค. 2556 
             2. ขอ้มลูจำกบรษิทัฯ ณ วนัที ่21 ม.ค. 2556 

ในขณะที่ยำโยอิจะเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่นเสริ์ฟเรว็ที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ 
และกลุ่มวยัรุ่นที่เน้นควำมสะดวกรวดเรว็กบัอำหำรญี่ปุ่นต้นต ำรบัในรำคำที่ไม่แพง ส ำหรบัมูลค่ำธุรกจิของตลำด
อำหำรญี่ปุ่นนัน้ มมีูลค่ำประมำณ 14,000 ลำ้นบำท (ที่มำ: นิตยสำรแบรนด ์บรรษทั, มนีำคม 2555) ซึ่งบรษิทัฯ 
คำดว่ำยำโยอิมสี่วนแบ่งมูลค่ำตลำดประมำณร้อยละ 7 ของมูลค่ำตลำดอำหำรญี่ปุ่นรวม โดยคู่แข่งโดยตรงของ    
ยำโยอ ิคอื รำ้นอำหำรญี่ปุน่ทีม่เีมนูหลำกหลำยและเปิดใหบ้รกิำรหลำยสำขำ ไดแ้ก่ ฟูจ ิเซน็ และโอโตยะ  

 คูแ่ขง่ของยำโยอิ1 จ ำนวนสำขำ 
 ฟูจ ิ 79 
 โอโตยะ / โอโตยะคทิเช่น 35 
 เซน 25 
 ยาโยอิ2 91 

        หมำยเหตุ: 1. ขอ้มลูจำก Website ของแต่ละบรษิทั ณ วนัที่ 21 ม.ค. 2556 
                  2. ขอ้มลูจำกบรษิทัฯ ณ วนัที ่21 ม.ค. 2556 

3.3.3. แนวโน้มอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

กำรรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนถอืเป็นเรื่องปกตทิี่สะท้อนถงึกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชวีติของคนไทยที่เน้นควำม
สะดวกสบำยมำกยิง่ขึ้น ซึ่งกำรเลือกร้ำนอำหำรที่จะรบัประทำนนัน้ นอกจำกเมนูหลำกหลำย รสชำติอำหำรที่
อรอ่ย บรกิำรทีด่แีละรำคำทีส่มเหตุสมผลแลว้ ผูบ้รโิภคยงัพถิพีถินัและใส่ใจกำรรบัประอำหำรมำกขึน้ เช่น อำหำร
เพื่อสขุภำพ ขัน้ตอนกำรเตรยีมอำหำร ควำมสะอำด และคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ประกอบไปดว้ย แคลอรี ่โปรตนี 
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ไขมนั แป้ง น ้ำตำล และแร่ธำตุสำรอำหำรต่ำงๆ เป็นต้น ดงันัน้ อำหำรเพื่อสุขภำพจงึเข้ำมำมบีทมำกต่อกำร
ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคมำกยิง่ขึน้ซึง่ เช่น เมนูจำกเน้ือปลำ เมนูผกัปลอดสำร เมนูเหด็ และเมนูเตำ้หู ้เป็นตน้  

ปจัจุบนัผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะกำรเข้ำมำของ
ร้ำนอำหำรแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศในรูปแบบร้ำนเสริ์ฟเรว็ (QSR) เช่น เบอร์เกอร์ ไก่ทอด ไก่ย่ำง พซิซ่ำ      
รำเมง ขำ้วหน้ำเน้ือ และสเตก็ เป็นตน้ เป็นกลุ่มรำ้นอำหำรทีข่ยำยตวัเรว็มำก มสีรำ้งภำพแบรนดอ์ย่ำงต่อเน่ือง มี
กำรท ำกำรตลำดอยำ่งกวำ้งขวำงเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคนิยมมำรบัประทำนอำหำรในรำ้นประเภทน้ีมำกขึน้ 

ส ำหรบัปี 2555 – 2556 แนวโน้มของกำรเติบโตของอุตสำหกรรมน่ำจะเติบโตต่ออย่ำงต่อเน่ืองสอดคล้องกบั
รำยได้ต่อครวัเรือน จะเห็นได้ว่ำรำยได้ต่อครวัเรือนตัง้แต่ปี 2545 ถึง 2554 เพิ่มขึ้นจำก 13,736 บำท เป็น 
23,236 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 11.1 ต่อปี และสดัส่วนของรำยได้ต่อค่ำใช้จ่ำยก็เพิม่
สูงขึน้จำก 1.26 เท่ำในปี 2545 เป็น 1.34 เท่ำในปี 2554 ซึ่งกำรเพิม่รำยไดข้องครวัเรอืนจะเป็นปจัจยัหลกัท ำให้
รบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกยิง่ขึน้ ประกอบกบักำรปรบัเพิม่ของค่ำแรงขัน้ต ่ำและหลกักำรกำรปรบัเงนิเดอืน
พนักงำนที่มวีุฒกิำรศกึษำระดบัปรญิญำตรีน่ำจะส่งผลใหอ้ตัรำกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมโตต่อเน่ือง ทัง้น้ี กำร
เติบโตจะได้ร ับผลกระทบโดยตรงเมื่อก ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แต่ควำมต้องกำรของอำหำรซึ่งเป็น
ปจัจยัพืน้ฐำนของกำรด ำรงชวีติจะยงัคงมตี่อไป 

 

ทีม่ำ กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ. 2554 ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำต ิ

ปจัจุบนัมีร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเปิดให้บริกำรในไทยมำกกว่ำ 1,000 แห่ง ซึ่งมำกเป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจำก
สหรฐัอเมรกิำ จนี เกำหลใีต ้และไตห้วนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ คำดว่ำกำรเตบิโตของอำหำรญี่ปุ่นน่ำจะเตบิโตไดม้ำกกว่ำ
ภำพอุตสำหกรรมโดยรวม ส ำหรบัปี 2555 – 2556 คำดว่ำน่ำจะมีอตัรำเติบโตประมำณร้อยละ 15-20 ต่อปี 
(ประชำชำตธิรุกจิ, 14 ธนัวำคม 2555) เน่ืองจำกผูบ้รโิภคนิยมอำหำรญี่ปุ่นมำกขึน้ และมอีำหำรหลำยประเภทให้
เลอืกมำกยิง่ขึน้ เช่น ซูช ิชำบู รำเมง อุดง้ พซิซ่ำญี่ปุน่ ทำโกะยำก ิหมทูอด (ทงคทัส)ึ กุง้ทอด (เทมปุระ) ขำ้วแกง
กะหรี ่และขำ้วหน้ำต่ำงๆ (ดงบุร)ิ นอกจำกน้ีอำหำรญี่ปุน่มรีำคำถูกลงและเขำ้ถงึผูบ้รโิภคไดง้ำ่ยขึน้  

3.3.4. ลกัษณะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็ เค สกุี้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 
กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง – สงู 

 

กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

http://www.mkrestaurant.com/mkdelivery/index.php
http://www.yayoirestaurants.com/pages/content/index.aspx
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รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็ เค สกุี้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

เอม็ เค สกุี ้เป็นรำ้นอำหำรทีอ่ยู่ระหว่ำงภตัตำคำรและรำ้นเสริฟ์เรว็ส ำหรบัครอบครวัและเพื่อนฝงู ซึ่งมำทำนแล้ว
สำมำรถใช้เวลำสบำยๆ ในร้ำนได้ และสำมำรถท ำเวลำรบัประทำนได้อย่ำงรวดเรว็ ดงันัน้เอ็ม เค สุกี้จงึเป็น
ร้ำนอำหำรของผู้บรโิภคที่ต้องกำรรบัประทำนอำหำรเป็นกลุ่ม มีอำหำรรสชำติอร่อยและมสีุขภำพที่ดี บริกำร
รวดเรว็และคุม้ค่ำกบัเงนิที่จ่ำยไป ดงันัน้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของเอ็ม เค สุกี้ จงึครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
กลุ่มคนที่รกัและใส่ใจสุขภำพทุกเพศทุกวยั เช่น กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุ่น ในขณะที่รำ้นยำโยอเิป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เน้นรสชำตอิำหำรญี่ปุ่นต้นต ำรบัและเสริ์ฟเรว็ ดงันัน้ กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มคนที่ทนัสมยัและเน้นกำรบรกิำรที่รวดเร็ว เช่น กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและ
นกัศกึษำและกลุ่มวยัรุน่ ส ำหรบัรำ้นรำเมนฮำกำตะ เน้นรสชำตริำเมนสตูรดัง้เดมิ อุดมดว้ยคุณค่ำอำหำรและเสริฟ์
เรว็ โดยมำกเป็นอำหำรจำนเดยีว กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็นกลุ่มครอบครวั คนท ำงำน นักเรยีน นักศกึษำ และกลุ่ม
วยัรุ่นที่ต้องกำรกำรบรกิำรที่รวดเรว็ ส ำหรบัรำ้นเทปปนัยำกเิทน็จนิ เป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่นที่เสริฟ์ใน  กระทะรอ้น 
มคีวำมหลำกหลำยของอำหำรที่ปรุงสดและเสริ์ฟในกระทะร้อน ในรำคำปำนกลำง กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่ม
ครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศึกษำ และกลุ่มวยัรุ่น ส ำหรบักลุ่มลูกค้ำของ ณ สยำม และ เลอ 
สยำม โดยมำกจะเป็นกลุ่มครอบครวัและคนท ำงำนที่ชื่นชอบอำหำรไทยรสชำติทัง้เดิมและสำมำรถท ำเวลำ
รบัประทำนได้อย่ำงรวดเรว็ ในส่วนของร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่ม
นกัเรยีน นกัศกึษำ กลุ่มวยัรุน่ กลุ่มคนท ำงำน ทีใ่ช้รำ้นกำแฟเพื่อนัดพบปะพูดคุย หรอืท ำกจิกรรมต่ำงๆ เช่นอ่ำน
หนงัสอืในบรรยำกำศสบำยๆ 

3.3.5. กลยทุธก์ารแข่งขนั 

ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธรุกจิกวำ่ 25 ปี มำจำกควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำกำรใหบ้รกิำรและสนิคำ้ใหด้ยีิง่ๆขึน้ โดย
บรษิทัฯมกีำรวำงแผนกลยุทธต์่ำงๆ และกำรน ำนวตักรรมใหม่ๆ เขำ้มำร่วมประยุกต์ใช้เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิคำ้และ
บรกิำรทีม่คีณุภำพ เพื่อตอบโจทยแ์ละสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดใหลู้กคำ้ โดยมกีลยทุธท์ีส่ ำคญัดงัน้ี 

ก. กลยทุธก์ารสร้างแบรนด ์

กำรสรำ้งแบรนด์เอ็ม เค สุกี้ ไดถู้กท ำอย่ำงจรงิจงัและต่อเน่ืองมำหลำยปี โดยมกีำรใช้สื่อโฆษณำเพื่อส่งผลให ้  
แบรนด์เป็นที่รู้จกัในวงกว้ำงมำกขึ้น กำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองก็เป็นหน่ึงในบทพสิูจน์ว่ำแบรนด์เอม็ เค สุกี ้
ไดร้บักำรตอบรบัจำกลูกค้ำอย่ำงด ีกำรสร้ำงแบรนดจ์ะเน้นควำมจรงิใจและน ำเสนอสิง่ที่มปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 
ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพของสนิคำ้ บรกิำรที่ด ี ควำมปลอดภยั สถำนที่สะดวก และรำคำที่สมเหตุสมผล จำกปจัจยั
ดงักล่ำวเป็นสว่นส ำคญัทีท่ ำใหแ้บรนดเ์อม็ เค สกุีม้คีวำมแขง็แกรง่และครองใจลูกคำ้ตลอดมำ 

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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ส ำหรบัแบรนดย์ำโยอนิัน้ เป็นแบรนดท์ี่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธิแ์ฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรพรอ้ม
เสริฟ์ในรูปแบบอำหำรชุดสไตล์เสริฟ์ร้อน อร่อยเรว็ และรำคำประหยดั ที่มสีำขำทัว่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นคอน
เซปต์คุณภำพของวตัถุดบิต้องมำที่หน่ึง นอกเหนือจำกรสชำตดิี กำรจดัวำงอำหำรน่ำรบัประทำน และควำม
รวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร ที่ส ำคญัคอื ไม่ว่ำจะกลบัมำทำนอกีกี่ครัง้ และทำนที่ไหนในโลก มำตรฐำนกค็งเดมิ ซึ่ง
ปจัจยัเหล่ำน้ีท ำใหย้ำโยอเิป็นแบรนดท์ีอ่ยูใ่นใจของคนไทยตลอดมำ 

ข. กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์

เอ็ม เค สุกี้ เน้นอำหำรที่มคีุณภำพ มีรสชำติอร่อยและสะอำดถูกหลกัอนำมยั ไม่ว่ำจะเป็นเป็ดย่ำง หมูแดงอบ
น ้ำผึง้ หรอืหมูกรอบ หรอืเมนูสุกี้ เช่น เน้ือสตัว์ ลูกชิ้น ไข่ไก่ และผกัสดซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท ำใหผู้้บรโิภคนึกถงึเอ็ม 
เค สุกี้ เมื่อคดิถึงผกัสดก็คดิถึงเอม็ เค หรอืซำลำเปำ ติม่ซ ำ คะน้ำฮ่องกง บะหมี่เกี๊ยวสูตรดัง้เดมิที่คดัสรรมำไว้
บรกิำร เอม็ เค สุกี้ยงัเป็นผู้น ำในกำรรณรงคก์นิอำหำรปลอดภยัโดยใช้เครื่องล้ำงผกัที่ทนัสมยั และน ำเสนอเมนู
สุขภำพ เช่น ชุดผกัสุขภำพที่เน้นผกัสดหลำกหลำยชนิดในจำนใหญ่ และชุดเหด็รวมที่คดัสรรเหด็สดนำนำชนิด 
นอกจำกน้ียงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกทีป่ระกำศวำ่อำหำรของเอม็ เค สุกี้ ทุกรำยกำรปรำศจำกผงชูรส ซึ่งไดร้บั
กำรรบัรองจำกองคก์ำรอำหำรและยำอกีดว้ย  

ส ำหรบัยำโยอิ จะเน้นเมนูที่มคีวำมหลำกหลำยที่มรีสชำตญิี่ปุ่นต้นต ำหรบัซึ่งจะปรบัเปลี่ยนตำมฤดูกำล โดยเน้น
วตัถุดบิที่สดใหม่ที่คดัสรรจำกทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น เน้ือสตัวท์ี่มคีุณภำพ ปลำน ำ เขำ้จำกญี่ปุ่น 
ขำ้วญี่ปุ่นชัน้ด ีและน ้ำซอสต้นต ำหรบัของยำโยอิ เพื่อสร้ำงสรรอำหำรที่มคีุณภำพและดตี่อสุขภำพของคนไทย 
และเขำ้กบัคอนเซปต ์“เสริฟ์รอ้น อรอ่ยเรว็” ของยำโยอทิีท่ ำใหอ้ำหำรญี่ปุน่กลำยเป็นชวีติประจ ำวนัของทุกคน  

ค. กลยทุธด้์านบริการท่ีดี 

เพื่อสรำ้งควำมประทบัใจแก่ลูกคำ้ทุกครัง้ที่เข้ำมำรบัประทำนอำหำรในรำ้นเอม็ เค สุกี้ หรอืร้ำนยำโยอิ ลูกคำ้จะ
ไดร้บักำรตอ้นรบัจำกพนกังำนทีม่รีอยยิม้และใบหน้ำทีแ่จม่ใส เป็นกนัเอง มมีำรยำทและอธัยำศยัไมตรแีบบไทยๆ 
ใสใ่จควำมสะอำด และกำรใหบ้รกิำรที่รวดเรว็ รวมถงึบรกิำร Home Delivery ที่เน้นบรกิำรส่งอำหำรใหลู้กคำ้ตรง
เวลำ ซึ่งบรษิทัฯ มฝี่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality Assurance) เขำ้มำตรวจสอบคุณภำพกำรให้บรกิำรของ
พนักงำนทุกคนตัง้แต่พนักงำนในครวั พนักงำนเสริฟ์ แคชเชยีร์ ตลอดจนแม่บ้ำนเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำพนักงำนทุกคน
ปฏบิตัติำมขัน้ตอนที่บรษิทัฯวำงไว ้นอกจำกน้ี ยงัมลีูกคำ้จดัตัง้ (Secret Customer) มำส ำรวจและใหค้ะแนนทุก
สำขำเป็นประจ ำอกีดว้ย 

ง. กลยทุธ ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า 

ควำมพอใจของลูกคำ้คอืหน่ึงในเป้ำหมำยที่บรษิทัฯจะต้องตอบโจทย์ จงึมกีำรส ำรวจควำมพอใจจำกลูกคำ้อย่ำง
ต่อเน่ืองจำกใบแสดงควำมคดิเหน็ของลูกคำ้ กำรให้พนักงำนพูดคุยสอบถำมลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กำรท ำ Focus 
Group เป็นระยะๆ เพื่อหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถงึกำรศกึษำดูงำนต่ำงประเทศเพื่อน ำเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ มำยกระดบักำรให้บรกิำร เช่น กำรน ำเครื่อง PDA ใช้ส ัง่อำหำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำร
ใหบ้รกิำรรวดเรว็ยิง่ขึน้และลดควำมผดิพลำดใหน้้อยลงทีสุ่ด และกำรน ำหุน่ยนตม์ำใหบ้รกิำรเสริฟ์อำหำร เป็นตน้    

จ. กลยทุธก์ารรกัษาฐานลกูค้า 

ณ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสีมำชกิรำ้นเอม็ เค สุกี้ ประมำณ 2.9 ล้ำนคน และมสีมำชกิรำ้นยำโยอปิระมำณ 
61,500 คน สมำชกิจะไดร้บัสทิธพิเิศษสว่นลดรอ้ยละ 10 ส ำหรบักำรช ำระเงนิสดและส่วนลดรอ้ยละ 5 ส ำหรบักำร
ช ำระบตัรเครดิต ซึ่งกำรมบีตัรสมำชิกท ำให้ลูกค้ำมำรบัประทำนอำหำรที่ร้ำนค่อนข้ำงสม ่ำเสมอ   นอกจำกน้ี      
ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯสำมำรถเกบ็สถติแิละวเิครำะห์ศึกษำขอ้มูลสมำชกิเพื่อท ำควำมเขำ้ใจพฤตกิรรมของลูกคำ้ได้ดี
ยิง่ขึน้ ในอนำคตบตัรสมำชกิของบรษิทัฯจะมขีอ้มูลรำยกำรอำหำรที่ลูกคำ้สัง่ประจ ำ ซึ่งพนักงำนจะสำมำรถทรำบ
ไดท้นัทแีละใหบ้รกิำรอยำ่งรวดเรว็ เพื่อท ำใหลู้กคำ้ประทบัใจได ้
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ฉ. กลยทุธด้์านความปลอดภยั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของลูกคำ้และพนักงำนตัง้แต่เริม่ต้นธุรกจิจนถงึปจัจุบนั ตัง้แต่กำรเป็น
ร้ำนสุกี้ร้ำนแรกที่น ำเตำไฟฟ้ำมำใช้ จนถึงคดัเลือกวสัดุที่ผลิตหม้อสุกี้ที่ปลอดสำรอันตรำยและกำรน ำเตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำมำใหบ้รกิำร นอกจำกน้ียงัมกีำรพฒันำ Safety Ring เพื่อป้องกนัหมอ้สุกี้หก รวมถงึกำรติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกนัไฟดูด หรอืระบบตดัไฟอตัโนมตัไิวใ้ต้โต๊ะและที่แผงไฟควบคุมยงัมรีะบบตดัไฟส ำรองอกีชุด เพื่อ
มัน่ใจได้ว่ำไม่มทีำงที่ไฟจะรัว่ถึงลูกค้ำอย่ำงแน่นอน นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของ
อำหำรทุกรำยกำรและค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกค้ำเป็นส ำคญั โดยมีผู้ช ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำร
ปลอดภยัดูแลตัง้แต่กำรรบัมอบสินค้ำ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครวักลำง ระบบขนส่งไปยงัสำขำทัว่
ประเทศ และกำรจดัเกบ็อำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ียงัมกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนทุกคนเพื่อใหเ้ขำ้ใจ
และสำมำรถปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯวำงไว ้ 

ช. กลยทุธด้์านการตลาด 

ปจัจุบนั บรษิทัฯมกีำรท ำกำรตลำดหลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ส่วนลดเงนิสดกบัสมำชิกบตัรเอ็ม เค สุกี ้
และยำโยอ ิกำรท ำโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดติหรอืคู่คำ้อื่น และยงัมกีำรท ำโปรโมชัน่ใหส้่วนลดระหว่ำงหลงัมื้อ
เทีย่งและก่อนมือ้เยน็เพื่อกระตุน้ยอดขำย นอกจำกน้ี ยงัเน้นกำรเขำ้ถงึไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทำง Social Network 
www.facebook.com/mkrestaurants ท ำใหเ้กดิกำรมสี่วนร่วมกบัผูบ้รโิภค เช่น แคมเปญ สุ(ข)กี้ ควำมสุข ควำม
อรอ่ย ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ทีเ่ปิดใหลู้กคำ้เขำ้มสีว่นรว่มสง่เคลด็ลบัว่ำ สุ(ข)กี้ของคุณเป็นแบบไหนเพื่อแชรส์ูตรกำรกนิสุกี้ 
และที่ผ่ำนมำเอม็ เค สุกี้จดัชงิโชคอยู่บ่อยครัง้ เช่น แคมเปญ “ลุ้นเที่ยว 3 ทรปิสุดฮปิกบัดำรำสุดฮอต” แคมเปญ 
“อิม่ท้องลุ้นอิม่ทองกบัเอม็ เค 300 สำขำ” แคมเปญ “ลุ้นชงิโชค รำยกำรเสริฟ์เอม็ เค เฮรบัโชค” แคมเปญ “อิม่
เอม็ เค เฮยุโรป” และล่ำสุดในเดอืนธนัวำคม 2555 แคมเปญ “อิม่รวยทอง 12 รำศี 12 รำงวลั” เพื่อกระตุ้น
ยอดขำย ซึง่ไดร้บัผลกำรตอบรบัอยำ่งด ี

ซ. กลยทุธด้์านการเลือกท าเลเปิดขยายสาขา 

บรษิทัฯ มกีำรศึกษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครดั เช่น กำรส ำรวจพื้นที่และควำมหนำแน่นของ
ประชำกรในท ำเลนัน้ๆ กำรศึกษำพฤตกิรรมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย กำรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณ
ใกลเ้คยีงและกำรวเิครำะหท์ำงกำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำควำม
เหมำะสมของกำรเปิดสำขำใหม่ ซึ่งสำขำที่เปิดใหม่จะเน้นกำรเปิดในศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้
มอลล์ที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนที่เน้นควำมสะดวกของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย มีพื้นที่ใช้สอยขนำดกลำง มีที่นัง่
ประมำณ 25-30 โต๊ะ  เพื่อใหค้ล่องตวัและสำมำรถเปิดในพืน้ที่ขนำดเลก็ลงได้ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกำรลดขนำด
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุในกำรบรหิำรจดักำร 

ฌ. กลยทุธก์ารก าหนดราคา 
บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบรกิำรให้สะท้อนกบัภำวะเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็น ค่ำเช่ำพื้นที่
สำขำ รำคำวตัถุดบิ ต้นทุนค่ำเชื้อเพลงิ และค่ำแรง เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำรำคำสนิคำ้ของบรษิทันัน้
ไดถู้กก ำหนดอยำ่งสมเหตุสมผล และสำมำรถตอบโจทยล์ูกคำ้ไดอ้ยำ่งลงตวั  
 

ญ. กลยทุธก์ารบริหารต้นทุน 
เน่ืองด้วย ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 กลุ่มบรษิทัมรี้ำนอำหำรรวมกนัทัง้สิน้ 460 สำขำ ท ำใหส้ำมำรถบรหิำร
ต้นทุนวตัถุดบิเน่ืองจำกมอี ำนำจในกำรต่อรองกบัผูผ้ลิตและผู้จ ำหน่ำยในระดบัหน่ึง โดยสำมำรถซื้อวตัถุดบิใน
ปรมิำณที่มำกและรำคำสมเหตุสมผล นอกจำกน้ี กำรที่มรีะบบกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัที่ดแีละระบบกำรกระจำย

http://www.facebook.com/mkrestaurants
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สนิคำ้ที่มปีระสทิธภิำพ ส่งผลให้มสีนิค้ำเสยีหำยจำกกำรช ำรุดหรอืหมดอำยุค่อนขำ้งน้อย ท ำใหส้ำมำรถบรหิำร
ตน้ทุนของวตัถุดบิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ   

3.4. การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงงำนครวักลำงและรำ้นอำหำร มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

3.4.1. โรงงานครวักลาง 

ปจัจุบนับรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงตัง้อยู่ที่ถ.บำงนำ -ตรำด กม . 18  ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ีสมุทรปรำกำร (ครวั
กลำงบำงนำ –CK4) พื้นที่ใช้สอย 12,476 ตำรำงเมตร โดยครวักลำงดงักล่ำวเป็นหน่วยงำนที่จดัหำวตัถุดิบ 
ตรวจสอบคุณภำพ และจดัเตรยีมและปรุงอำหำรใหไ้ด้รสชำติที่ดทีี่สุด รวมถงึควำมสะอำด ถูกหลกัอนำมยั และ
กำรจดัเกบ็เพื่อถนอมอำหำรใหม้อีำยุไดย้ำวนำน และเป็นศูนยก์ระจำยสนิคำ้ไปยงัสำขำทัว่ประเทศ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงเดมิ (ครวักลำงนวนคร - CK3) ซึ่งภำยหลงัประสบเหตุกำรณ์น ้ำท่วมรุนแรงในปี 2554
ได้ซ่อมแซมและปรบัเปลี่ยนเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสำหกรรม นวนคร ซอย 
นวนครโครงกำร 3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี มพีืน้ทีใ่ชส้อย 4,100 ตำรำงเมตร 

ขัน้ตอนกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรในครวักลำงสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. การสัง่ซ้ือวตัถดิุบ  
เน่ืองจำกวตัถุดบิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นอำหำรสด เช่น เน้ือสตัว์ ไข่ ผกั ผลไม้ และข้ำวที่ผลิต
ภำยในประเทศ จงึต้องมกีำรสัง่ซื้อวตัถุดบิเป็นประจ ำทุกวนัเพื่อควำมสดใหม่ของวตัถุดบิ โดยโรงงำน
ครวักลำงจะรบัรำยกำรสัง่สนิคำ้จำกทุกสำขำทีส่ง่ผำ่นระบบออนไลน์ทุกสิน้วนั เพื่อรวบรวมจ ำนวนสนิคำ้
แต่ละประเภทก่อนส่งค ำสัง่ซื้อไปยงัผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำย ทัง้น้ี ส ำหรบัสำขำที่อยู่ในพืน้ที่ที่ค่อนขำ้งไกล
ซึง่รถขนสง่สำมำรถส่งสนิคำ้ไดเ้พยีงสปัดำหล์ะ 2 ครัง้ สำขำเหล่ำนัน้จะต้องเป็นผูซ้ื้อวตัถุดบิที่มอีำยุส ัน้
และง่ำยต่อกำรช ำรุดเอง เช่น ผกัและผลไม้ ส ำหรบัวตัถุดิบที่มีควำมผนัผวนสูง เช่น กุ้ง ปลำ และ
ปลำหมกึ บรษิทัฯได้มกีำรท ำสญัญำสัง่ซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปรมิำณกำรสัง่ซื้อ ระยะเวลำกำรส่งมอบ และ
กำรก ำหนดรำคำทีช่ดัเจน เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่จะไมข่ำดแคลนสนิคำ้ดงักล่ำว 

ฝำ่ยจดัซือ้เป็นผูค้ดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิ โดยมเีกณฑก์ำรคดัเลอืกจำกคุณภำพของวตัถุดบิ
และใบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติ เช่น ใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) 
ใบรบัรองจำก GMP และ HACCP เป็นตน้ นอกจำกน้ี ผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยจะตอ้งสำมำรถผลติวตัถุดบิที่
มลีกัษณะเฉพำะตำมที่ก ำหนดไว้และมศีกัยภำพในกำรส่งมอบตำมจ ำนวน วนัและเวลำที่ก ำหนดไว้ได ้
ซึ่งบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรคดัเลือกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยอย่ำงน้อย 2 รำยเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ
กำรจดัซื้อทุกครัง้ และมกีำรตรวจสอบคุณสมบตัผิู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกปี ทัง้เรื่องคุณภำพ
ของวตัถุดบิ สถำนทีผ่ลติและกำรใหบ้รกิำร  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยที่ส ัง่ซื้อวตัถุดบิจำกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยรำยหน่ึงรำยใดเป็นพเิศษ แต่
จะพจิำรณำคณุภำพของสนิคำ้ รำคำ จ ำนวนส่งมอบ และเงื่อนไขตำมที่บรษิทัฯก ำหนดไวเ้ป็นส ำคญั ซึ่ง
จะเหน็ได้จำกปรมิำณกำรสัง่ซื้อจำกผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ำย 10 รำยแรก คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47 และ   
รอ้ยละ 49 ของตน้ทุนขำยในปี 2554 และ ปี 2555 ตำมล ำดบั  

2. การตรวจสอบคณุภาพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพนัน้เริม่ตัง้แต่โรงงำนของผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำย สภำพรถที่ขนส่ง กำรแต่งตวัของ
พนักงำนขนส่ง สภำพรถเข็นที่ขนสินค้ำเข้ำครวักลำง และภำชนะที่บรรจุสินค้ำ โดยจะมีพนักงำน
ตรวจสอบท ำหน้ำที ่3 สว่นหลกัๆ คอื 1) กำรตรวจสอบกำรส่งสนิคำ้ว่ำจดัส่งถูกต้องและครบตำมจ ำนวน 
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2) กำรสุ่มตัวอย่ำงวตัถุดิบเพื่อตรวจดูวนัหมดอำยุ ควำมสดใหม่ สี กลิ่น ขนำด และน ้ ำหนักตำมที่
ก ำหนดไว ้และ 3) กำรตรวจสอบในหอ้งแลบ็เพื่อหำสิง่เจอืปนและสำรตกคำ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำวตัถุดบิทุก
ชนิดมีคุณภำพและปลอดภยั ซึ่งบริษัทฯมีใบรบัรองระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรอื HACCP) ใบรบัรอง
หลกัเกณฑก์ำรปฏบิตัทิี่ดใีนกำรผลติ (Good Manufacturing Practices: GMP) และใบรบัรองมำตรฐำน
ระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9000 เพื่อรบัรองวำ่ครวักลำงของบรษิทัฯมมีำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 

3. การจดัเตรียมและปรงุอาหาร  
ครวักลำงของบรษิทัฯ เป็นศูนยก์ลำงของกำรจดัเตรยีมและปรุงอำหำร สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนงำน  
รำยละเอยีดดงัน้ี 

ครวัล้าง ครวัเป็ด ครวัญ่ีปุ่ น ครวัต่ิมซ า ครวัขนมหวาน 

ตัดแต่ งผักและ
ช ำ ร ะ ล้ ำ ง สิ่ ง
ส ก ป ร ก แ ล ะ
สำรเคมีตกค้ำง
แ ล ะ บ ร ร จุ ล ง
ถุงพลำสติกเพื่อ
รอกำรจดัเกบ็  

เตรียม เ ป็ดสด
ก่อนที่จะส่งตรง
ไปย่ำงที่สำขำ
และเป็นทีเ่ตรยีม
หมูแดงอบน ้ำผึ้ง 
หมูกรอบ และ
น ้ำรำดรสเขม้ขน้  

เตรียมรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่น เช่น
แฮมเบอร์เกอร์
ญี่ปุน่ กุ้งเทมปุระ 
หมูทอดทงคัทส ึ
เกีย๊วซ่ำ เป็นตน้  
 

เตรียมรำยกำร
อำหำรติ่มซ ำที่
เ ป็นสูตรเฉพำะ 
เช่น ปอเป๊ียะสด 
เ ผื อ ก ท อ ด      
ป อ เ ป๊ี ย ะ ท อ ด 
ขนมปงัหน้ำกุ้ ง 
เกีย๊วกุง้ เป็นตน้ 

เป็นทีเ่ตรยีมขนม
หวำนสูตรดัง้เดมิ 
เช่น บัวลอยน ้ ำ
ขิง ทับทิมกรอบ 
ถัว่แดง แปะก๊วย 
เป็นตน้ 
 

4. การจดัเกบ็วตัถดิุบในครวักลาง 
เมื่อจดัเตรยีมวตัถุดบิและปรงุอำหำรแต่ละประเภทเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วกจ็ะน ำไปจดัเกบ็ในหอ้งแช่แขง็ที่มี
อุณหภูม ิ(-14) – (-20) oC  หอ้งแช่เยน็ที่มอีุณหภูม ิ0 – 4 oC และหอ้งอุณหภูมปิกตทิี่มอีุณหภูมอิยู่ที่
ประมำณ 20 oC ตำมลกัษณะและประเภทของสนิคำ้ โดยสนิคำ้ทุกรำยกำรจะมฉีลำกที่ระบุแหล่งผลิต 
(Rule of Origin) ผูผ้ลติ และวนัที่ผลติอย่ำงชดัเจน โดยใช้ระบบกำรเขำ้ก่อนออกก่อน (First In First 
Out) ในกำรบรหิำรจดักำร เพื่อใหว้ตัถุดบิหมุนเวยีนสม ่ำเสมอและลดควำมเสยีหำยจำกสนิคำ้หมดอำยุ 
นอกจำกน้ียงัมกีำรจดัวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมู่เพื่อใหส้ะดวกในกำรเลอืกหยบิโดยใช้เวลำน้อย
ทีส่ดุและประหยดัพลงังำนมำกที่สุด ส ำหรบักำรนับตรวจสอบจ ำนวนสนิคำ้คงเหลอืในครวักลำงนัน้ จะมี
เจ้ำหน้ำมี่ฝ่ำยบญัชีเข้ำมำนับสินค้ำทัง้หมดทุกเดือน และมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่ม
ตรวจสนิคำ้คงเหลอืและวธิปีฏบิตังิำนของกำรจดัเกบ็สนิคำ้ในครวักลำงเป็นประจ ำ 

5. การกระจายสินค้า 
บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัสง่และกระจำยสนิคำ้ไปยงัรำ้นเอม็ เค สุกี้ และรำ้นยำโยอทิุกสำขำทัว่ประเทศ ณ วนัที ่
31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯมรีถส่งของที่มกีำรควบคุมอุณหภูมทิัง้หมดจ ำนวน 159 คนั เพื่อกำรกระจำย
สินค้ำสู่ 7 ภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก             
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต ้ซึง่ควำมถีใ่นกำรจดัสง่นัน้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คอื กำรจดัส่งทุกวนัส ำหรบัสำขำในกรุงเทพฯและปรมิณฑล และจงัหวดัใกล้เคยีง และกำรจดัส่งสปัดำห์
ละ   2 ครัง้ ส ำหรบัสำขำต่ำงจงัหวดัที่ใช้เวลำขบัรถเกนิ 3 ชัว่โมง โดยบรษิทัฯ มกีำรวำงแผนงำนกำร
กระจำยสินค้ำประจ ำสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผนเส้นทำงเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณกำรจดัส่ง
เพื่อให้ถึงจุดหมำยตำมเวลำที่ก ำหนด และเพื่อเป็นกำรประหยดัน ้ำมนัซึ่งเป็นหน่ึงในต้นทุนที่ส ำคญั 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใชร้ะบบ GPS ตดิตำมรถขนสง่เพื่อกำรบรหิำรจดักำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
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3.4.2. ร้านอาหาร 

รำ้นเอม็ เค สกุี ้และรำ้นยำโยอทิุกสำขำจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรสัง่อำหำรจำกครวักลำง กำรจดัเกบ็อำหำร กำร
จดัเตรยีมและปรงุอำหำร กำรบรกิำรลูกคำ้ และกำรจดัเกบ็เงนิสด โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. การสัง่อาหารจากครวักลาง 
ทุกสิน้วนัรำ้นอำหำรจะตรวจนับสนิคำ้คงเหลอืก่อนที่จะท ำรำยกำรสัง่ผ่ำนระบบออนไลน์ไปยงัครวักลำง 
ซึง่กำรสัง่อำหำรจะต้องสอดคล้องกบัสถติกิำรขำยของแต่ละวนัในสปัดำห ์(วนัจนัทร ์– วนัอำทติย)์ และ
แต่ละสปัดำห์ในแต่ละเดือน (สปัดำห์ที่ 1 – 4) เพื่อให้ปริมำณอำหำรที่ส ัง่มีปริมำณที่เหมำะสม และ
สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลูกค้ำที่เข้ำใช้บริกำรในแต่ละช่วงเวลำ ท ำให้กำรบริหำรจดักำรสินค้ำ
คงเหลอืมปีระสทิธภิำพ และสนิคำ้มคีวำมสดใหมอ่ยูเ่สมอ   
 

2. การเกบ็จดัเกบ็วตัถดิุบในสาขา 
เมื่อรบัมอบอำหำรและวตัถุดบิจำกครวักลำงเรยีบรอ้ยแล้ว จะมขี ัน้ตอนตรวจนับรำยกำรว่ำถูกต้องกบั
รำยกำรที่ส ัง่ไปหรือไม่ และลงบนัทึกข้อมูลลงในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อรู้ถึงข้อมูลต้นทุนวตัถุดบิและ
จ ำนวนสนิค้ำคงเหลอืของแต่ละสำขำได ้จำกนัน้จะน ำวตัถุดบิไปจดัเกบ็ในตู้แช่แขง็ ตู้เยน็ หรอืหอ้งเก็บ
ของอุณหภูมปิกต ิแลว้แต่ประเภทของวตัถุดบิ โดยใช้ระบบกำรเขำ้ก่อนออกก่อน (First In First Out) มี
กำรจดัวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมูเ่พื่อใหส้ะดวกในกำรเลอืกหยบิ  

3. การเตรียมและปรงุอาหาร 
เมื่อรำยกำรสัง่อำหำรสง่ตรงมำที่ครวักลำงผ่ำนระบบออนไลน์ ส ำหรบัรำ้นสำขำเอม็ เค สุกี้ จะมขี ัน้ตอน
กำรเตรยีมและปรงุอำหำรโดยแบ่งเป็นครวัยอ่ย ดงัน้ี ครวัสุกี้จะมหีน้ำที่จดัเตรยีมน ้ำซุป จดัเรยีงเน้ือสตัว ์
ลูกชิน้ เตำ้หู ้วุน้เสน้ลงคอนโด จดัเรยีงผกัสดลงจำน เพื่อน ำไปเรยีงในตู้แช่เยน็ ครวัเป็ดจะเป็นที่ย่ำงเป็ด
โดยมำกจะอยูด่ำ้นหน้ำของรำ้นเพื่อใหลู้กคำ้เหน็กำรย่ำงเป็ดและกำรจดัเตรยีมเป็ดย่ำง หมูแดงอบน ้ำผึง้ 
หมูกรอบและบะหมี่หยก ครวัซำลำเปำเป็นที่เตรียมเมนูติ่มซ ำต่ำงๆ เช่น ซำลำเปำ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ     
ฝ ัน่โก๋ ป่อเป๊ียะสด ป่อเป๊ียะทอด เผอืกทอด เป็นต้น และครวัน ้ำเป็นที่เตรยีมน ้ำชำไว้ให้บรกิำรลูกค้ำ 
รวมถงึน ้ำผลไม ้น ้ำป ัน่ และขนมหวำนต่ำงๆ  

ส ำหรบัรำ้นสำขำยำโยอจิะมขี ัน้ตอนกำรเตรยีมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็นครวัย่อย ดงัน้ี ครวัย่ำงเป็นที่
เตรียมปลำย่ำง แฮมเบอร์เกอร์ เ น้ือและหมูย่ำงกระทะร้อน  ครัวทอดเป็นที่ เตรียมเทมปุระ                
หมูทอดทงคทัสึ และไก่ทอดคำรำเกะ ครวัต้มเป็นที่เตรยีมรำเมนหน้ำต่ำงๆ โซบะ อุด้ง และสุกี้ยำกี ้
ครวัซูชเิป็นทีเ่ตรยีมขำ้วป ัน้หน้ำต่ำงๆ และแคลฟิอรเ์นียโรล สว่นครวัญี่ปุ่นเป็นที่เตรยีมเบนโตะ ขำ้วแกง
กะหรี ่ขำ้วหน้ำต่ำงๆ ซุป และสลดั และครวัน ้ำเป็นที่เตรยีมน ้ำชำไวใ้หบ้รกิำรลูกคำ้ รวมถงึน ้ำผลไม ้น ้ำ
ป ัน่และขนมหวำนต่ำงๆ 

พนักงำนทุกคนจะปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในครวัเพื่อจดัเตรียมและปรุงอำหำรที่บริษัทฯ 
ก ำหนดไว ้เพื่อใหไ้ดส้นิคำ้ที่มคีุณภำพและมำตรฐำนเดยีวกนั โดยจะมเีจำ้หน้ำที่ฝำ่ยตรวจสอบคุณภำพ
เขำ้มำสุม่ตรวจขัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิำนของแต่ครวัของทุกสำขำเป็นประจ ำ 

4. การบริการลกูค้า 
พนกังำนทุกคนทัง้พนกังำนเสริฟ์ แมค่รวั แมบ่ำ้น แคชเชยีรจ์ะตอ้งผ่ำนกำรฝึกอบรมก่อนที่จะปฏบิตังิำน
จรงิ เพื่อใหทุ้กคนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมขององคก์ร และมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรกล่ำวทกัทำยและ
ตอ้นรบัลูกคำ้ “ขอตอ้นรบัสูเ่อม็เคคะ่/ครบั” ส ำหรบัรำ้นยำโยอจิะสง่เสยีงต้อนรบั “ยำโยอ ิยนิดตี้อนรบัค่ะ/
ครบั” ดว้ยใบหน้ำที่ยิม้แยม้แจ่มใส  กำรน ำเสนอเมนูอำหำรและเครื่องดื่มและรบัค ำสัง่อำหำรดว้ยเครื่อง 
PDA ที่มคีวำมรวดเรว็และแม่นย ำ โดยพนักงำนเสริฟ์จะทวนรำยกำรอำหำรก่อนจะส่งค ำสัง่ตรงไปยงั



                                                                               บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สว่นที ่2 หน้ำ 31 
 

ครวัย่อยต่ำงๆ เพื่อควำมถูกต้องและรวดเร็วในกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงกำรพูดเกริ่นน ำก่อนวำง
อำหำรบนโต๊ะ จนกระทัง่กำรขออนุญำตลูกค้ำก่อนเก็บจำนหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งบริษทัฯ มีวิธี
ปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหทุ้กคนปฏบิตัเิป็นไปมำตรฐำนเดยีวกนั นอกจำกน้ียงัมี
ฝำ่ยตรวจสอบคณุภำพคอยตรวจทุกสำขำจะโดยจะเขำ้มำตรวจอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้โดยที่ไม่มกีำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำ และมลีูกคำ้จดัตัง้ที่คอยมำสุ่มตรวจเพื่อใหค้ะแนนกำรใหบ้รกิำรของทุกสำขำ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯเองยงัใชข้อ้คดิเหน็ของลูกคำ้เพื่อพฒันำกำรใหบ้รกิำรเป็นประจ ำ 

5. การเกบ็เงินสด 
เงนิสดจำกกำรขำยจะถูกน ำฝำกธนำคำรที่อยู่บรเิวณที่ใกล้ที่สุดทุกวนั โดยพนักงำนแคชเชียรจ์ะป็นคน
สรปุยอดกำรขำยทุกสิน้วนัเพื่อสง่ยอดใหส้ ำนักงำนใหญ่ และแยกรำยกำรขำยจำกเงนิสดและบตัรเครดติ 
เพื่อให้ได้ยอดเงนิสดที่ถูกต้อง ทุกสำขำจะมกีำรก ำหนดวงเงนิไว้เพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉิน หำกในกรณีที่
จะตอ้งใชเ้งนิเกนิวงเงนิดงักล่ำว ผูจ้ดักำรสำขำจะต้องไดร้บัอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูจ้ดักำรเขต 
ผูจ้ดักำรภำค หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำขำ แล้วแต่ประเภทของวงเงนิที่ไดร้บัอนุมตัิ ก่อนที่จะสำมำรถเบกิเงนิ
จำกฝ่ำยบญัชีได้ ซึ่งจะมฝี่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่มตรวจวธิกีำรปฏิบตัิในกำรเก็บเงนิสดและกำร
อนุมตักิำรใชว้งเงนิต่ำงๆ เป็นประจ ำ เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ทุกสำขำไดป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้

3.5. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ครวักลำงของบรษิทัฯ ไดม้กีำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตลอดกระบวนกำรผลติ โดยมกีำรก ำหนดใหม้กีำรบ ำบดั
ของเสีย เช่น บ่อดกัไขมนัส ำหรบักำรดกัเศษอำหำรและไขมนัก่อนที่ จะปล่อยลงท่อระบำยน ้ ำ นอกจำกน้ี ยงัมีกำร
ด ำเนินกำรควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล  
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4  การวิจยัและพฒันา 

บรษิทัฯไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรวจิยัและพฒันำเป็นอย่ำงยิง่ และไดม้กีำรผลกัดนัให้บุคลำกรทุกระดบัไดเ้ขำ้มำมสี่วนร่วมทัง้ใน
ดำ้นกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำร และในดำ้นกำรปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยบรษิทัฯถอืว่ำกำรวจิยัและ
พฒันำเป็นหน่ึงในวฒันธรรมองคก์รที่ส ำคญัที่ช่วยใหบ้รษิทัฯสำมำรถสรำ้งเสรมิศกัยภำพในกำรแข่งขนั  และท ำใหบ้รษิทัฯ เป็น
หน่ึงในผูน้ ำธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศไทยได้ ทัง้น้ี กำรวจิยัและกำรพฒันำของบรษิทัฯสำมำรถแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทหลกัๆ 
ไดแ้ก่:  

กำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์อำหำร: ซึ่งประกอบไปด้วยกำรคดิคน้เมนูอำหำรใหม่ๆ กำรปรบัปรุงเมนูที่มอียู่ และ กำรลด
คำ่ใชจ้ำ่ยต่ำงๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑอ์ำหำร เป็นตน้ 

กำรวิจยัและพฒันำในด้ำนกระบวนกำรด ำเนินกำร: ซึ่งประกอบไปด้วยกำรปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรด ำเนินกำรและลดค่ำใช้จ่ำย รวมถึงกำรสร้ำงควำมพอใจให้กบัลูกค้ำของบรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯได้ยดึถือวิธี
บรหิำรแบบ Kaizen เป็นตน้แบบในกำรบรหิำรจดักำรและกำรปรบัปรงุกระบวนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ 

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

บรษิทัฯไดม้กีำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรใหม้รีสชำติดแีละสะอำด
ถูกหลกัอนำมยั รวมทัง้ยงัสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัทีส่ ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ 

กำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรของบรษิทัฯ จะอยู่ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบของทุกส่วนงำนที่มสี่วนร่วมในกระบวนกำรผลติ
อำหำร กล่ำวคอื ส่วนงำนครวักลำง สำยงำนจดัหำและจดัส่ง และฝำ่ยควบคุมคุณภำพ โดยที่บุคลำกรที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถที่จะมี
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ เพื่อทีจ่ะคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม ่ปรบัปรงุผลติภณัฑท์ีม่อียู ่หรอืเสนอแนวทำงในกำรลดคำ่ใช้จำ่ยได ้  

บรษิทัฯยงัใหค้วำมส ำคญักบัขอ้เสนอแนะของลูกคำ้ของบรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ จะท ำกำรวเิครำะหแ์บบฟอรม์ขอ้เสนอแนะที่กรอก
โดยลูกค้ำของร้ำนอำหำรที่มจี ำนวนมำกในแต่ละวนัมำใช้ในกำรปรบัปรุงอำหำรของบรษิทัฯ  ซึ่งบรษิทัฯจะท ำกำรวเิครำะห์
ขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำงๆ เช่น รสชำตขิองอำหำร รสชำตขิองน ้ำจิม้ ควำมสะอำด เป็นต้น และบรษิทัฯ จะจดัอนัดบัควำมส ำคญั
ของแต่ละปจัจยัทีจ่ะตอ้งมกีำรปรบัปรงุ เพื่อทีจ่ะด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งเหมำะสมทีส่ดุ 

ในส่วนของร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ บรษิทัฯ มกีำรวจิยัพฒันำร่วมกบัทำง Yayoi Ken จำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ให้สทิธ ิ
Franchise รำ้นอำหำร Yayoi Ken ใหก้บับรษิทัฯในประเทศไทย เพื่อพฒันำเมนูต่ำงๆ รวมถงึกำรร่วมพฒันำผลิตภณัฑพ์เิศษ
ส ำหรบัประเทศไทยเพื่อใหต้อบเสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในประเทศอกีดว้ย 

การวิจยัและพฒันาในด้านกระบวนการด าเนินการ 

บรษิทัฯได้ยดึถือวธิบีรหิำรแบบ Kaizen เป็นต้นแบบในกำรพฒันำกระบวนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ โดยวธิบีรหิำรแบบ 
Kaizen เป็นแนวคดิที่มุ่งเน้นกำรพฒันำและกำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของกระบวนกำรด ำเนินกำรของ
บรษิทัฯ และกำรสรำ้งควำมพอใจให้กบัลูกคำ้ โดยมุ่งเน้นที่กำรมสี่วนร่วมของพนักงำนทุกคนที่ร่วมกนัแสวงหำแนวทำงใหม่ๆ 
เพื่อปรบัปรงุวธิกีำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหด้ขีึน้อยู่เสมอ หวัใจส ำคญัอยู่ที่ต้องมกีำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ืองไม่
มทีีส่ ิน้สดุ 

บรษิทัฯ มคีณะท ำงำนเพื่อที่จะผลกัดนันโยบำยในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ  รวมถึงกำรกลัน่กรอง
ขอ้เสนอแนะจำกบุคลำกรของบรษิทัฯ โดยคณะท ำงำนจะท ำกำรพจิำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกจิในกำรน ำข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆมำประยกุตใ์ชจ้รงิ 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ พยำยำมที่จะใหบุ้คลำกรในทุกระดบัขององคก์รไดม้สี่วนร่วมในกำรวจิยัและพฒันำ ทัง้ในระดบัพนักงำนสำขำ ไป
จนถงึผูบ้รหิำรระดบักลำง (เช่น ผูจ้ดักำรเขต ผูจ้ดักำรภำค หรอื ผูจ้ดักำรฝำ่ย) โดยในระดบัพนักงำนสำขำ บรษิทัฯไดม้กีำร
กระตุน้ใหพ้นักงำนน ำเสนอขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯในทุกขัน้ตอนซึ่งพนักงำนระดบัสำขำนัน้เป็น
บุคลำกรทีป่ฏบิตังิำนโดยตรง ซึ่งท ำใหส้ำมำรถที่จะเสนอแนะขอ้ปรบัปรุงในรำยละเอยีดเพื่อใหส้อดคล้องกบักระบวนกำรท ำงำน
ได ้ 

ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัฯจงึไดม้กีำรน ำนวตักรรมใหม่ๆ มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรที่บรษิทัฯ เป็นรำ้นสุกี้รำ้นแรก
ทีน่ ำเตำไฟฟ้ำมำใช ้รวมถงึกำรเปลีย่นเตำไฟฟ้ำมำเป็นเตำแม่เหลก็ไฟฟ้ำ (Induction Hob) หรอื กำรใช้เครื่องคัน้น ้ำมะนำวแทน
กำรใชม้ะนำวฝำนในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ รวมทัง้กำรน ำเทคโนโลยใีหม่ๆ มำยกระดบักำรใหบ้รกิำร เช่น กำรน ำเครื่อง PDA ใช้ส ัง่
อำหำร เป็นตน้ 
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5 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิหลกัๆที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ดงัน้ี 

5.1 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูค่าสทุธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่2416, 6914, 6943 
และ 93850-93865 ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ
โรงงำนครวักลำงบำงนำ (CK4) ทีต่ ำบล
บำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั
สมทุรปรำกำร (รวมส่วนปรบัปรงุที่ดนิ
โกดงั)  

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 173 บรษิทัฯ ไดจ้ดจ ำนองทีด่นิ
ตำมโฉนดเลขที่ 6914, 
6943 และ 93850-93856 
รวม 18 โฉนด เพื่อเป็น
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั
สนิเชื่อในวงเงนิรวม 250 
ลำ้นบำท  

2. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่55273 ซึง่เป็นทีต่ ัง้
ของโรงงำนครวักลำงนวนคร (CK3) ที่
ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธำนี  

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 30 ไมม่ ี

3. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่44679 ซึง่คำดวำ่
จะเป็นทีต่ ัง้ของสำขำใหมท่ีต่ ำบลบำงพดุ 
อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 8 ไมม่ ี

4. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่44682-44683 ซึง่
คำดวำ่จะเป็นทีต่ ัง้ของสำขำใหมท่ี่ต ำบล
บำงพดุ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

MKI เป็นเจำ้ของ 11 ไมม่ ี

5. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่248227-248228 
ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของส ำนกังำน MKS ทีต่ ำบล
บำงนำ อ ำเภอพระโขนง จงัหวดั
กรงุเทพมหำนคร 

MKS เป็นเจำ้ของ 10 ไมม่ ี

6. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที่ 8696-8699 ต ำบล
สวนหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดั
กรงุเทพมหำนคร 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 103 ไมม่ ี

รวม 335  

หมำยเหตุ 

โรงงำนครวักลำงนวนคร (CK3) ประสบภำวะน ้ำท่วมอยำ่งรนุแรงในปี 2554 บรษิทัฯจงึไดย้ำ้ยสว่นกำรผลติของ CK3 
มำไวท้ี่ CK4 ภำยหลงักำรซ่อมแซมซึง่แลว้เสรจ็ในเดอืนตุลำคมปี 2555 บรษิทัฯจงึไดป้รบัเปลี่ยน CK3 ใหเ้ป็นศูนย์
กระจำยสนิคำ้  
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5.2 อาคารและอปุกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และไมต่ดิภำระผูกพนัใดๆ รำยละเอยีดดงัน้ี  

รายการทรพัยสิ์น 
ราคาทุน* 
(ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม 

(ล้านบาท) 

มลูค่าสทุธิ 
(ล้านบาท) 

1. อำคำร 420 202 218 

2. สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ 1,202 396 805 
3. งำนระบบ 1,273 630 643 

4. อุปกรณ์เครื่องครวั และอุปกรณ์ด ำเนินงำน 1,081 728 353 
5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 13 9 4 
6. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 1,495 1,258 237 
7. อุปกรณ์ส ำนกังำน 454 303 151 
8. ยำนพำหนะ 187 129 58 
9. อุปกรณ์ระหวำ่งตดิตัง้/งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 394 - 394 
 รวมอาคารและอปุกรณ์ 6,519 3,655 2,863 
* รวมคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 36 
 

5.3 สิทธิการเช่า 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมสีทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 408 ลำ้นบำท ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 

(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดัจ าหน่าย  (ล้านบาท) 
สิทธิการเช่า

รอตดั
จ าหน่าย 

(31 มีนาคม 
56 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2554 
 

ปี 2555 1Q56 

1.  เยำฮนัรชัดำ (M007) บมจ. ซ.ีพ.ี แลนด ์ 380 17 1 ม.ีค. 2537 30 ม.ิย. 2554 1 - - - 
2.  สลีมคอมเพลก็ซ ์(M009) บจ. สลีมอำคำรและบรกิำร 452 20 1 ธ.ค. 2534 30 พ.ย. 2554 2 - - - 
3.  อมิพเีรยีล-ส ำโรง (M011) บจ. อมิพเีรยีล พลำซ่ำ 484 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 1 1 - - 
4.  จสัโก้-สขุำภบิำล 1 (M015) บจ. สยำม-จสัโก้ 594 18 1 ม.ค. 2537 30 เม.ย. 2555 1 - - - 
5.  อมิพเีรยีล-ส ำโรง 2 (M016) บจ. อมิพเีรยีล พลำซ่ำ 346 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 1 1 0 4 
6.  เซน็ทรลัรำมอนิทรำ (M017) บมจ. เซน็ทรลั พฒันำ 557 20 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2556 2 2 1 0 
7.  ฟิวเจอรพ์ำรค์บำงแค(M018) บจ. วฒันวนำ 695 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 2 2 - - 
8.  เซน็ทรลับำงนำ (M021) บจ. บำงนำ เซน็ทรลั พรอ็พเพอรต์ี้ 726 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1 1 0 13 
9.  ซคีอนสแควร ์(M023) บจ. ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ 591 27 21 ส.ค. 2540 20 ส.ค. 2567 2 2 1 18 
10.  ฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสติ (M029) บจ. รงัสติพลำซ่ำ 1,054 27 1 ม.ค. 2538 30 ธ.ค. 2564 3 3 1 24 
11.  เซน็ทรลัป่ินเกล้ำ (M030) บมจ. เซน็ทรลั พฒันำ 755 20 4 พ.ย. 2537 3 พ.ย. 2557 4 4 1 6 
12.  จสัโก้วงัหนิ (M046) บจ. เจ. ซ.ี เซน็หลุยส์ 479 16 5 ม.ีค. 2544 4 ม.ีค. 2560 1 1 0 3 
13.  โรบนิสนัหำดใหญ่ (M054) บจ. ซอีำร ์หำดใหญ่ (ประเทศไทย) 320 17 1 เม.ย. 2546 31 ม.ีค. 2563 1 1 0 10 
14.  ศรรีำชำนคร (M057) บจ. สหทรพัยภ์ทัรกจิ 334 19 1 ม.ิย. 2543 31 พ.ค. 2562 1 1 0 7 
15.  เซน็ทรลัพระรำม 3 (M063) บจ. น ำทรพัยพ์ฒันำเรยีลตี ้เซอรว์สิ 754 25 10 ต.ค. 2540 9 ต.ค. 2565 2 2 1 15 
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 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 

(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดัจ าหน่าย  (ล้านบาท) 
สิทธิการเช่า

รอตดั
จ าหน่าย 

(31 มีนาคม 
56 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2554 
 

ปี 2555 1Q56 

16.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์เอกมยั 
(M065) 

บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 378 26 1 ธ.ค. 2540 30 พ.ย. 2566 1 1 0 11 

17.  จสัโกส้ขุมุวทิ 71 (M074) บมจ. สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท์ 307 11 1 พ.ย. 2544 31 ต.ค. 2555 1 0 - - 
18.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รชัโยธนิ 

(M075) 
บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี้ 400 23 1 ม.ค. 2545 31 ธ.ค. 2567 1 1 0 10 

19.  เดอะมอลลบ์ำงกะปิ (M076) บจ. เดอะมอลล ์บำงกะปิ คอม
เพลก็ซ์ 

544 28 5 ส.ค. 2537 4 ส.ค. 2565 1 1 0 8 

20.  อยธุยำพำรค์ (M079) บจ. คลองสวนพลู 502 25 9 เม.ย. 2545 8 เม.ย. 2570 1 1 0 14 
21.  พำรำไดซพ์ำรค์ (M081) บจ. พำรำไดซพ์ำรค์ 421 13 27 ม.ีค. 2553 1 ส.ค. 2566 2 2 1 20 
22.  เซน็ทรลัเชยีงใหม ่(M082) บจ. เซน็ทรลัพฒันำ เชยีงใหม่ 430 15 27 พ.ย. 2547 26 พ.ย. 2562 1 1 0 9 
23.  เดอะมอลลท์่ำพระ (M091) บจ. เดอะมอลล ์ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 410 19 15 เม.ย.2543 31 ม.ค. 2563 1 1 0 5 
24.  เดอะมอลลโ์ครำช (M092) บจ. รำชสมีำชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ 509 20 10 ส.ค. 2543 9 ส.ค. 2563 2 2 1 13 
25.  เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน (M111) บจ. งำมวงศว์ำน ชอปป้ิงมอลล์ 465 19 1 พ.ค. 2544 21 ธ.ค. 2562 1 1 0 9 
26.  เดอะมอลลท์่ำพระ 2 (M124) บจ. เดอะมอลล ์ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 355 18 1 ม.ค. 2545 31 พ.ค. 2562 1 1 0 6 
27.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รงัสติ (M127) บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 355 20 8 ม.ีค. 2548 7 ม.ีค. 2568 1 1 0 11 
28.  เซน็ทรลัพระรำม 2 (M144) กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รี

เทล โกรท 
555 17 5 ธ.ค. 2548 4 ธ.ค. 2565 3 3 1 25 

29.  เดอะมอลลบ์ำงแค (M153) บจ. ธนบุร ีเรยีลเอสเตท  594 19 1 พ.ค. 2546 4 ส.ค. 2565 2 2 1 16 
30.  สยำมพำรำกอน (M200) บจ. สยำมพำรำกอน ดเีวลลอปเมน้ท ์ 358 25 1 ม.ค. 2549 31 ธ.ค. 2573 2 2 1 38 
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 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 

(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดัจ าหน่าย  (ล้านบาท) 
สิทธิการเช่า

รอตดั
จ าหน่าย 

(31 มีนาคม 
56 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2554 
 

ปี 2555 1Q56 

31.  เอม็เคเทรนดี ้ฟิวเจอรพ์ำรค์
รงัสติ (M215) 

บจ. รงัสติพลำซ่ำ 226 15 15 ม.ีค. 2549 
 
 
 

30 ธ.ค. 2564 2 2 1 15 

32.  เอสพลำนำดรชัดำ (M218) บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 296 25 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1 1 0 22 
33.  เอสพลำนำดรตันำธเิบศร ์

(M306) 
บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 205 20 3 ธ.ค. 2552 2 ธ.ค. 2572 1 1 0 9 

34.  ซคีอน บำงแค (M378) บจ.ซคีอน บำงแค จ ำกดั 354 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 - - 0 7 
35.  อมิพเีรยีล ส ำโรง (M368) บจ.อมิพเีรยีล พลำซ่ำ จ ำกดั 502 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 - - 0 5 
36.  ซคีอน บำงแค (M389) บจ.ซคีอน บำงแค จ ำกดั 352 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 - - 0 7 
37.  ณ สยำมเซน็ทรลับำงนำ (NS2) บจ. บำงนำ เซน็ทรลั พรอ็พเพอรต์ี้ 403 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1 1 0 12 
38.  ยำโยอเิอสพลำนำดรชัดำ 

(Y009) 
บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 234 24 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1 1 0 16 

39.  ยำโยอเิดอะมอลลบ์ำงกะปิ 
(Y024) 

บจ. เดอะมอลลบ์ำงกะปิ คอมเพลก็ซ ์ 
(รบัโอนสทิธกิำรเช่ำจำก บจ. 
พฒันำกำร เกยี มอเตอร)์ 

180 14 1 เม.ย. 2551 4 ส.ค. 2565 1 1 0 9 

      รวม 49 45 11 397 
หมำยเหตุ ไมม่กีำรต่ออำยสุทิธกิำรเช่ำส ำหรบัสำขำเยำฮนัรชัดำ (M007) สำขำสลีมคอมเพลก็ซ์ (M009) และสำขำจสัโก้-สขุำภบิำล (M015) ทีห่มดอำยลุง ทัง้น้ี สทิธกิำรเช่ำส ำหรบัสำขำ ซคีอนสแควร์
บำงแค (M389) เป็นกำรต่ออำยสุญัญำของสำขำฟิวเจอรพ์ำรค์-บำงแค (M18) 
บรษิทัฯไดท้ ำกำรจดจ ำนองสทิธกิำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอนซึง่มมีลูคำ่ทำงบญัช ีณ 31 มนีำคม 2556 จ ำนวน 38 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิแหง่หน่ึง 
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5.4 เครื่องหมายการค้า 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯเป็นเจำ้ของเครื่องหมำยกำรคำ้จ ำนวนทัง้สิน้ 19 รำยกำร ดงัน้ี 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบับริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 
 

บ1037 ภตัตำคำร 25 ส.ค. 2555 – 24 ส.ค. 2565* 

 
 

บ32312 โฆษณำ ออกบตัรสมำชกิทำงกำรคำ้ 28 ต.ค. 2548 – 27 ต.ค. 2558* 

 
 

 

บ32308 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบ

บรกิำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32314 โฆษณำ  3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32316 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบ

บรกิำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32317 โฆษณำ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32318 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบ

บรกิำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32326 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32327 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32459 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32460 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบ

บรกิำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

 
 

บ32462 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
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เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบับริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 
 

T95/00253A 
(สงิคโ์ปร)์ 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร บรกิำร
จดัเลีย้ง บรกิำรของว่ำง) 

11 ม.ค. 2548 – 10 ม.ค. 2558 

 
 

IDM000017313 
(อนิโดนีเซยี) 

ประเภท 43 4 ม.ค. 2548 – 3 ม.ค. 2558 

 
 

860027 
(ออสเตรเลยี) 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร เครื่องดื่ม 
ภตัตำคำร จดัสง่อำหำรถงึบ้ำน) 

8 ธ.ค. 2553 – 7 ธ.ค. 2563 

 
 

30089751 
(เยอรมนั) 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร เครื่องดื่ม 
ภตัตำคำร จดัสง่อำหำรถงึบ้ำน) 

1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2563 

 
 

919936 
(จนี) 

ประเภท 43 21 ธ.ค. 2549 – 20 ธ.ค. 2559 

 
 

2255949 
(สหรำช

อำณำจกัร และ
ไอรแ์ลนดเ์หนือ) 

ประเภท 39 (จดัสง่อำหำรถงึบำ้น)
และประเภท 43 (ภตัตำคำร        

จดัเลีย้ง) 

16 ธ.ค. 2553 – 15 ธ.ค. 2563 

 
 

115118 
(เวยีดนำม) 

ประเภท 43 (ภตัตำคำร และจดัสง่
อำหำรถงึบำ้น) 

22 พ.ค. 2550 – 21 พ.ค. 2560 

* สำมำรถต่ออำยุหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ไดค้รำวละ 10 ปี  

5.5 สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ณ 31 ธนัวำคม 2555 และ 31 มนีำคม 2556 มจี ำนวน 203 ลำ้นบำท และ 
153 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยส่วนทีเ่กีย่วกบัอำหำร (สนิคำ้ส ำเรจ็รปู วตัถุดบิ และสนิคำ้ระหวำ่งผลติ) และ
วสัดอุุปกรณ์  

ปริมำณสินค้ำคงเหลือในส่วนที่เกี่ยวกบัอำหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยมอียู่ในปริมำณที่น้อยมำกเมื่อเทียบกบั
ต้นทุนขำย เน่ืองจำกควำมสดใหม่ของสนิค้ำมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อคุณภำพของอำหำร ดงันัน้ บรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจงึมนีโยบำยในกำรรกัษำระดบัสนิค้ำคงเหลือในส่วนที่เกี่ยวกบัอำหำรให้อยู่ในระดบัต ่ำที่สุดโดยมอีำยุไม่เกิน 1 
สปัดำห ์ 

5.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 และ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ซึง่ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร ์จ ำนวน 50 ลำ้นบำท และ 49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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5.7 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 และ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนชัว่ครำวจ ำนวน 201 ล้ำนบำท 
และ 170 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

ประเภทหลกัทรพัย ์
มลูค่าเงินลงทุนสทุธิ (ล้านบาท) 

2555 ร้อยละ 1Q56 ร้อยละ 
1. กองทุนรวมตรำสำรตลำดเงนิ 180 89.7 149 88.0 
2. ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 20 10.0 20 12.0 
คำ่เผื่อกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ 1 0.3 0.0 0.0 
รวม 201 100.0 170 100.0 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมนีโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสมกบัระดบั
ควำมเสีย่ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคำ้หรอืเผื่อขำยและมกี ำหนดระยะเวลำกำรถอืครองทีส่อดคลอ้งกบัแผนกำรใชเ้งนิ
ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเท่ำนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ  

ในทุกๆไตรมำส บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวำ่มขีอ้บ่งชี้ซึง่แสดงวำ่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยด์อ้ยค่ำลงหรอืไม ่โดย
หำกมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยใ์นงบก ำไรขำดทุน  

5.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 และ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมคำ้ซึ่งประกอบธุรกจิ
รำ้นอำหำรเช่นเดยีวกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  มูลค่ำรวม 168 ล้ำนบำท และ 168 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมสีดัส่วนเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมค้ำทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.7 ของสนิทรพัย์รวมตำมงบกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั ทัง้น้ี นโยบำยกำรลงทุนจะจ ำกดัเฉพำะธุรกิจที่มคีวำมเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์และบรกิำร
ของบรษิทัฯ โดยโครงกำรลงทุนต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ /หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุ้น
ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัติำมทีก่ ำหนด ส ำหรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคำ้จะเป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ  จะส่งตวัแทนเข้ำเป็นกรรมกำรเพื่อร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัรว่มคำ้ 

5.9 ใบอนุญาต 

ใบอนุญำตทีส่ ำคญัในกำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมดีงัน้ี  

ก) ประเภททีม่อีำย ุ1 ปี และตอ้งท ำกำรต่ออำยทุุกปี ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัตัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและ/
หรอืสถำนทีส่ะสมอำหำร ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและ/หรอืสถำนทีส่ะสมอำหำร ใบอนุญำต
จ ำหน่ำยสรุำ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ ใบอนุญำตใหท้ ำกำรคำ้สตัวห์รอืซำกสตัว ์
ใบอนุญำตน ำเขำ้หรอืสัง่อำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ใบอนุญำตผลติอำหำร และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
จดัเตรยีมเอกสำรเพื่อยื่นขอใบอนุญำตครอบครองวตัถุอนัตรำย  

ข) ประเภททีม่อีำยมุำกกวำ่ 1 ปี ไดแ้ก่ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนซึง่มอีำย ุ 5 ปีหรอืตำมแต่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเหน็สมควร   
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5.10 สรปุสาระส าคญัของสญัญา 

5.10.1 สญัญาเช่า 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำบรกิำรกบับุคคลภำยนอกซึง่ไดแ้ก่ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ โมเดริน์เทรด และศูนยก์ำรคำ้ต่ำงๆ เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำนใหญ่บำงสว่น รำ้นสำขำทัว่ประเทศ และหอ้ง
ช่ำง ทัง้น้ี สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรส่วนใหญ่มกีำรระบุถงึเงื่อนไขส ำคญัๆดงัน้ี 

 พืน้ทีเ่ช่ำ ต ำแหน่งพืน้ทีเ่ช่ำ วตัถุประสงคก์ำรเช่ำ ขอบเขตกำรใหบ้รกิำร 

 อตัรำคำ่เช่ำ อตัรำค่ำบรกิำร ก ำหนดช ำระคำ่เช่ำ/คำ่บรกิำร กำรช ำระคำ่ภำษอีำกรทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ผูเ้ช่ำจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบช ำระค่ำภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

 อำยสุญัญำสว่นใหญ่มรีะยะเวลำ 3 ปี และกำรต่ออำยสุญัญำนัน้มทีัง้แบบ ก) ก ำหนดอตัรำคำ่เช่ำใหม ่อตัรำ
คำ่บรกิำรใหม ่ และอำยสุญัญำใหม่ล่วงหน้ำ หรอืแบบ ข) ก ำหนดเงื่อนไขใหมเ่มื่อต่อสญัญำ ทัง้น้ี ผูเ้ช่ำตอ้ง
แจง้ควำมประสงคใ์นกำรต่ออำยสุญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้หเ้ช่ำล่วงหน้ำก่อนครบก ำหนดอำยสุญัญำ
เช่ำ 

 เงนิประกนักำรเช่ำ/กำรรบับรกิำรซึ่งสว่นใหญ่เทยีบเท่ำอตัรำคำ่เช่ำและ/หรอือตัรำค่ำบรกิำรประมำณ 3 
เดอืนเพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ โดยผูเ้ช่ำจะไดร้บัคนืเงนิประกนัโดยไมม่ดีอกเบีย้เมื่อครบ
ก ำหนดเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไดช้ ำระเงนิคงคำ้งใดๆแล้ว 

 กำรเช่ำช่วง/กำรใหบ้รกิำรช่วงหรอืโอนสทิธติำมสญัญำไมส่ำมำรถท ำได ้ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หบ้รกิำร ซึง่บรษิทัฯอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หบ้รกิำรในกำรเช่ำ
ช่วง/ใหบ้รกิำรช่วงแก่บรษิทัยอ่ย 

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 และ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมภีำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและสญัญำบรกิำรทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้ โดยมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ยรวม 2,315 ลำ้นบำท และ 2,474 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั  

5.10.2 สญัญาซ้ือกุ้ง และปลา  

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยกุง้สด กบั บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยสญัญำไดม้กีำร
ก ำหนดน ้ำหนกัต่อตวั รำคำต่อกโิลกรมั ปรมิำณกำรซือ้ต่อปี และมกี ำหนดระยะเวลำส่งมอบสนิคำ้ตัง้แต่วนัที ่ 1 
กุมภำพนัธ ์2556 ถงึ 31 มกรำคม 2557 นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยเน้ือปลำและหวัปลำ กบั บรษิทั 
พรำนทะเล มำรเ์กต็ติง้ จ ำกดั โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดรำคำต่อกโิลกรมั ปรมิำณกำรซือ้ต่อปี และมรีะยะเวลำสง่มอบ
สนิคำ้ภำยใน ตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2556 ถงึ 28 กุมภำพนัธ ์2557    

5.10.3 สญัญาร่วมลงทุนเพื่อจดัตัง้ Plenus-MK Co.,Ltd.  

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co.,Ltd. เมื่อวนัที ่14 ธนัวำคม 2536 เพื่อรว่มกนัจดัตัง้ Plenus-MK Co.,Ltd. เพื่อ
ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่น 
ทัง้น้ี ณ วนัที ่ 29 สงิหำคม 2554 บรษิทัฯมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Plenus-MK Co.,Ltd.  รอ้ยละ 12 และไดเ้สนอชื่อ  
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นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ ทัง้น้ี Plenus Co., Ltd. มใิช่ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของบรษิทัฯ  

5.10.4 สญัญาร่วมลงทุนเพื่อจดัตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd. 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co.,Ltd. เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ ์2554 เพื่อร่วมกนัจดัตัง้ Plenus & MK Pte. 
Ltd. เพื่อประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำของคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยในประเทศสงิคโปร ์
ทัง้น้ี ณ วนัที่ 6 มถิุนำยน 2555 บรษิทัฯมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Plenus & MK Pte. Ltd. รอ้ยละ 50 และไดเ้สนอชื่อ
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยประวทิย ์ตนัติวศินชยั เป็นกรรมกำร 3 รำยใน 6 รำยใน
ฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ โดยกรรมกำรท่ำนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงในกำรลงคะแนน ทัง้น้ี กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุม
คณะกรรมกำรถือเอำเสยีงขำ้งมำกและต้องมกีรรมกำรซึ่งแต่งตัง้โดย Plenus และ MK อย่ำงน้อยฝ่ำยละ 1 ท่ำน
ลงคะแนน ทัง้น้ี สญัญำฉบบัน้ีไดก้ ำหนดให้คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยเขำ้ท ำ Franchise Agreement เพื่อใหส้ทิธใินกำรใช้
เครื่องหมำยกำรคำ้และสทิธใินกำรใช้เทคโนโลยขีองคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยกบั Plenus & MK Pte. Ltd. อย่ำงไรกต็ำม 
ขณะน้ียงัไมม่กีำรท ำ Franchise Agreement ดงักล่ำวเน่ืองจำกยงัไมไ่ดเ้ปิดด ำเนินกำร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2556 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนในส่วนของบรษิทัฯ
จ ำนวน 3,500,000 เหรยีญสงิคโปร ์โดยมกี ำหนดช ำระเงนิเพิม่ทุนภำยในเดอืนมนีำคม 2556  

5.10.5 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิ Plenus-MK Co.,Ltd. ใช้เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ      
“MK Restaurants” ในประเทศญ่ีปุ่ น 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ ์ 2537 เพื่อใหส้ทิธเิพยีงรำยเดยีวและจ ำกดัสทิธใินกำรโอนแก่     
Plenus-MK Co.,Ltd.  ในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้ระบบกำรจดักำรบรหิำรและ Know How ทีใ่ชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมถงึกำรใหส้ทิธใิชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำร “MK Restaurants” ใน
ประเทศญี่ปุน่ ทัง้น้ี สญัญำไดม้กีำรก ำหนดวำ่หำก Plenus-MK Co.,Ltd.  เปิดรำ้นอำหำรเป็นรำ้นที ่ 8 บรษิทัฯจะให้
สทิธแิก่ Plenus-MK Co.,Ltd.  ในกำรใหช้่วงสทิธใินกำรใช ้Franchise ของบรษิทัฯใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศญี่ปุน่ได้
ภำยใตเ้งื่อนไขที่คูส่ญัญำจะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดคำ่สทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึง่เป็น
แบบก ำหนดจ ำนวนเงนิ และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยโุดยอตัโนมตัติ่อไปอกี 3 ปี เวน้แต่คูส่ญัญำฝำ่ยหน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำรเลกิ
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 

5.10.6 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที ่ 8 สงิหำคม 2551 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิลงวนัที ่ 2 มถิุนำยน 2552 และฉบบัแกไ้ข
เพิม่เตมิลงวนัที ่10 สงิหำคม 2555 เพื่อใหส้ทิธแิก่ Global Investment Gate Joint-Stock Company (GIGJS) เพยีง
รำยเดยีวในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศเวยีดนำม รวมถงึใหส้ทิธใินควำมลบัทำง
กำรคำ้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะใหค้ ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ 
กำรตกแต่ง กำรจดัหำอุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ GIGJS กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์กำรจดัหำวตัถุดบิ และ
กำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และก ำหนดให้ GIGJS ตอ้งเปิดรำ้นอำหำรอยำ่งน้อย 1 แหง่ภำยในปี 
2554, อยำ่งน้อย 3 แหง่ภำยในปี 2555, อยำ่งน้อย 7 แหง่ภำยในปี 2556 และอยำ่งน้อย 15 แหง่ภำยในปี 2557 ทัง้น้ี 
GIGJS มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึง่เป็นแบบ
ก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำทีเ่ปิดใหม ่และค่ำสทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัสว่นของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 
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ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปีนบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ โดย GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกทีจ่ะต่ออำยสุญัญำออกไปอกี 
5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่1) และก่อนกำรสิน้สดุของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที ่1 GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกทีจ่ะต่อ
อำยสุญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

5.10.7 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศอินโดนีเซีย 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที ่ 11 กนัยำยน 2555 เพื่อใหส้ทิธแิก่ PT Master Kuliner (PTMK) เพยีงรำยเดยีวใน
กำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศอนิโดนีเซยี รวมถงึใหส้ทิธใินควำมลบัทำงกำรคำ้ของ
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะใหค้ ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ กำรตบแต่ง 
กำรจดัหำอุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ PTMK กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ กำรจดัหำวตัถุดบิ และกำรให้
ค ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และก ำหนดให ้ PTMK ตอ้งเปิดรำ้นอำหำรอยำ่งน้อย 2 แหง่ภำยในปีแรกนบั
จำกวนัทีเ่ปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก, เปิดเพิม่อกีอยำ่งน้อย 6 แหง่ภำยในปีทีส่องนบัจำกวนัทีเ่ปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก และ
เปิดเพิม่อกีอยำ่งน้อย 10 แหง่ภำยในปีที่ 3 นบัจำกวนัที่เปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก ทัง้น้ี PTMK มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ
บรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดคำ่สทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึง่เป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่
เปิดใหม ่และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นบัจำกวนัทีเ่ปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย PTMK มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยสุญัญำ
ออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที ่ 1) และก่อนกำรสิน้สุดของกำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่ 1 PTMK มสีทิธใินกำร
เจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

5.10.8 Franchise Agreement เพ่ือรบัสิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “ยาโยอิ เคน” (Yayoi-Ken) ในประเทศไทย 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั (MKI) ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ ์2549 กบั Plenus Co.,Ltd.  เพื่อรบั
สทิธิเพียงรำยเดียวและจ ำกดัสิทธิในกำรโอนในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
เครื่องหมำยบรกิำร “ยำโยอ-ิเคน” ในประเทศไทย ทัง้น้ี สญัญำไดม้กีำรก ำหนดว่ำหำก MKI เปิดรำ้นอำหำรเป็นรำ้นที ่
8 Plenus Co.,Ltd. จะใหส้ทิธแิก่ MKI ในกำรช่วงสทิธใินกำรใช้แฟรนไชสข์อง Plenus Co.,Ltd. ใหแ้ก่บุคคลอื่นใน
ประเทศไทยได้ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญัญำจะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำได้มกีำรก ำหนดค่ำสิทธริำยเดอืนซึ่งคดิตำม
สดัสว่นของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยโุดยอตัโนมตัติ่อไปอกี 3 ปี เวน้แต่คูส่ญัญำฝำ่ยหน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำรเลกิ
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 

5.10.9 Basic Agreement เพ่ือรบัการสนับสนุนในการเปิดร้านอาหารเทนจินเทปปันยากิ  

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2555 กบั Gozouroppu Co.,Ltd. (Gozouroppu) เพื่อรบักำร
สนบัสนุนจำก Gozouroppu ในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรเทนจนิเทปปนัยำก ิโดย Gozouroppu จะใหก้ำรสนบัสนุน
ในดำ้นกำรฝึกหดัพนกังำน กำรจดัซือ้สนิคำ้และวตัถุดบิ กำรจดัหำอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งต่ำงๆ ทัง้น้ี Gozouroppu 
 มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดคำ่สมำชกิเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิ และคำ่สมำชกิรำย
เดอืนซึง่เป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำ 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปีนบัจำกวนัลงนำมในขอ้ตกลงและต่ออำยโุดยอตัโนมตัดิว้ยเงื่อนไขเดมิ เวน้แต่คูส่ญัญำ
ฝำ่ยหน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำรไมต่่ออำยสุญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำ 3 เดอืนก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 
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5.10.10 สญัญากู้ยืมเงินและสญัญาให้กู้ยืมเงิน 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเพื่อขอสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิ 2 แหง่ และบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋
สญัญำใชเ้งนิใหก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1 แหง่ ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

 สถำบนักำรเงนิแหง่ที ่1 

สญัญำกูย้มืเงนิวงเงนิ 39 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯไดจ้ดจ ำนองสทิธกิำรเช่ำและสญัญำบรกิำรของสำขำสยำมพำรำกอน
เป็นหลกัประกนั ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯไดช้ ำระหน้ีเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนแลว้  

สญัญำเบกิเงนิเกนิบญัชแีละบนัทกึต่อทำ้ยสญัญำเบกิเงนิเกนิบญัชวีงเงนิรวมไมเ่กนิ 25 ลำ้นบำท โดยไดม้อบบญัชเีงนิ
ฝำกประจ ำของกรรมกำรจ ำนวน 25 ลำ้นบำทพรอ้มดอกเบีย้ทีฝ่ำกไวก้บัสถำบนักำรเงนิแหง่น้ีไวเ้ป็นหลกัประกนั ทัง้น้ี 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯไดช้ ำระหน้ีเงนิเบกิเงนิเกนิบญัชทีัง้จ ำนวนแล้ว 

สญัญำกำรใช้วงเงนิตัว๋เงินจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯและสถำบนักำรเงนิจะท ำควำมตกลงเกี่ยวกบัอตัรำ
ดอกเบี้ยส ำหรบักำรใช้สินเชื่อในแต่ละครัง้ และกรรมกำรของบรษิทัฯ 2 รำยได้แก่ นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน และนำย
สมชำย หำญจติต์เกษม ได้ท ำสญัญำค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวเต็มวงเงิน ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2556 บรษิทัฯมี
ยอดเงนิกูย้มืคงคำ้งจ ำนวน 1,070 ลำ้นบำท  

สถำบนักำรเงนิแหง่ที ่2 

สญัญำกูย้มืเงนิวงเงนิ 250 ลำ้นบำทเพื่อใชส้ ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้งศูนยก์ระจำยสนิคำ้และเกบ็สนิคำ้ โดยบรษิทัฯไดจ้ด
จ ำนองทีด่นิรวมทัง้สิน้ 18 แปลงเป็นหลกัประกนั ทัง้น้ี ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯไดช้ ำระหน้ีเงนิกูย้มืทัง้
จ ำนวนแล้ว 

บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จ ำกดั 

บรษิทัฯไดอ้อกตัว๋สญัญำใชเ้งนิจ ำนวน 70 ลำ้นบำท ใหก้บั บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้
รำยใหญ่กลุ่มเดยีวกนั และมกีรรมกำรร่วมกนั 2 รำยไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม โดย
ตัว๋สญัญำน้ีไมม่หีลกัประกนั มกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 1 
ปีบวกรอ้ยละ 0.5 ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้จ ำนวนแลว้ 

5.10.11 สญัญาค า้ประกนั 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 สถำบนักำรเงนิแหง่หน่ึงไดอ้อกหนงัสอืค ้ำประกนัในนำมบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรวมจ ำนวน 
7 ลำ้นบำท ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภำระผกูพนักำรค ้ำประกนักำรช ำระคำ่ไฟฟ้ำ เบีย้ปรบั และ/หรอืหน้ีสนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.10.12 กรมธรรมป์ระกนัภยั 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั บรษิทั แอกซ่ำ ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) โดยครอบคลุมทุกสำขำและมี
ระยะเวลำประกนัภยัตัง้แต่ 31 ธนัวำคม 2555 – 31 ธนัวำคม 2556 ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

 ประกนัภยัอุปทัวเหตุ (Leasehold) โดยคุม้ครองควำมเสยีหำยจำกอคัคภียั ฟ้ำผำ่ ลมพำย ุ อำกำศยำน ภยั
แผน่ดนิไหว หรอืระเบดิ ซึง่เกดิแก่สถำนทีเ่ช่ำจนเป็นเหตุใหส้ญัญำเช่ำถูกยกเลกิโดยผูเ้ช่ำ หรอืตอ้งสิน้สดุลงก่อน
ถงึระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเช่ำของสทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 32 สำขำ ในวงเงนิคุม้ครอง 384 ลำ้นบำท ทัง้น้ี 
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กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไมคุ่ม้ครองควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกแผ่นดนิไหว ภยัแหง่ลมฟ้ำอำกำศ ภยัสงครำม ภยัก่อ
กำรรำ้ย อำวุธนิวเคลยีร ์และกำรระเบดิของแก๊ส  

 ประกนัภยัส ำหรบัเงนิ (Money – Commercial) ของ เอม็ เค สกุี้, ยำโยอ,ิ เทนจนิ, ฮำกำตะ, เลอเพอททิ, ณ 
สยำม และ เลอ สยำม ทุกสำขำ รวมถงึโรงงำนครวักลำงทัง้ 2 แหง่ ส ำนกังำนใหญ่ โฮมดลิเิวอรีโ่ชคชยัรว่มมติร 
หอ้งช่ำง ศูนยบ์รกิำรคอลลเ์ซน็เตอร ์และศูนยฝึ์กอบรม 

ประเภทของประกนัภยั วงเงินคุ้มครอง 
1. ควำมสญูเสยีของเงนิภำยในสถำนทีเ่อำประกนั ตูนิ้รภยัหรอืหอ้ง

นิรภยั และภำยนอกสถำนทีเ่อำประกนัภยัขณะขนสง่ 
5 ลำ้นบำทต่อครัง้ และ 20 ลำ้นบำท
ตลอดระยะเวลำเอำประกนัภยั 

2. ควำมเสยีหำยต่อตูนิ้รภยัหรอืหอ้งนิรภยั ตวัอำคำรของสถำนที่
เอำประกนัภยัและทรพัยส์นิอื่นๆ 

300,000 บำทต่อสถำนทีเ่อำประกนัภยั
และตลอดระยะเวลำเอำประกนัภยั 

ทัง้น้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไม่คุม้ครองควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรฉ้อโกงหรอืยกัยอก กำรสญูหำยของเอกสำร
ตน้ฉบบั กำรปลอมแปลงเอกสำร ควำมผดิพลำดหรอืกำรละเลยในกำรท ำบญัชหีรอืกำรค ำนวณ ภยัสงครำม และ
ภยัก่อกำรรำ้ย 

 ประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability) ของ เอม็ เค สกุี้, ยำโยอ,ิ เทนจนิ, ฮำกำตะ, เลอเพอททิ,  
ณ สยำม และ เลอ สยำม ทุกสำขำ รวมถงึโรงงำนครวักลำงทัง้ 2 แหง่ ส ำนักงำนใหญ่ โฮมดลิเิวอรีโ่ชคชยัรว่ม
มติร หอ้งช่ำง ศูนยบ์รกิำรคอลลเ์ซน็เตอร ์และศูนยฝึ์กอบรม 

ประเภทของประกนัภยั วงเงินคุ้มครอง 
1. กรณีบำดเจบ็ทำงรำ่งกำย กำรสูญเสยีชวีติ และควำมเสยีหำย

ทำงทรพัยส์นิต่อบุคคลภำยนอก 
ไมเ่กนิ 10 ลำ้นบำทต่ออุบตัเิหตุแต่ละ
ครัง้ และไมเ่กนิ 20 ลำ้นบำท ตลอด
ระยะเวลำกำรประกนัภยั 

2. กรณีไฟไหม ้ ระเบดิ ท ำใหเ้กดิกำรบำดเจบ็และเสยีชวีติ และ
ควำมเสยีหำยทำงทรพัยส์นิต่อบุคคลภำยนอก 

ไมเ่กนิ 50 ลำ้นบำทต่ออุบตัเิหตุแต่ละ
ครัง้ และไม่เกนิ 100 ลำ้นบำท ตลอด
ระยะเวลำกำรประกนัภยั 

ทัง้น้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไมคุ่ม้ครองควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรปฏบิตังิำนของลูกจำ้งของบรษิทัฯและ/หรอื
บรษิทัยอ่ยภำยนอกสถำนทีป่ระกอบกำร ควำมรบัผดิทีเ่กดิจำกขบวนกำรยตุธิรรม ควำมรบัผดิอนัเกดิจำกกำร
เป็นเจำ้ของ/ครอบครอง/ดูแล/ควบคมุยำนพำหนะทุกชนิดทีข่บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต ์ ควำมรบัผดิจำกกำรเป็น
เจำ้ของเครื่องจกัรกล ควำมรบัผดิจำกงำนก่อสรำ้ง/ต่อเตมิ/รือ้ถอน ควำมรบัผดิจำกมลภำวะ/แผน่ดนิทรดุ ควำม
รบัผดิจำกสญัญำ ควำมรบัผดิจำกค ำแนะน ำหรอืบรกิำรทำงเทคนิค/กำรใหก้ำรรกัษำทีม่ใิช่กำรปฐมพยำบำล ภยั
สงครำม และภยัก่อกำรรำ้ย 

 ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (Business Advantage – All Risks) ของ เอม็ เค สุกี้, ยำโยอ,ิ เทนจนิ, ฮำกำตะ, 
เลอเพอททิ, ณ สยำม และ เลอ สยำม ทุกสำขำ รวมถงึโรงงำนครวักลำงทัง้ 2 แหง่ ส ำนกังำนใหญ่ โฮมดลิเิวอรี่
โชคชยัร่วมมติร หอ้งช่ำง ศูนยบ์รกิำรคอลลเ์ซน็เตอร ์และศูนยฝึ์กอบรม  

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั วงเงินคุ้มครอง 
1. สิง่ปลูกสรำ้งตวัอำคำรรวมสว่นปรบัปรงุ เฟอรนิ์เจอร ์ เครื่องตกแต่ง งำน

ระบบ อุปกรณ์เครื่องครวั และเครื่องใชท้ีใ่ชใ้นกำรประกอบกจิกำร 
4,423 ลำ้นบำท 
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ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั วงเงินคุ้มครอง 
2. สต๊อกสนิคำ้ อุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใชต้่ำงๆ เครื่องเขยีนแบบพมิพ ์

วสัดสุิน้เปลอืง เครื่องแบบพนกังำน อุปกรณ์หรอืวสัดทุีใ่ช้ในกำรซ่อม
บ ำรงุ พสัดตุ่ำงๆ สนิคำ้โปรโมท และทรพัยส์นิทีเ่ป็นของบรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ย รวมถงึทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นควำมดแูลและครอบครอง และ/หรอื
รกัษำทรพัยใ์นฐำนะผูร้กัษำทรพัย์ 

190 ลำ้นบำท 

3. ควำมสญูเสยี/เสยีหำยต่อเครื่องไฟฟ้ำ (Electrical Installation) หรอืต่อ
เครื่องจกัรหยดุชะงกั (Machinery Breakdown) 

ไมเ่กนิ 10 ลำ้นบำทต่อครัง้ 
และตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

4. ควำมสญูเสยี/เสยีหำยต่อกระจก กระจกฝงัแน่น (Fixed Plate Glass) ไมเ่กนิ 5 ลำ้นบำทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

5. ควำมสญูเสยี/เสยีหำยต่อเครื่องจกัรหยุดชะงกั (Machinery Breakdown) ไมเ่กนิ 10 ลำ้นบำทต่อครัง้ 
และตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

6. ภยัน ้ำท่วม ไมเ่กนิ 3 ลำ้นบำทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

7. ภยัลมพำย/ุแผ่นดนิไหว/ลูกเหบ็ รวมกนัไมเ่กนิ 50 ลำ้นบำทต่อ
ครัง้ และตลอดระยะเวลำ
ประกนัภยั 

ทัง้น้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไมคุ่ม้ครองควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกเจตนำเพื่อกำรลกัทรพัย ์ กำรสมรูร้่วมคดิของผู้
เอำประกนั กำรไมม่ผีูด้แูลรกัษำเกนิกว่ำ 7 วนัตดิต่อกนั ควำมเสยีหำยซึง่พบเมื่อตรวจสอบบญัชสีนิคำ้ ภยัจำก
สงครำม และภยัก่อกำรรำ้ย 

 ประกนัทรพัยส์นิคุม้ครองภยัจำกเหตุกำรณ์ควำมไมส่งบส ำหรบัสำขำของ เอม็ เค สกุี้ และยำโยอ ิจ ำนวนรวม 16 
สำขำทีม่ทีีต่ ัง้ในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง ไดแ้ก่ เซน็ทรลัเวลิด ์สลีมคอมเพลก็ซ ์มำบุญครอง สยำมพำรำกอน พระรำม
สี ่หำดใหญ่ และปตัตำนี วงเงนิคุม้ครองรวม 143 ลำ้นบำท  

ทัง้น้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไมคุ่ม้ครองกำรสญูเสยีรำยได/้ควำมเสยีหำยจำกกำรล่ำชำ้/กำรสญูเสยีตลำด และ
ควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรหยดุท ำงำนของกำรด ำเนินกำรของธรุกจิ กำรถูกยดึทรพัยโ์ดยค ำสัง่ทีช่อบดว้ย
กฎหมำย ภยัสงครำม ภยัอำวุธนิวเคลยีร ์ กำรลกัทรพัย ์ (ยกเวน้ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบ) กำรกระท ำของผูเ้อำประกนัภยั อำวธุเคม/ีชวีภำพ กำรถูกเจำะฐำนขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ (Computer 
Hacking) หรอืไดร้บัไวรสัคอมพวิเตอร ์
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6. โครงการในอนาคต 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มโีครงกำรในอนำคต แบ่งออกเป็น 3 โครงกำรหลกัๆ ดงัน้ี   

6.1 โครงการก่อสร้างครวักลาง บางนา แห่งใหม่  

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะก่อสรำ้งครวักลำง บำงนำ แหง่ใหม ่(“CK5”) โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ เพื่อขยำยก ำลงักำรผลติใหร้องรบักำรขยำยสำขำของเอม็ เค สุกี้ และ
ยำโยอ ิ

ขอบเขตงำน ก่อสรำ้งและปรบัปรงุอำคำรเก่ำเพื่อเป็นโรงงำนผลติและศูนยก์ระจำย
สนิคำ้อำหำรไปสำขำต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ทัว่ประเทศและต่ำงประเทศ 

ทีต่ ัง้ 61/9 ม.1 รมิถนนบำงนำ-ตรำด กม.21 ต ำบลศรีษะจระเขใ้หญ่  
อ ำเภอบำงเสำธง สมทุรปรำกำร 10540 

พืน้ทีท่ ัง้หมด 57,000 ตำรำงเมตร 
พืน้ทีใ่ชส้อย  27,000 ตำรำงเมตร  
งบประมำณ  ประมำณ 1,000 ลำ้นบำท 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  12 เดอืน 
คำดวำ่จะแลว้เสรจ็ ประมำณเดอืนตุลำคม 2556 

ควำมคบืหน้ำ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 แลว้เสรจ็ประมำณรอ้ยละ 35 

แหล่งเงนิทุน เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ีและเงนิกู้ยมืจำก
สถำบนักำรเงนิ 

6.2 โครงการก่อสร้างส านักงานใหม่  

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะก่อสรำ้งส ำนกังำนแหง่ใหม่ โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็น 
1. ส ำนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
2. สถำนทีฝึ่กอบรมพนกังำน (Training center) 
3. สถำนทีใ่หบ้รกิำรทำงโทรศพัทส์ ำหรบักำรจดัสง่อำหำร  

(Call center for delivery services)  
4. โรงอำหำรพนกังำน 

ขอบเขตงำน เป็นส ำนักงำนใหญ่ 
ทีต่ ัง้ ถนนบำงนำ-ตรำด กโิลเมตร 3 
พืน้ทีท่ ัง้หมด 6 ไร ่3 งำน 24 ตำรำงวำ 
พืน้ทีใ่ชส้อย  5,500 ตำรำงเมตร 
งบประมำณ  ประมำณ 320 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน (เดอืน) 12 เดอืน 
คำดวำ่จะแลว้เสรจ็ ประมำณเดอืนมถิุนำยน 2556 
ควำมคบืหน้ำ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 แลว้เสรจ็ประมำณรอ้ยละ 90 
แหล่งเงนิทุน เงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯและเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 
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6.3 โครงการขยายสาขาร้านอาหาร เอม็ เค สกีุ ้และยาโยอิ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบำยขยำยสำขำรำ้นอำหำร เอม็ เค สุกี้ และยำโยอิ ในปี 2556 ทัง้หมด 65 สำขำ ใน
ประเทศไทย โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี  

จ านวนสาขาใหม่ หน่วย 
ร้านอาหาร  
เอม็ เค สกีุ ้

ร้านอาหาร  
ยาโยอิ รวม 

เป้ำหมำยสำขำใหม ่ส ำหรบัปี 2556 สำขำ 40 25 65 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มนีโยบำยขยำยสำขำรำ้นอำหำร เอม็ เค สุกี้ และยำโยอ ิในประเทศสงิคโปร ์โดยมี
รำยละเอยีด ดงัน้ี 

จ านวนสาขาในประเทศสิงคโปร ์ หน่วย ณ ส้ินปี 2555 ณ ส้ินปี 2560 เพ่ิมขึน้ 
รำ้นอำหำร เอม็ เค สกุี้ สำขำ - 10 10 
รำ้นอำหำร ยำโยอ ิ สำขำ 3 15 12 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ คำดว่ำ จะใช้เงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯ และเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ในครัง้น้ีเป็น
แหล่งเงนิทุนในกำรขยำยสำขำ 
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7               ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไมม่-ี 
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8 โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัที ่ 8 มกรำคม 2556 บรษิทัฯมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 925,850,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
925,850,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 720,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 720,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ทัง้น้ี ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2556 เมื่อวนัที่  
3 มกรำคม 2556 ไดม้มีตอินุมตัจิดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 205,850,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท ดงัน้ี  

1.  หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 185,850,000 หุน้ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) 

2.  หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 20,000,000 หุน้ เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนกังำนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย  

ทัง้น้ี ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) ในครัง้น้ีแล้ว บรษิทัฯจะมทีุนช ำระแล้วเพิม่
เป็น 905,850,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 905,850,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

8.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

มตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่ 3 มกรำคม 2556 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯจ ำนวน 20,0000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึง่
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “M-WA”) ซึง่มี
รำยละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

ประเภทและชนิด : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั เอม็ เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได้ เวน้แต่เป็นกำรโอน
ในกรณีทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนเสยีชวีติ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นบัจำกวนัทีอ่อกและเสนอขำย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ออก 

: 20,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

วธิกีำรเสนอขำย : เสนอขำยครัง้เดยีวใหแ้ก่ผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) 
และพนกังำนของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นจ ำนวนเกนิกวำ่ 50 รำย 

วธิกีำรจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)   และ
พนกังำนของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ย โดยไมผ่ำ่นผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

  ทัง้น้ี จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหผู้บ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร) และพนกังำนแต่ละรำยไม่จ ำเป็นต้องมจี ำนวนเท่ำกนั ขึน้อยู่
กับต ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรู้และประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏบิตังิำน และศกัยภำพหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บั  
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จ ำนวนหุน้สำมญัทีส่ ำรอง
เพื่อกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

: 20,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.78 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัก่อนกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้น้ีจ ำนวน 720,000,000 หุน้  

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงั
ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธ)ิ  

รำคำใชส้ทิธ ิ : รำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธจิะเท่ำกบั 1 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีำร
ปรบัรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธิ  ซึ่งรำคำใช้สทิธดิงักล่ำวถอืเป็น
กำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ในรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำด ซึ่งค ำนวณโดยอ้ำงอิงกบั
รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนทัว่ไปที่รำคำ 49 บำทต่อหุน้ 

ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ : วนัท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (เดอืนมนีำคม หรอืเดอืนมถิุนำยน หรอืเดอืน
กนัยำยน หรอืเดอืนธนัำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยเริม่ใช้สทิธิ
ภำยหลงัครบก ำหนดระยะเวลำ 12 เดอืนนับแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
ให้แก่ผู้บรหิำร (รวมถึงผู้บรหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของ
บรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย (วนัก ำหนดใชส้ทิธ)ิ ตำมเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี  

   หลงัจำก 12 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถใชส้ทิธไิดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ไดร้บั
กำรจดัสรร  

 หลงัจำก 24 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถใชส้ทิธไิดอ้กีรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำร
จดัสรร  

 หลงัจำก 36 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถใชส้ทิธไิดอ้กีรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำร
จดัสรร 

 หลงัจำก 48 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถใชส้ทิธไิดโ้ดยไม่จ ำกดัจ ำนวนจนกวำ่จะครบอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่เหลอืจำกกำรใช้สทิธหิรอืไม่ถูกใช้สทิธใินวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธใิดๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สทิธไิด้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้ต่อๆ 
ไปได้ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญั
แสดงสทิธแิลว้ ใบส ำคญัแสดงสทิธใิดๆ ทีไ่มถู่กใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิน้ผลไป 

  วนัสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันท ำกำรสุดท้ำยของวนัที่ครบก ำหนด
ระยะเวลำ 5 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
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ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

: ไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  

เงื่อนไขส ำหรบักำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

: 1. ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องมสีถำนะเป็นผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯและ /หรอืบรษิทัย่อย ณ 
วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

  2. ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธพิ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บรหิำร (รวมถึง
ผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)    หรอืพนักงำนของบรษิทัฯและ/หรอื
บริษัทย่อย เน่ืองจำกกำรเกษียณอำยุตำมระเบียบของบริษัทฯ ให ้
ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนดงักล่ำวสำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้
จนครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

  3. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทำยำทหรือผู้รบัมรดก
ตำมพนิยักรรมของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว สำมำรถใช้สทิธซิื้อหุน้
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้เพยีงเท่ำจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธผิูน้ัน้มสีทิธเิฉพำะในส่วนที่ครบก ำหนดใหใ้ช้สทิธไิด้
แล้วเท่ำนัน้  โดยจะสำมำรถใช้สิทธิได้ในวนัก ำหนดใช้สิทธิใดๆจนครบ
ก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว 

  4. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ำยสังกัดหรือบริษัทตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ชอบ โดยที่ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนดงักล่ำวยงัคง
เป็นผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อย ณ วนัที่ใช้สทิธ ิ
ใหผู้บ้รหิำร หรอืพนกังำนดงักล่ำว สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไดจ้นครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

  5. ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธพิ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บรหิำร (รวมถึง
ผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) หรอืพนักงำนของบรษิทัฯและ  /หรอื
บรษิทัย่อย ก่อนหรอืในวนัก ำหนดใช้สทิธใิดๆ ดว้ยเหตุอื่นนอกจำกที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 2-4 ขำ้งต้น ใหผู้บ้รหิำรหรอืพนักงำนของบรษิทัและ/หรอืบรษิทั
ยอ่ยรำยนัน้ไม่สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ที่ยงัไม่ไดใ้ช้สทิธ)ิ 
ทีเ่หลอือยู่ไดอ้กีต่อไป โดยใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวเป็นอนัถูก
ยกเลกิและสิน้ผลในทนัท ี 

เหตุในกำรตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลง
กำรใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมกีำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขของกำรปรบั
สทิธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
เป็นเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืประกำศ
อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

วนัทีอ่อกและระยะเวลำเสนอ
ขำย 

: บรษิทัฯจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิห้กบัผู้บริหำร (รวมถึงผู้บรหิำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร)   และพนักงำนของบรษิทัฯและ /หรอืบรษิทัย่อยใหแ้ล้วเสรจ็
ภำยใน   1  ปีนับจำกวนัที่ได้รบัอนุมตัิให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

: บรษิทัฯจะไมน่ ำใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้น้ีเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัที่
เกดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัฯจะน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงทีอ่อกในครัง้น้ี
เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution)  

ในกรณีทีม่กีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย 
รำคำตลำดของหุน้ของบรษิทัจะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.1 บนสมมตฐิำนรำคำ
ตลำดของหุน้บรษิทัฯคอืรำคำเสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ประชำชนทัว่ไป (IPO 
Price) ที่ 49 บำทต่อหุ้น และรำคำใช้สทิธซิื้อหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ 1 
บำทต่อหุน้ 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีทีม่กีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนกังำนของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย ส่วน
แบ่งก ำไรต่อหุ้นหรือสทิธใินกำรออกเสยีงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอตัรำร้อยละ 
2.2 ของสว่นแบ่งก ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิโดยค ำนวณเปรยีบเทยีบกบั
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน 925,850,000 หุน้ (ทุนจด
ทะเบยีนช ำระแล้วภำยหลงัจำกที่บรษิทัเสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิ
และประชำชนทัว่ไป และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน)  

ทัง้น้ี หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้เหตุที่ท ำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรบักำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธิ อตัรำกำรใช้สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธใิหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรเป็นผู้มี
อ ำนำจในกำรพจิำรณำก ำหนดหรอืแก้ไขตำมที่เหน็สมควร และมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผูม้อี ำนำจในกำร
จดัท ำข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม 
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอยีดต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและประกำศของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

8.3 พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุ้นในอนาคตท่ีนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรบัตาม 8.2 

-ไมม่-ี 

8.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือการบริหารงาน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อย และสาระส าคญัต่อการด าเนินงาน 

-ไมม่-ี 
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8.5 ผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที ่27 กนัยำยน 2555 รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯมดีงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย IPO หลงัการเสนอขาย IPO 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
(%) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

(%) 

 กลุ่มนายฤทธ์ิและนางยุพิน ธีระโกเมน*     
1 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน 198,990,002 27.6 198,990,002 22.0 
2 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 139,608,033 19.4 139,608,033 15.4 
3 นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 164,088,012 22.8 164,088,012 18.1 
4 นำยสมนึก หำญจติตเ์กษม 164,087,977 22.8 164,087,977 18.1 
 รวมจ านวนหุ้นกลุ่มนายฤทธ์ิและนางยพิุน ธีระโกเมน 666,774,024 92.6 666,774,024 73.6 
5 มลูนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค 31,265,983 4.3 31,265,983 3.5 
6 นำยสจุนิต ์ชุมพลกำญจนำ 7,200,000 1.0 7,200,000 0.8 
7 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 5,400,000 0.8 5,400,000 0.6 
8 นำยโกมนิทร ์พมิทะโนทยั 3,600,000 0.5 3,600,000 0.4 
9 นำงสรีุง้ เมฆโต 3,600,000 0.5 3,600,000 0.4 
10 นำยเมธำ ชุณหสริ ิ 2,159,993 0.3 2,159,993 0.2 
11 กลุ่มผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้ IPO - 0.0 185,850,000 20.5 
รวมทัง้หมด 720,000,000 100.0 905,850,000 100.00 

* กำรจดักลุ่มน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปนิยำมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ที่ กจ.17/2551 ลงวนัที่ 15 ธนัวำคม 2551 เท่ำนัน้ มใิช่กำรจดักลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข) แต่อยำ่งใด  

8.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะจำ่ยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและ
กำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมเป็นส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนัผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือ 
งดจำ่ยเงนิปนัผล โดยขึน้อยูก่บัภำวะทำงเศรษฐกจิ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรบรหิำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบรษิทัฯและบรษิทั
ยอ่ย 
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9 การจดัการ 

9.1 โครงสร้างการจดัการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี  

คณะกรรมการบริษทัฯ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณุฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการจดัการ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กลุ่มธรุกิจภตัตาคารเอม็ เค 

คณุสมชำย หำญจติตเ์กษม 

เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กลุ่มธรุกิจภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น 

คณุยุพนิ ธรีะโกเมน 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (รกัษาการ) 
กลุ่มพฒันาธรุกิจต่างประเทศ 

คณุฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  
สายงานบญัชีและการเงิน 

คณุประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  
สายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 

คณุสจุนิต ์ ชุมพลกำญจนำ 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (รกัษาการ) 
สายงานจดัหาและจดัส่ง 

คณุยุพนิ ธรีะโกเมน 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (รกัษาการ) 
สายงานทรพัยากรบคุคล 

คณุสมชำย หำญจติตเ์กษม 

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยอำวโุส 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

คณุโกมนิทร ์พมิทะโนทยั 
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โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้น้ี คณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
รำยละเอยีดดงัน้ี 

9.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่23 สงิหำคม 2555 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 10 ท่ำน ดงัน้ี 

 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม ลงลำยมอืชื่อ
รว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ หรอื  

นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำยสุจนิต์  ชุมพลกำญจนำ หรอื 
นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. จดักำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกบัฝ่ำยจดักำร และติดตำมดูแลกำร
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธแ์ละเป้ำหมำยทำงธรุกจิทีก่ ำหนดไว ้โดยมเีป้ำหมำยเพื่อประโยชน์
ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ และของผูถ้อืหุน้ในระยะยำว 

3. พจิำรณำอนุมตัิแผนธุรกิจ งบประมำณ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีที่เสนอโดยฝ่ำยจดักำร และ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดบัสูงอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อใหบ้รรลุถงึเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

4. ดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

5. ดูแลให้มีกำรก ำกับตรวจสอบ ทัง้จำกผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอกให้ท ำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

6. ดูแลใหม้กีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภำยในเวลำที่ก ำหนดรวมทัง้พจิำรณำอนุมตัิ 
งบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร กรรมกำร 
4.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร 
5.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
6.  ดร. อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
8.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรอสิระ 
10. ดร. ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำรอสิระ 

นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
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7. พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบนโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลและแผนพฒันำผู้บรหิำร รวมทัง้ทบทวน
แผนกำรสบืทอดต ำแหน่งผู้บรหิำรระดบัสูง ตลอดจนดูแลให้บรษิทัฯ มกีระบวนกำรที่มปีระสทิธผิลในกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

8. ดูแลให้มกีำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดตีำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และส ำนักงำน
ก.ล.ต. 

9. ดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบัติตำมระเบียบและกฎข้อบังคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และส ำนักงำนก.ล.ต.อย่ำง
เคร่งครดัโดยเฉพำะเรื่องเกี่ยวกบักำรมสี่วนได้เสยีหรอืควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร เช่น 
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรใชข้อ้มลูภำยใน เป็นตน้ 

10. เขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยั โดยกรรมกำรที่
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืเลขำนุกำรบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม 

11. เพื่อให้กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีประสิทธิภำพดียิง่ขึ้น คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจ
มอบหมำยอ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำร คณะอนุกรรมกำร บุคคล หรอืนิตบิุคคล ใหก้ระท ำร่วมกนัหรอืแยกกนัเพื่อ
กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ก็ได้โดยกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ดงักล่ำวนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจอยำ่งชดัเจน ทัง้น้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจดงักล่ำวต้องไม่มลีกัษณะ
ทีเ่ป็นกำรมอบหมำยอ ำนำจทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ สำมำรถพจิำรณำและอนุมตัิ
รำยกำรหรอืกระท ำกำรใดๆ ที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบั
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใินหลกักำรไวแ้ลว้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่23 สงิหำคม 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

1.  ดร.อรรณพ   ตนัละมยั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
2.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
3.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

นำยพสักร ลลีำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
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4. สอบทำนและหำรือกบัฝ่ำยจดักำรเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ และมำตรกำรที่ฝ่ำยจดักำรได้
ด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมและควบคมุควำมเสีย่งดงักล่ำว 

5. พจิำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝี่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หลังจำกกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละครัง้ 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 

(ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

(ช) ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
(Charter) 

(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็วำ่ ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพรอ่งทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอื
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ี
กำรปรบัปรงุแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหน่ึงต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 60 
 

11. ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำ
อสิระภำยนอก หรอืผู้เชี่ยวชำญในวชิำชพีอื่นๆ หำกเหน็ว่ำ มคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิทัฯ เป็น
ผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวขำ้งต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก 

9.1.3 คณะกรรมการจดัการ 

ณ วนัที ่3 มกรำคม 2556 คณะกรรมกำรจดักำร ประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวน 10 ท่ำน ดงัน้ี  

1.  นำยฤทธิ ์  ธรีะโกเมน ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร 
2.  นำยสมชำย   หำญจติตเ์กษม  สมำชกิ 
3.  นำงยพุนิ   ธรีะโกเมน สมำชกิ 
4.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ สมำชกิ 
5.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั สมำชกิ 
6.  นำยโกมนิทร ์  พมิทะโนทยั สมำชกิ 
7.  นำยสมนึก   หำญจติตเ์กษม  สมำชกิ 
8.  นำยเกยีรตกิอ้ง  กงัวำนวงษ์  สมำชกิ 
9.  นำยวรพล  กนัตพชิญำธร  สมำชกิ 
10.  นำยกติตวิฒัน์  จำตุรนัตำนนท์  สมำชกิ 
11.  นำยสมชำย  พพิธิวจิติรกร  ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรจดักำร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

หน้ำที่หลกัและควำมรบัผดิชอบหลกั คอื เป็นคณะท ำงำนที่จะรบัทรำบและตดัสนิใจส ำหรบัเรื่องระดบัปฏบิตังิำน
ประจ ำวนั (Daily Operation) เฉพำะในฝ่ำยที่สมำชิกแต่ละท่ำนดูแลอยู่ ซึ่งจะไม่รบัทรำบข้อมูลที่ส ำคญัของ    
บรษิทัฯ ทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยบรษิทัฯ จดัใหม้คีณะกรรมกำรดงักล่ำวขึน้เพื่อใหก้ำรสื่อสำรภำยใน
องคก์ร ช่วยใหม้กีำรประสำนงำนทีด่แีละคล่องตวัในกำรท ำงำน โดยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบหลกั มดีงัน้ี 

1. พจิำรณำและทบทวนภำวะกำรแขง่ขนัและแนวโน้มกำรแข่งขนัในอนำคตที่อำจส่งผลกระทบที่มนีัยส ำคญัต่อ
กำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิำรณำกลยทุธก์ำรตลำดของบรษิทัฯ 

2. พจิำรณำแผนธรุกจิและงบประมำณประจ ำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตัิ 

3. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดอืน / ไตรมำสของกลุ่มงำนต่ำงๆ รวมทัง้พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลง
แผนงำนเมื่อเหน็วำ่จ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุถงึเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

4. ทบทวนรำยกำรต้นทุนที่ส ำคญัของบรษิทัฯ เช่น ต้นทุนอำหำร ต้นทุนแรงงำน เป็นต้น เป็นประจ ำทุกเดอืน 
และก ำหนดมำตรกำรแกไ้ขปรบัปรงุ รวมทัง้พจิำรณำกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้และบรกิำร 

5. พิจำรณำเรื่องกำรจดัหำและเลือกสถำนที่ที่เหมำะสม เพื่อขยำยสำขำภัตตำคำรใหม่ /  ปรบัปรุงสำขำ
ภตัตำคำรทีด่ ำเนินกำรอยูใ่หท้นัสมยั / เจรจำต่อรองกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำสำขำภตัตำคำรทีม่อียูแ่ลว้ 

6. พจิำรณำเรื่องเกีย่วกบักำรพฒันำธรุกจิในต่ำงประเทศ 

7. พจิำรณำเรื่องเกีย่วกบักำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
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8. พจิำรณำเรื่องเกีย่วกบักำรจดัหำและจดัสง่ รวมทัง้เรื่องเกี่ยวกบักำรควบคมุคณุภำพ 

9. พิจำรณำเรื่องเกี่ยวกบักำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบทีมี
นยัส ำคญัต่อชื่อเสยีงและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

10. พจิำรณำกำรออกสนิคำ้ใหม ่/ บรกิำรใหม ่/ กระบวนกำรปฏบิตังิำนใหม่ 

11. พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลำยหน่วยงำนทีไ่มส่ำมำรถหำขอ้สรปุได ้

12. พจิำรณำเรื่องอื่นๆ ทีเ่หน็วำ่ส ำคญัและเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  

9.1.4 คณะผู้บริหาร  

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2555 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำร รวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและต ำแหน่ง ดงัน้ี  

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูงสุดของบรษิทัฯ และมอี ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบ
ในกำรบริหำรกิจกำรทัง้ปวงของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยและรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยนัน้ ใหร้วมถงึเรื่องหรอืกจิกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. บรหิำรกจิกำรทัง้ปวงของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุ้น 
ตลอดจนนโยบำย ระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั ค ำสัง่ และมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2. ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัอยำ่งดทีีสุ่ด 

3. จดัท ำแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไขแผนและ
งบประมำณดงักล่ำวในระหวำ่งปี หำกเหน็ว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้อดคล้องกบัเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4. ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

5. เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิประจ ำเดอืน ประจ ำรำยไตรมำส และประจ ำปีของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ำมีควำมส ำคญัต่อกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำรบัทรำบหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 

6. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์เกดิขึน้หรอืมเีหตุกำรณ์ที่มคีวำม
เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่อำจมผีลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน และ

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ 
รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร กลุ่มพฒันำธุรกจิต่ำงประเทศ 

2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม  กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุ่มธรุกจิภตัตำคำร เอม็ เค และ 
รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคล 

3.  นำงยพุนิ  ธรีะโกเมน กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุ่มธรุกจิภตัตำคำรอำหำรญี่ปุ่น และ 
รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนจดัหำและจดัสง่ 

4.  นำยสจุนิต ์ ชุมพลกำญจนำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนพฒันำสำขำภตัตำคำร 

5.  นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
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ฐำนะกำรเงนิหรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอมำตรกำรหรอืค ำแนะน ำในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

7. จดัท ำหรอืปรบัปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดบัสูง รวมทัง้ก ำหนด หน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร
ระดบัสูงที่อยู่ภำยใต้กำรบงัคบับญัชำของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

8. จดัท ำหรอืปรบัปรงุแกไ้ขตำรำงกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิ

9. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนและกจิกรรมประจ ำวนัของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้ก ำกบั
ดูแลให้พนักงำนของบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค ำสัง่ และมติของ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อยำ่งเครง่ครดั 

10. มอี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำพนกังำนและลูกจำ้งของบรษิทัฯ ทุกต ำแหน่ง รวมถงึกำรว่ำจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย 
ลงโทษทำงวนิยั และเลกิจำ้ง อยำ่งไรกต็ำม ถำ้เป็นพนกังำนในต ำแหน่งตัง้แต่ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยหรอืเทยีบเท่ำ
ขึน้ไป จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบดว้ย 

11. มอี ำนำจในกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏบิตัิงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
และยกเลกิระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั ค ำสัง่ ประกำศที่เกี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

12. มอี ำนำจในกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนหรอืกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอย่ำงใดแทน ตำมที่เหน็สมควรได ้
ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

13. มอี ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัแิลว้ 

14. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นครัง้ครำว 

ทัง้น้ี กำรใชอ้ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรดงักล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถกระท ำไดใ้นกรณีที่ประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมที่ นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ              
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรธรุกจิปกตทิีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิน
หลกักำรไวแ้ลว้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

9.2.1 กรรมการบริษทัฯ  

กำรคดัเลอืกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ  เป็นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตัง้กรรมกำรตำม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บุคคลดงักล่ำวจะต้องมคีุณสมบตัคิรบตำมพระรำชบญัญตัิมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดวำ่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตอ้งมจี ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำกึ่ง
หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในรำชอำณำจกัร โดยให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้ประธำน
กรรมกำรและอำจเลอืกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เหน็สมควรได ้โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำร
โดยใชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรต่อไปน้ี 
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1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื  

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 

3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้น้ี ส ำหรบักำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออก
จำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้องออกในวำระ
น้ีอำจเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่ง
เมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตัิ หรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั ที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้มมีติใหอ้อก หรอืศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก โดยในกรณีดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตั ิและ
ไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกวำ่ 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมตขิองคณะกรรมกำรดงักล่ำว ต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4  ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัหำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำร
ของบรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
หรอืเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหำชนอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็น
กำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนที่จะมมีตแิต่งตัง้ และกรรมกำรต้อง
แจง้ให้บรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บรษิทัฯ ท ำ
ขึน้ หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

9.2.2 กรรมการอิสระ  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะคดัเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิ
ตำมพระรำชบญัญตัิมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถงึประกำศขอ้บงัคบั 
และ/หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และจ ำนวนของกรรมกำรอสิระจะต้องมอีย่ำงน้อย 3 คน  หรอือย่ำงน้อย   1  ใน  3 
แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรอิสระต้องไม่มธีุรกิจ  หรอืส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน  หรอืมผีลประโยชน์เกี่ยวข้องกบับรษิทัฯอนัอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมกำรอสิระมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน  
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว
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ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทัง้น้ี ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีที่
กรรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบดิำ 
มำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี
อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ
หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
มอี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิกำร กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำรหรอืกำรใหห้รอืรบัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึ
พฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯหรอืคู่สญัญำมภีำระหน้ีที่ต้องช ำระต่ออกีฝำ่ยหน่ึง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯหรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทัง้น้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั  โดยอนุโลม แต่ในกำร
พจิำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ2 ปีก่อนวนัที่ยื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกนิกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 
ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไมป่ระกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนีัยในห้ำงหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่
ปรกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
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กรรมกำรอสิระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำร
ตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีที่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอื
กำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีเกนิมลูคำ่ทีก่ ำหนดตำมขอ้  4 หรอื ขอ้   6 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจพจิำรณำผ่อนผนัให้
ได ้ หำกเหน็วำ่กำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่และกำรใหค้วำมเหน็ที่เป็นอสิระ  และ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปน้ีในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดงักล่ำวแล้ว 
ดงัน้ี 

ก.   ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำชพีทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

ข.   เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

ค.   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคล ดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

9.2.3 ผู้บริหาร 

ส ำหรบักำรคดัเลือกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำร
สรรหำและแต่งตัง้ ส ำหรบักำรคดัเลือก กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บรหิำรตัง้แต่ระดบั
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรเป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำร
ก ำกบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ ส ำหรบั
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในปี 2555 และไตรมำส 1 ปี 2556 มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

บรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร จ ำนวน 1,107,498 บำทในปี 2555 และ 502,500 บำทในช่วง 3 
เดอืนแรกของปี 2556 อยำ่งไรกด็ ีตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำรจะไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะของผูบ้รหิำรเท่ำนัน้ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อยำ่งใด 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ ในปี 2555 และช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม (บาท) 

ปี 2555 
3 เดือนแรก  
ปี 2556 

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนกรรมกำร - - 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร - - 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร กรรมกำร 160,833 75,000 
4.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร - - 
5.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร - - 
6.  ดร. อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำร 205,833 97,500 
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ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม (บาท) 

ปี 2555 
3 เดือนแรก  
ปี 2556 

7.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำร 190,833 90,000 
8.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำร 228,333 90,000 
9.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำร 160,833 75,000 
10. ดร. ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำร 160,833 75,000 
รวม  1,107,498 502,500 

หมำยเหตุ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯครัง้ที ่1/2555  เมื่อวนัที ่7 มถิุนำยน 2555 ไดม้มีตอินุมตักิำรแต่งตัง้
กรรมกำรล ำดบัที ่3 – 10 ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ  

9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2555 และช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยคำ่ตอบแทนเป็นเงนิเดอืน โบนัส และค่ำตอบแทน
อื่นๆ ใหแ้ก่ผูบ้รหิำรบรษิทัฯ จ ำนวน 65,314,380 บำท และจ ำนวน 15,453,549 บำท ตำมล ำดบั 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ในปี 2555 และช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556   

ประเภท 
ปี 2555 3 เดือนแรก ปี 2556 

จ านวน  
)ราย(  

ค่าตอบแทน 
)บาท(  

จ านวน 
)ราย(  

ค่าตอบแทน 
)บาท(  

เงนิเดอืน 5 39,533,250 5 10,172,832 
เงนิโบนสั 5 25,781,130 5 5,280,717 

รวม 5 65,314,380 5 15,453,549 

9.3.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

นอกจำกกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรในรปูของคำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงนิขำ้งต้นแล้ว จำกมตทิี่
ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่  18 กนัยำยน 2555 ได้อนุมตัิให้บรษิทัฯ ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ (M-WA) รวมจ ำนวน  20,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บรหิำร 
(รวมถงึผูบ้รหิำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งจะจดัสรรพรอ้มกบั
กำรเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ประชำชนในครัง้น้ี ทัง้น้ี ผูบ้รหิำร(รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)ไดร้บักำร
จดัสรร M-WA รวมจ ำนวน 1,678,900 หน่วย ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

รายนามผู้บริหารท่ีได้รบัจดัสรร M-WA จ านวนหน่วยท่ีได้รบัจดัสรร 
1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 451,300 
2. นำงยพุนิ ธรีะโกเมน 406,800 
3. นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 406,800  
4. นำยสจุนิต ์ชุมพลกำญจนำ 251,200 
5. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 162,800 

นอกจำกน้ี ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะยงัไดร้บัคำ่ตอบแทนจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึง่บรษิทัฯ จะเริม่สมทบ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป  โดยในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไดร้บั
คำ่ตอบแทนจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชพี จ ำนวน 203,457 บำท    
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9.4 การก ากบัดแูลกิจการ  

บรษิทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีตำมหลกักำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี ให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อควำมโปร่งใสและเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรบรหิำรจดักำร และเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตังิำน ตลอดจนเพิม่มูลค่ำแก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยำว  โดย
แนวทำงปฏบิตัสิำมำรถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัและสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยมคีวำมตัง้ใจที่จะส่งเสรมิและสนับสนุนผู้ถอืหุน้ไดใ้ช้สทิธขิอง
ตนเอง นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องต่ำงๆ ที่ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ รำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) บรษิทัฯ ใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ต้อง
ตดัสนิใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอและทนัเวลำ และควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรลงมติ รวมถึงกำรแพร่ข้อมูลดงักล่ำวใน Website ของ 
บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนที่จะจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิดโอกำส ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งน้อยเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสำรจำกบรษิทัฯ 

(2) บรษิทัฯ จะไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ช้สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่ำง
เตม็ที ่ 

(4) ประธำนที่ประชุมได้จดัสรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นมโีอกำสในกำรแสดงควำมเหน็และตัง้
ค ำถำมต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุม 

(5) กรรมกำรทุกคนเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ใน
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้

หมวดที ่2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ใหเ้ท่ำเทยีมกนั รำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุ้นส่วนน้อยในกำรเสนอเพิม่วำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเกณฑท์ีช่ดัเจนเพื่อพจิำรณำจะเพิม่วำระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม่ 

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะไมเ่พิม่วำระกำรประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระ
ส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ 

(4) คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดวธิีกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรได ้

(5) คณะกรรมกำรบริษทัฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสยีงไดแ้ละควรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้ 
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(6) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ สนับสนุนให้มกีำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระที่ส ำคญั เพื่อควำมโปร่งใสในกำร
ตรวจสอบ 

(7) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธแิต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 

(8) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเกบ็รกัษำและป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และแจ้งแนวทำงดงักล่ำวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และควรก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและ
ผู้บรหิำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ตำมกฎหมำยจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้คณะกรรมกำร
ประจ ำ 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีและค ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภำยในและภำยนอกของบรษิทัฯ  
รวมถงึกำรคุม้ครองและรกัษำสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุตธิรรมและถูกต้องตำมกฎหมำย รำยละเอยีดดงัซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทฯมีนโยบำยและแนวทำงด ำเนินกำรที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมอสิระ พจิำรณำและตรวจสอบขอ้มลูตำมกระบวนกำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมูลของบรษิทัฯ ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้น ตำมกฎระเบยีบกำรเปิดเผยขอ้มลูของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ รำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) บริษทัฯ จะเปิดเผยข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี และจะเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษผำ่น Website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

(2) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และ
ผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวผำ่นรำยงำนประจ ำปี และ Website ของบรษิทัฯ  

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี 

(4) บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดขอบเขตและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และจ ำนวน
ครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและควำมเหน็
จำกกำรท ำหน้ำทีใ่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

(5) บริษทัฯ จะเปิดเผยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงที่สะท้อนภำระหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

หมวดที ่5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวนรวม 10 ท่ำน มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็น
กรรมกำรจำกฝ่ำยบรหิำร 4 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 6 ท่ำน ซึ่งมีกรรมกำรที่มี
คุณสมบตัิเป็นอิสระตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดรวม 5 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกบั
เกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ก ำหนดให้บริษทัจดทะเบียนต้องมกีรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒจิำก
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หลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ด้ำนธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของ
บรษิทัฯ  

1.2 บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
จดักำร 

1.3 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรเป็นบุคคลเดยีวกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯได้มกีำรก ำหนด
ของเขตหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบเพื่อเป็นกำรถ่วงดลุอ ำนำจอยำ่งชดัเจน  

1.4 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัฯ เพื่อท ำหน้ำที่ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ 
ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ และปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
รวมถงึกำรประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร 

  2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรกระจำยอ ำนำจในกำรบรหิำรงำนที่มปีระสทิธภิำพและมคีวำมโปร่งใส
ในกำรบรหิำรจดักำร โดยจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีและจดัใหม้คีณะกรรมกำรจดักำรเพื่อช่วยในกำรพจิำรณำและกลัน่กรองงำนเฉพำะเรื่อง
เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืเพื่อเสนอ 

2.2  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นกรรมกำรอสิระเพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอสิระในกำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่

3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

3.1  ก ำหนดวสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยุทธ ์ เป้ำหมำย แผนธุรกจิและงบประมำณของบรษิทัฯ เป็นประจ ำ
ทุกปี รวมทัง้จดัให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ ำเพื่อก ำกบัดูแลให้ฝำ่ยจดักำร
ด ำเนินธรุกจิเป็นไปตำมแผนธรุกจิทีก่ ำหนดอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

3.2  ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และบทบญัญตัิเกี่ยวกบัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำง
ธุรกจิ จรยิธรรมของกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำน ใหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทำง
ปฏบิตัภิำยในองคก์ร 

3.3  ก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงชัดเจน เพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั ซึ่งคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถ้วน 

3.4  ก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิให้มรีะบบควบคุมที่มปีระสทิธภิำพ และปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบและ
นโยบำย 

3.5 ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และมีกำรรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำร
รบัทรำบเป็นประจ ำ 

 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

4.1  บรษิทัฯ มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯอย่ำงสม ่ำเสมอส ำหรบัรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำง
น้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และจะมกีำรประชุมพเิศษเพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็น ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
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ทุกท่ำนให้ควำมส ำคญั โดยจะเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ บริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสอืเชิญประชุมที่
ก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมกำรมเีวลำในกำร
พจิำรณำศกึษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม  

4.2  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเปิดเผย
และเป็นอสิระ มกีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุม
ที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อให้กรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
นอกจำกน้ี ผูบ้รหิำรระดบัสูงยงัเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหร้ำยละเอยีดเพิม่เตมิเพื่อใช้กำรประกอบกำร
พจิำรณำวำระต่ำงๆ อกีดว้ย 

4.3 ประธำนกรรมกำร เป็นผูพ้จิำรณำเลือกเรื่องเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุก
ท่ำนมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุม 

4.4 ผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชุม 

ทัง้น้ี   รำยละเอียดจ ำนวนครัง้ของกำรประชุม  และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้เข้ำร่วม
ประชุมตัง้แต่ปี 2555 ถึง ไตรมำส 1 ปี 2556  ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ สรปุไดด้งัน้ี  

รำยละเอยีดกำรประชุมปี 2555 

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน  8/8 - 
2. นำยสมชำย หำญจติต์เกษม 8/8 - 
3. นำยสมชำย  พพิธิวจิติรกร 5/5 - 
4. นำยทนง  โชตสิรยทุธ ์ 4/5 - 
5. ดร. ขตัยิำ ไกรกำญจน์ 5/5 - 
6. ดร. อรรณพ ตนัละมยั 4/5 3/3 
7. นำงวไิล  ฉทัทนัตร์ศัม ี 3/5 2/3 
8. นำยอรรถพล  ชดชอ้ย 5/5 3/3 
9. นำยสจุนิต ์ ชุมพลกำญจนำ 5/5 - 
10. นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 5/5 - 

รำยละเอยีดกำรประชุมไตรมำส 1 ปี 2556 

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน  1/1 - 
2. นำยสมชำย หำญจติต์เกษม 1/1 - 
3. นำยสมชำย  พพิธิวจิติรกร 1/1 - 
4. นำยทนง  โชตสิรยทุธ ์ 1/1 - 
5. ดร. ขตัยิำ ไกรกำญจน์ 1/1 - 
6. ดร. อรรณพ ตนัละมยั 1/1 2/2 
7. นำงวไิล  ฉทัทนัตร์ศัม ี 1/1 2/2 
8. นำยอรรถพล  ชดชอ้ย 1/1 2/2 
9. นำยสจุนิต ์ ชุมพลกำญจนำ 1/1 - 
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รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
10. นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 1/1 - 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะจดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม 
รวมทัง้กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเอง โดยไดเ้ริม่ท ำกำรประเมนิในปี 2556 

6. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯจะเป็นผูป้ระเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรเป็นประจ ำทุกปีเพื่อน ำไปใช้
ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรส ำหรบัค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ระดบัสงูนัน้ จะใชห้ลกัเกณฑแ์ละนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดภำยใต้กรอบที่ไดร้บัอนุมตัจิำก
ผูถ้ือหุ้น ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยำวที่สอดคล้องกบัผลประกอบกำรของบรษิทัฯ และผลงำน
ของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ส่งเสรมิให้กรรมกำรและผู้บรหิำรร่วมสมัมนำและฝึกอบรมเพื่อพฒันำควำมรู้ใน
ทุกๆ ดำ้นเพื่อเพิม่ศกัยภำพในดำ้นกำรก ำกบัดแูละกจิกำรอยำ่งต่อเน่ือง  

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

เพื่อใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี(Good Governance) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำและอนุมตักิำร
ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ รำยละเอยีดดงัน้ี 

นโยบายการก ากบัดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

เพื่อควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรรบัรู้ขอ้มูล และเพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำน ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี(Good Governance) 
บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรดแูลกำรใช้ขอ้มลูภำยในไวด้งัน้ี 

1.  ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะ  
ที่ทรำบข้อมูลที่มสีำระส ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไป  ท ำกำรเผยแพร่
หรอืเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  รวมทัง้มิให้มีกำรล่วงรู้ข้อมูลระหว่ำงส่วนงำนเพื่อ
ป้องกนักำรน ำข้อมูลภำยในที่มสีำระส ำคญัซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไป ไปเปิดเผยก่อนเวลำอนัควร 
เวน้แต่ส่วนงำนนัน้จ ำเป็นต้องรบัทรำบโดยหน้ำที่และให้ดูแลขอ้มูลดงักล่ำวเช่นเดยีวกบัหน่วยงำนเจ้ำของขอ้มูล 
ทัง้น้ี ไมร่วมถงึกำรใหข้อ้มลูแก่หน่วยงำนรำชกำรทีก่ ำกบัดแูล  

2.  ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะ  
ทีท่รำบขอ้มลูทีส่ ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ท ำกำร ซื้อ ขำย  โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในช่วง 
7  วนัก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ 
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9.6 บคุลากร  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำร ดงันัน้ พนักงำนของบรษิทัฯ จงึถือเป็นทรพัยำกรที่มคี่ำอย่ำงยิง่ บรษิทัฯ จงึให้
ควำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร เพื่อให้คงไวซ้ึ่งบุคลำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  
อนัจะเป็นพืน้ฐำนของศกัยภำพกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ก.   จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 บรษิทัฯ มพีนักงำนทัง้สิน้จ ำนวน 17,685 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำจ ำนวน 
13,719 คน และพนกังำนชัว่ครำวจ ำนวน 3,966 คน 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มพีนักงำนทัง้สิน้จ ำนวน 20,176 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำจ ำนวน 
14,333 คน และพนกังำนชัว่ครำว 5,843 คน  

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนตัง้แต่ปี 2555 – 31 มนีำคม 2556  

สายงาน 
จ านวนพนักงาน 
ณ 31 ธ .ค . 2555 

จ านวนพนักงาน 
ณ 31 มี.ค. 2556 

ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 
1. ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 55 1 55 2 
2. ฝำ่ยจดัซือ้ 15 - 19 - 
3. ฝำ่ยดแูลสำขำ 12 - 11 - 
4. ฝำ่ยทรพัยำกรมนุษย ์ 73 - 82 3 
5. สถำบนัฝึกอบรม 116 - 129 - 
6. ฝำ่ยกำรตลำด 12 1 12 4 
7. ฝำ่ยธรุกจิอำหำรญี่ปุ่น 6 - 5 - 
8.  ฝำ่ยพฒันำวศิวกรรม 15 - 16 - 
9.  ฝำ่ยควบคมุคณุภำพ 113 1 112 2 
10.  ฝำ่ยควบคมุภำยใน 14 - 16 - 
11. โรงงำนบำงนำ-ตรำด 585 - 658 8 
12. โรงงำนนวนคร 96 4 121 - 
13. สำขำเอม็เค 10,559 3,590 10,781 5,190 
14. สำขำยำโยอ ิ 1,943 369 2,196 629 
15. ฝำ่ยซ่อมบ ำรุง 52 - 50 5 
16. แผนกคอมพวิเตอร ์ 5 - 6 - 
17. Lab 6 - 7 - 
18. ฝำ่ย Call Center 31 - 33 - 
19. ฝำ่ยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ 1 - 1 - 
20. ผูอ้ ำนวยกำร 6 - 18 - 
21. ฝำ่ยเลขำกรรมกำร 4 - 4 - 
22 .Customer Satisfaction - - 1 - 

รวม 13,719 66933 14,333 5,843 
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ข.  การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

จ ำนวนพนักงำนบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะพนักงำนสำขำ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ประกอบธุรกิจ
รำ้นอำหำรทีม่กีำรขยำยสำขำอยำ่งต่อเน่ือง โดยในแต่ละสำขำตอ้งมพีนกังำนขัน้ต ่ำประมำณ 10 คน  

ทัง้น้ี ในปี 2555 จ ำนวนพนักงำนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 จำก 16,228 คน ในปี 2554 เป็น 17,685 คน 
ในปี 2555 เน่ืองจำก บริษทัฯ ขยำยสำขำจ ำนวน 70 สำขำ ประกอบกับ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย โดยใหพ้นักงำนชัว่ครำวที่ท ำงำนเป็นชัว่โมง/เป็นกะ ซึ่งปกตทิ ำงำนประมำณ 6 – 8 
ชัว่โมงต่อวนั เปลี่ยนมำเป็นพนักงำนประจ ำ ส่งผลใหจ้ ำนวนพนักงำนประจ ำสำขำเอม็เค และยำโยอเิพิม่ขึน้
อยำ่งมนียัส ำคญั 

ค.  ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

     -ไมม่-ี 

ง.  ผลตอบแทนพนักงาน  

บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนในลกัษณะต่ำงๆ ไดแ้ก่  เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพี เบีย้ประกนักลุ่ม คำ่เครื่องแบบ/บตัรพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทน
อื่น โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจำ้หน้ำทีร่ะดบัผูบ้รหิำร) ปี 2555 และช่วง 3 เดอืนแรกปี 2556 มดีงัน้ี 

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2555 ช่วง 3 เดือนแรกปี 2556 
เงนิเดอืน 2,567,367,849 712,896,971 
เงนิโบนสั 727,282,036 103,628,517 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 635,421,116 148,533,026 

รวม 3,530,071,001 965,058,514 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่เงนิชว่ยเหลอื ค่ำครองชพี ค่ำน ้ำมนั คำ่เบีย้ขยนั ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเครื่องแบบพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล 
และคำ่ตอบแทนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

จ.  นโยบายในการพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพฒันำพนักงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อ
ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและผลกัดนัให้องคก์รบรรลุสู่เป้ำหมำยไดอ้ย่ำงยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิให้
พนักงำนมโีอกำสเพิม่ทกัษะในกำรปฏบิตังิำน แสวงหำควำมรูใ้หม่ๆ รวมถึงกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
รำยละเอยีดดงัน้ี 

 กำรพฒันำองค์กรได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและควำมเข้ำใจในวิสยัทัศน์ ภำรกิจ และค่ำนิยมร่วม
เพื่อให้พนักงำนไดท้รำบทศิทำงกำรท ำงำน และเป็นกำรปลูกฝงัวฒันธรรมเอม็เค ครอบครวัเอ็มเค 
และบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งควำมผูกพนัของพนักงำนในองคก์รมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยจดั
ใหม้กีจิกรรมต่ำงๆ เช่น “MK Day” ทุกวนัที่ 14 กุมภำพนัธข์องทุกปีเป็นวนัที่ผูบ้รหิำรทุกคนจะต้อง
ไปให้บรกิำรลูกคำ้ที่สำขำ และ “MK Week” ที่พนักงำนทุกคนที่ประจ ำที่ส ำนักงำนใหญ่จะต้องไป
ท ำงำนรว่มกบัพนกังำนทีส่ำขำปีละ 3 – 5 วนั  

 กำรพฒันำอำชพีของพนักงำน ได้ก ำหนดเสน้ทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีเพื่อใหพ้นักงำนรบัรูว้่ำ
ตนเองสำมำรถเลื่อนต ำแหน่ง หรอืสำมำรถโอนยำ้ยหรอืสบัเปลีย่นหมุนเวยีนงำนไปยงัหน่วยงำนอื่นๆ 
บนพื้นฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง/ปรบัระดบัต ำแหน่งไวอ้ยำ่งชดัเจน 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 74 
 

 กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน จะมุง่เน้นกำรฝึกอบรมภำยในตำมแผนกำรฝึกอบรมที่ครอบคลุมทัง้
ดำ้นกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรพฒันำทศันคติ และกำรพฒันำทกัษะกำรปฏบิตังิำน ซึ่งใช้
ทัง้กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ และเหมำะสมกบั
พนักงำนแต่ละต ำแหน่งเพื่อพฒันำควำมรู้และศกัยภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนตำม “Training 
Roadmap” 

 กำรรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบัพนักงำน และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำยและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และส่วนรวม ที่จะคนืก ำไรส่วนหน่ึงให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ และจะ
ด ำเนินกำรปลูกฝงัจิตส ำนึกของพนักงำนทุกระดบัให้มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 
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10 การควบคมุภายใน 

บริษัทฯเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นสิ่งที่ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ กำรก ำกบัดูแลและ
บรหิำรงำนให้มปีระสทิธภิำพ และกำรสร้ำงผลตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 3/2555 เมื่อ
วนัที่ 5 พฤศจกิำยน 2555 โดยมคีณะกรรมกำรกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมดว้ย คณะกรรมกำรไดป้ระเมนิระบบควบคุมภำยใน
จำกกำรสอบถำมขอ้มลูจำกฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ และตอบแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯใน
ดำ้นต่ำงๆ 5 สว่นคอื องคก์รและสภำพแวดล้อม กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมปฏบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำร ระบบสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรขอ้มลูและระบบกำรตดิตำม 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯมรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เพยีงพอและเหมำะกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ฝ่ำยบรหิำรด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อเสรมิสรำ้งกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี(Good Corporate Governance) ส ำหรบัผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของ
ระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกฝำ่ยบรหิำรแล้ว รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาพแวดล้อมของบริษทัฯ 

บริษทัฯมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดีและส่งเสริมระบบควบคุมภำยในให้สำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่  
บรษิทัฯวำงนโยบำยไว ้ ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิที่ชดัเจนและสำมำรถวดัผล
ได ้โดยมกีำรก ำหนดดชันีชีว้ดักำรปฏบิตังิำนของพนกังำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิที่เป็นธรรมกบัพนักงำนทุก
ฝำ่ย  นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัมโีครงสรำ้งองคก์รทีช่ดัเจนทีช่่วยใหฝ้ำ่ยบรหิำรสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

2. การบริหารความเส่ียง 

ถงึแมว้ำ่ปจัจบุนับรษิทัฯยงัไมม่คีณะท ำงำนดำ้นบรหิำรควำมเสีย่งที่คอยดูแลและประเมนิระบบกำรควบคุมและบรหิำร
ควำมเสี่ยง แต่บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อำจท ำให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้ดงันัน้ คณะจดักำรของบรษิทัฯจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
น ำเสนอรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำและรบัทรำบ 

3. การควบคมุปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯมีกำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรได้ในระดบัที่ดี โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัิ
รำยกำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรปฏบิตังิำนและอ ำนำจกำรอนุมตัขิองฝำ่ย
บรหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจนมโีครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนที่ระบุหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบ และกำรรำยงำนของทุก
หน่วยงำน นอกจำกน้ี ในกรณีทีบ่รษิทัฯมกีำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ฝำ่ย
บรหิำรจะน ำเรื่องแจง้ หรอืน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำควำมสมเหตุสมผล และขออนุมตัิ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯต่อไป โดยจะปฏิบตัติำมขัน้ตอนและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง พรอ้มกนัน้ี บรษิทัฯมี
กำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. ระบบสารสนเทศ 

บรษิทัฯมรีะบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและสำรสนเทศทีส่ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯไดอ้ย่ำงเพยีงพอ และ
มกีำรจดัท ำรำยงำนที่มสีำระส ำคญัและขอ้มูลประกอบกำรตดัสนิใจที่ครบถ้วนใหค้ณะกรรมกำรและผู้บรหิำรพจิำรณำ
ก่อนเขำ้ประชุมทุกครัง้ และมกีำรจดัเกบ็เอกสำรอยำ่งเป็นหมวดหมู่ โดยเอกสำรทำงบญัชทีี่มคีวำมส ำคญัต่อกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯพจิำรณำ 
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5. การส่ือสารข้อมลูและระบบการติดตาม 

กรรมกำรผู้จดักำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและอนุมตัิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนประเดน็ต่ำงๆรว่มกบัฝำ่ยตรวจสอบภำยใน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงั
ได้เชิญผู้สอบบญัชีมำน ำเสนองบกำรเงนิและประเดน็ต่ำงๆที่เกี่ยวกบักำรควบคุมภำยใน นอกจำกน้ี บรษิทัฯมีกำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยก ำหนดนโยบำย ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน และมอบหมำยใหฝ้ำ่ยตรวจสอบ
ภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ และใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรตดิตำม
เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำและด ำเนินกำรแกไ้ขต่อไป 

สรปุรำยงำนขอ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2555 โดยส ำนักงำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั ซึ่ง
เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯได้ให้ข้อสงัเกตในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ ซึ่งบรษิทัฯได้ด ำเนินกำรแก้ไข และฝ่ำยบญัชีและฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ได้มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรติดตำมในประเด็นต่ำงๆ ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พจิำรณำและรบัทรำบ ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 2556  
รำยละเอยีดดงัน้ี 

หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของฝำ่ยบรหิำร / ควำมคบืหน้ำ 
1. ภาษีอากร  
1.1 ประเดน็ 

กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวรจ ำนวน 4 ลำ้นบำท 
ข้อเสนอแนะ 
สนิทรพัยถ์ำวรที่ถูกตดัจ ำหน่ำยโดยไม่เป็นไปตำม
แนวทำงปฏิบตัิของกรมสรรพำกรไม่ควรถือเป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยทำงภำษแีละควรบวกกลบัในกำรค ำนวณ
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31
ธนัวำคม 2555 และบรษิทัฯควรค ำนวณและน ำส่ง
ภำษีขำยตำมรำคำตลำดของสนิทรพัย์ถำวรแต่ละ
รำยกำรในเดอืนทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำย 

สนิทรพัยถ์ำวรทีถู่กตดัจ ำหน่ำยไดแ้ก่สนิทรพัยถ์ำวรที่ไม่ได้
ใช้เน่ืองจำกกำรปิดสำขำ เช่นส่วนปรบัปรุงพื้นที่เช่ำ ส่วน
ติดตัง้ตรงึตรำกบัพื้นที่เช่ำ และงำนระบบต่ำงๆ ซึ่งบรษิทั
จะต้องรื้อถอนออกไปเพื่อคืนพื้นที่ เช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำ 
สินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อรื้อถอนแล้วส่วนใหญ่จะไม่อยู่ใน
สภำพที่น ำไปใช้งำนได้อีก และสนิทรพัย์ที่ช ำรุดเสยีหำย
และไม่สำมำรถเกบ็ซำกไวไ้ด ้เช่น แก้วน ้ำ ถ้วย จำน ชำม 
และภำชนะเครื่องใชต้่ำงๆ เป็นตน้  
 
ทัง้น้ีเพื่อ ให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัิของกรมสรรพำกร 
หำกจะมีกำรท ำลำยสินทรัพย์ถำวรของสำขำที่ปิด ใน
อนำคต บรษิทัฯ จะท ำหนังสอืแจ้งไปยงักรมสรรพำกรและ
ผูส้อบบญัชพีรอ้มรำยละเอยีดสนิทรพัยถ์ำวรทีจ่ะท ำลำย   
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของฝำ่ยบรหิำร / ควำมคบืหน้ำ 
1.2 ประเดน็ 

เอกสำรทีเ่กีย่วกบัรำยกำรระหวำ่งกนั 
ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจำกบริษทัฯมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบั
กจิกำรที่เกี่ยวข้อง และไม่มหีลกัฐำนที่แสดงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั ซึ่งอำจถูก
ประเมินเพิ่มรำยได้ทำงภำษีหรือถูกประเมินลด
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีได้ ดังนั ้น บริษัทฯควรจะมี
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ระบุเรื่อง
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำและควำมจ ำเป็นใน
กำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 
 
 
 
 

ความคืบหน้า 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ รำยกำรขำยสินค้ำกับบริษัทย่อยนั ้น   
บรษิทัฯ จะก ำหนดรำคำขำยด้วยรำคำทุนบวกด้วยก ำไร 
แต่ ไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยรำคำสินค้ำอย่ ำง เ ป็น         
ลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำร
จดัท ำ คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ในไตรมำส 3 ปี 2556 และจะ
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ
อนุมตัเิหน็ชอบ ในวนัที่ 7 สงิหำคม 2556  
 
ส ำหรบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ ที่ไม่ใช่บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพจิำรณำและอนุมตัทิุกไตรมำส 

2. การปิดบญัชีเพ่ือจดัท างบการเงิน  
2.1 ประเดน็ 

กำรสอบทำนสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นทีม่ยีอดคงคำ้ง
เป็นระยะเวลำเกนิ 1 ปีจ ำนวนประมำณ 5.5 ลำ้น
บำท 
ข้อเสนอแนะ 
บรษิทัฯควรจะตรวจสอบยอดคงคำ้งวำ่ยงัมมีลูคำ่
ตำมทีไ่ดแ้สดงหรอืไม ่และควรตัง้ส ำรองกำรดอ้ย
คำ่ของสนิทรพัยห์รอืตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคต 

บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรทบทวนรำยกำรสนิทรพัย์
หมุนเวยีนในบญัชีข้ำงต้นทุกไตรมำส เพื่อประเมนิกำรตัง้
ส ำรองด้อยค่ำและตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อยำ่งเหมำะสม 
ความคืบหน้า 
ในเดอืนมถิุนำยน 2556 บรษิทัฯ ไดต้ัง้ส ำรองรำยกำรที่มี
ยอดคงคำ้งเกนิ 1 ปี ส ำหรบัรำยกำรที่บรษิทัฯ คำดว่ำจะไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ได้แก่ ลูกหน้ี
จำกกำรฟ้องรอ้งจ ำนวน 2.2 ลำ้นบำท เป็นต้น โดยบรษิทัฯ
คำดว่ำจะสำมำรถติดตำมขอคืนเงินประกันค่ำโทรศัพท์
จ ำนวน 2.3 ล้ำนบำทไดภ้ำยในปี 2556 น้ีจงึมไิดต้ัง้ส ำรอง
รำยกำรน้ี  ทัง้ น้ี  ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรขำ้งต้นจะท ำใหย้อดคงคำ้งของ
ลูกหน้ีอื่นที่มอีำยุเกิน 1 ปีสะท้อนมูลค่ำที่ชดัเจนมำกขึ้น 
และจะตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำวต่อไป 
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของฝำ่ยบรหิำร / ควำมคบืหน้ำ 
2.2 ประเดน็ 

กำรสอบทำนหน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นที่มยีอดคงคำ้ง
เป็นระยะเวลำเกนิ 1 ปีจ ำนวน 9.1 ลำ้นบำท 
ข้อเสนอแนะ 
บรษิทัฯควรจะสอบทำนรำยกำรคำ้งช ำระดงักล่ำว
อยำ่งสม ่ำเสมอ เน่ืองจำกกรมสรรพำกรอำจจะตัง้
ขอ้สงสยัวำ่ค่ำใชจ้ำ่ยหรอืสนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้จำก
กำรก่อหน้ีสนิดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้จรงิหรอืไม ่ซึง่อำจ
น ำไปสูก่ำรถูกเรยีกประเมนิภำษใีนอนำคต 

โดยปกติบญัชีดงักล่ำวเป็นบญัชีเพื่อบนัทึกรำยกำรหลกัๆ 
2 รำยกำร ไดแ้ก่ ค่ำเจำ้หน้ีสนิทรพัยถ์ำวรระหว่ำงก่อสรำ้ง 
และเจ้ำหน้ีเงนิประกนัผลงำนของเงนิสญัญำที่มกีำรว่ำจำ้ง 
(งำนตกแต่งและงำนระบบต่ำงๆ) บรษิทัฯ ได้มนีโยบำยให้
ฝ่ำยบัญชีสอบทำนรำยกำรหน้ีสินหมุนเวียนอื่นดงักล่ำว
ขำ้งต้นทุกไตรมำส รวมทัง้ปรบัปรุงรำยกำรดงักล่ำวอย่ำง
เหมำะสม 
ความคืบหน้า 
ในเดอืนมถิุนำยน 2556 บรษิทัฯ ไดแ้ยกบญัชีเจ้ำหน้ีเงนิ
ประกันผลงำนออกมำบันทึกในบัญชีแยกต่ำงหำกเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรตดิตำม ส ำหรบัยอดคงคำ้งนำนเกนิ 1 
ปี โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำกำร
ปรบัปรุงรำยกำรดงักล่ำวจะท ำให้หน้ีสนิหมุนเวียนอื่นที่มี
ยอดคงค้ำงเป็นระยะเวลำเกิน 1 ปีสะท้อนภำพหน้ีสิน
หมุนเวยีนอื่นที่ชดัเจนยิง่ขึ้น และจะติดตำมผลกำรปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงดงักล่ำวต่อไป 

3. สินทรพัยถ์าวร  
3.1 ประเดน็ 

กำรสอบทำนรำยกำรบนัทกึอุปกรณ์ในบญัชี
คำ่ใชจ้ำ่ยล่วงหน้ำคงคำ้งนำนกว่ำ 1 ปี จ ำนวนรวม 
12.2 ลำ้นบำท 
ข้อเสนอแนะ 
บรษิทัฯควรตรวจสอบดูวำ่สนิทรพัยท์ีบ่นัทกึไวใ้น
บญัชดีงักล่ำวยงัมตีวัตน และยงัมมีลูคำ่ตำมที่
แสดงไวห้รอืไม ่และควรตัง้ส ำรองกำรดอ้ยคำ่ของ
สนิทรพัยห์รอืตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีไ่มส่ำมำรถใช้
งำนไดแ้ลว้ 

บญัชีดงักล่ำวใช้ส ำหรบับนัทึกสนิทรพัย์ประเภทอุปกรณ์
คอมพวิเตอรท์ี่จดัเกบ็ที่บรษิทั outsource ไดแ้ก่ PDA ที่ยงั
ไมไ่ดใ้ชง้ำนและอุปกรณ์อื่นๆ  
ความคืบหน้า 
บริษัทฯ จะโอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จ ัดเก็บที่บริษัท 
outsource เข้ำบญัชีสนิทรพัย์ถำวรและท ำกำรตดัค่ำเสื่อม
ตำมนโยบำยที่ก ำหนด ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้ก ำหนดให้มกีำร
ติดตำมตรวจนับจ ำนวนอุปกรณ์คงเหลือที่จดัเก็บที่บรษิทั 
outsource ทุกไตรมำส เพื่อให้แน่ใจว่ำสนิทรพัย์ยงัคงมี
ตวัตนและตรงกบับญัชีของบรษิทัฯ โดยจะพจิำรณำควำม
เหมำะสมของกำรดอ้ยคำ่เป็นระยะๆ 
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของฝำ่ยบรหิำร / ควำมคบืหน้ำ 
3.2 ประเดน็ 

ไมม่แีถบรหสัของสนิทรพัยท์ีต่วัสนิทรพัยแ์ละไมม่ี
กำรระบุรหสัพรอ้มทีต่ ัง้ของสนิทรพัยใ์นทะเบยีน
สนิทรพัยถ์ำวร 
ข้อเสนอแนะ 
บรษิทัฯควรระบุหมำยเลขของสนิทรพัยถ์ำวรแต่ละ
ละชนิดและสำมำรถอำ้งองิตรวจกบัทะเบยีน
สนิทรพัยถ์ำวรได ้เพื่อควำมถูกตอ้งในกำรนบัและ
ยงัช่วยตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรบนัทกึบญัชี
ส ำหรบักำรตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิที่อำจมขีึน้ใน
อนำคต 

บริษัทฯ ได้จ ัดตัง้คณะท ำงำนเพื่อก ำหนดรำยกำรของ
สนิทรพัยถ์ำวรที่จะท ำกำรตดิแถบรหสัที่ตวัสนิทรพัยพ์รอ้ม
ทัง้ก ำหนดหมำยเลขส ำหรบัสนิทรพัย์ถำวรเหล่ำนัน้ เพื่อ
ช่วยในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของสนิทรพัยด์งักล่ำวใน
อนำคต  
ความคืบหน้า 
คณะท ำงำนเริม่ตดิแถบรหสัที่ตวัสนิทรพัยส์ำขำตัง้แต่เดอืน
กรกฎำคม 2556 เป็นต้นไป และมเีป้ำหมำยในกำรตดิแถบ
รหสัทีต่วัสนิทรพัยส์ำขำเก่ำเดอืนละ 30 สำขำ ส ำหรบัสำขำ
ใหม่นัน้ บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะเริม่ติดแถบรหสัสนิทรพัย์
หลงัจำกเปิดใหบ้รกิำรแล้ว 3 เดอืน เพื่อให้แน่ใจว่ำสำขำ
ใหม่ไดม้กีำรจดัใหม้สีนิทรพัยถ์ำวรครบถ้วนแล้ว เพื่อจะได้
ไม่เสียเวลำในกำรเดนิทำงไปติดแถบรหสัสนิทรพัย์ ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ คำดวำ่จะตอ้งใช้เวลำสกัระยะหน่ึงจงึจะด ำเนินกำร
ได้ครบถ้วนทุกสำขำและหน่วยงำน ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นได้ทุกสำขำและทุกหน่วยงำนในปี 
2557 

3.3 ประเดน็ 
สนิทรพัยถ์ำวรบำงรำยกำรไมต่รงกบัทะเบยีนคมุ 
ข้อเสนอแนะ 
บรษิทัฯควรจดัใหม้กีำรตรวจนบัสนิทรพัยถ์ำวร
รว่มกนัระหว่ำงแผนกบญัชแีละแผนกสนิทรพัย์
ถำวรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ผลต่ำงทีเ่กดิขึน้
ระหวำ่งกำรตรวจนบัและขอ้มลูของบญัชคีวรมกีำร
ตดิตำมทนัทแีละอำจตอ้งท ำกำรปรบัปรงุบญัช ี
พรอ้มทัง้แจง้ใหฝ้ำ่ยบรหิำรทรำบ 

บรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทั
เป็นผู้ท ำกำรตรวจนับสินทรพัย์ถำวรร่วมกับแผนกที่ใช้
สนิทรพัย์ถำวรตำมแผนกำรตรวจนับอย่ำงน้อยปีละ 1  ครัง้ 
ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม   6552  เป็นต้นไป  ทัง้น้ีจะด ำเนินกำร
ควบคูไ่ปกบักำรตดิแถบรหสัที่สนิทรพัยถ์ำวร โดยผลต่ำงที่
ได้จำกกำรตรวจนับกับข้อมูลของฝ่ำยบัญชี ให้มีกำร
ติดตำมและให้แผนกที่ใช้สนิทรพัย์ถำวรเป็นผู้ท ำรำยงำน
เพื่อเสนอให้ฝ่ำยบริหำรรบัทรำบก่อนจะท ำกำรปรบัปรุง
บญัชแีละทะเบยีนคมุสนิทรพัยต์่อไป  

4. ระบบสินค้าคงเหลือและต้นทุน  
4.1 ประเดน็ 

ควรจดัท ำคูม่อืกำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื 
ข้อเสนอแนะ 
บรษิทัฯควรจดัท ำคู่มอืกำรตรวจนับสนิค้ำคงเหลือ
โดยระบุวธิีกำรตรวจนับสินค้ำ กำรตดัตอนสนิค้ำ 
เอกสำรที่ใช้ในกำรนับ กำรสรุปผลกำรนับ และ
บุคลำกรที่เข้ำร่วมตรวจนับสนิค้ำ พร้อมทัง้ชี้แจง
วธิกีำรนับสนิค้ำแก่พนักงำนที่ได้รบัมอบหมำยใน
กำรนับสินค้ำเพื่อให้ม ัน่ใจในควำมถูกต้องและ
เชื่อถอืไดข้องผลกำรนบัสนิคำ้ 
 
 
 

บรษิทัฯ จะจดัท ำคูม่อืกำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื 
ความคืบหน้า 
บริษทัฯ ได้จดัท ำคู่มอืกำรตรวจนับสนิค้ำคงเหลือส ำหรบั
สำขำ ครวักลำง หน่วยงำนซ่อมบ ำรุงและหน่วยงำนอื่นๆ 
เรยีบรอ้ยแลว้  
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5. ระบบเงินเดือน  
5.1 ประเดน็ 

กำรตรวจสอบรำยงำนกระทบยอดเงินเดือนของ
พนกังำนประจ ำส ำหรบัเดอืนเมษำยนและมถิุนำยน 
ปี 2555 ไมถู่กตอ้งตรงกบัยอดเงนิเดอืนในรำยงำน
กำรจำ่ยเงนิเดอืน 
ข้อเสนอแนะ 
บริษัทฯควรตรวจสอบยอดเงินเดือนในรำยงำน
กระทบยอดเงินเดือนให้ตรงกับยอดเงินเดือนใน
รำยงำนกำรจ่ำยเงินเดือน หำกมีผลต่ำงระหว่ำง
รำยงำนทัง้สองควรสำมำรถอธบิำยได ้

บริษัทฯ ได้สอบทำนยอดเงินเดือนในรำยงำนกระทบ
ยอดเงินเดือนกบัรำยงำนกำรจ่ำยเงินเดือน ที่จดัท ำโดย
ฝำ่ยทรพัยำกรมนุษย ์ ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 6552   ถูกต้อง
ตรงกนัและสำมำรถอธบิำยไดใ้นกรณีทีม่ผีลต่ำง 
 
 

5.2 ประเดน็ 
พนักงำนของบริษทัฯ ที่สำมำรถเข้ำถึงและแก้ไข
ฐำนข้อมูลของพนักงำน ได้ท ำหน้ำที่เกี่ยวกบักำร
จดัเก็บข้อมูลเงนิเดอืนและจดัท ำรำยงำนกำรจ่ำย
เงนิเดอืนดว้ย 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อเป็นกำรป้องกนัข้อมูลเงนิเดอืนไม่ให้ถูกแก้ไข
โดยไม่เหมำะสม บริษัทฯ ควรมีกำรแบ่งแยก
หน้ำที่ใหม่ โดยพนักงำนของบริษัทฯ ที่สำมำรถ
เขำ้ถงึและแกไ้ขฐำนขอ้มูลของพนักงำน ไม่ควรท ำ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลเงินเดือนและ
จดัท ำรำยงำนกำรจำ่ยเงนิเดอืน 

ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย์ได้ด ำเนินกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบในกำรจดัเกบ็ข้อมูลเงนิเดอืนและจดัท ำรำยงำน
กำรจำ่ยเงนิเดอืนให้พนักงำนแผนกเงนิเดอืน และใหแ้ผนก
ทะเบียนประวัติเป็นผู้เข้ำถึงและแก้ไขฐำนข้อมูลของ
พนักงำน นอกจำกน้ียงัได้ปรบัปรุงโปรแกรมเงินเดือน
เพื่อใหม้กีำรแบ่งแยกหน้ำที่ชดัเจนขึน้ คำดว่ำจะแล้วเสรจ็
ส ำหรบังวดกำรจำ่ยเงนิเดอืน เดอืนกนัยำยน 2556 
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สรุปรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมนิกำรควบคุมภำยใน ลงวนัที่ 24 สงิหำคม 2555 โดยบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ำกดัได้ใหข้้อสงัเกต และบรษิทัฯได้ด ำเนินกำรแก้ไข และฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ได้มกีำรตดิตำมงำน
ตรวจสอบภำยในในประเดน็หลกัๆ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและรบัทรำบ ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 2556  รำยละเอยีดดงัน้ี 

หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร/ควำมคบืหน้ำ 
1. สภาพแวดล้อมในการควบคมุ  
1.1 ประเดน็ 

ไม่มกีำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำม
จรยิธรรม(Code of Conduct) ที่บรษิทัฯก ำหนดขึน้ อำจมี
ควำมเสี่ยงที่ผู้บริหำรและพนักงำนไม่ปฏิบัติตำม และ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อบรษิทัฯ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจดัใหม้กีำรบนัทกึหรอืยนืยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดย
ผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละครัง้ และให้มีกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมจรยิธรรมโดยฝำ่ยตรวจสอบ 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บริษัทฯจะสื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบและ
เข้ำใจเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมจริยธรรม โดยทุกคนจะ
ได้รบัคู่มือเกี่ยวกบั Code of Conduct  และจดัให้
ผูบ้รหิำรระดบัฝำ่ยท ำหนงัสอืยนืยนั  

ควำมคบืหน้ำ 
บริษทัฯ ได้ด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือเกี่ยวกบั Code of 
Conduct และประกำศใหพ้นักงำนทรำบโดยทัว่กนัแล้ว
ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2556 ทีผ่ำ่นมำ 

1.2 ประเดน็ 
ไม่มีกำรจัดท ำนโยบำยต่ำงๆเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ครบถ้วน และไม่มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนหลกัของ
ฝ่ำยบัญชี อำจมีควำมเสี่ยงที่พนักงำนไม่ทรำบวิธีกำร
ปฏิบตัิงำนที่ถูกต้อง ละเลยกำรปฏิบตัิงำน และอำจท ำให้
บรษิทัฯสญูเสยีควำมเชื่อมัน่และภำพลกัษณ์ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจดัท ำนโยบำยต่ำงๆ และคู่มอืกำรปฏบิตังิำนหลกัของ
ฝำ่ยบญัชเีป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหค้รบถ้วน และสื่อสำรให้
พนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ใจและปฏบิตังิำนไดถู้กตอ้ง 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บริษัทฯให้ควำมส ำคญักบันโยบำยระเบียบ และคู่มือ
กำรปฏิบตัิงำนทุกเรื่อง และจะจดัท ำเป็นลำยอกัษรให้
ครบถว้น 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 

1.3 ประเดน็ 
ตำรำงผู้มอี ำนำจอนุมตัิไม่สอดคล้องกบักำรปฏิบตังิำนใน
ปจัจุบนัและไม่ครบถ้วนทุกประเภทกำรสัง่ซื้ออำจมคีวำม
เสี่ยงที่กำรสัง่ซื้ออำจไม่ได้ร ับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจที่
เหมำะสม 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรปรบัปรงุตำรำงผูม้อี ำนำจอนุมตัใิหเ้ป็นปจัจบุนั และ
ครอบคลุมทุกประเภทกำรสัง่ซือ้ 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯจะท ำกำรทบทวนและปรบัปรุงตำรำงผูม้อี ำนำจ
อนุมตัใิหเ้ป็นปจัจบุนั 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรปรบัปรุงและเพิม่เตมิตำรำงผูม้อี ำนำจอนุมตัิ
ให้สอดคล้องกบักำรปฏิบตัิงำนในปจัจุบนัและครบถ้วน
ทุกประเภทกำรสัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร/ควำมคบืหน้ำ 
1.4 ประเดน็ 

ระเบียบกำรอนุมัติรำยกำรทำงกำรเงินส ำหรับกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร อนุมตัโิดยคณะผู้บรหิำร ซึ่งมกีรรมกำรผู้จดักำร
เป็นประธำน จงึอำจท ำใหก้ำรอนุมตัไิม่สำมำรถท ำไดอ้ย่ำง
เป็นอิสระ และค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในกำรอนุมตัิอย่ำง
แทจ้รงิ ซึง่อำจไมเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงชดัเจน
และถูกตอ้ง 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯจะด ำเนินกำรจดัท ำระเบียบดงักล่ำวให้ชดัเจน
และถูกตอ้ง 

ควำมคบืหน้ำ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 7 
กนัยำยน 2555 ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนั โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำร
อนุมตัริำยกำร 

2. การประเมินความเส่ียง  
2.1 ประเดน็ 

ไม่จดัให้มีกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ 
อำจท ำให้บริษทัฯเผชิญกบัโอกำสและควำมเสี่ยงซึ่งอำจ
เพิ่มหรือ ลดคุณค่ ำขอ งอ งค์ก รได้ ในอนำคต โดย 
บรษิทัฯไมม่แีผนจดักำรป้องกนัควำมเสีย่งนัน้ล่วงหน้ำ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งเป็นระบบ 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บริษัทฯจะด ำเนินกำรตำมที่แนะน ำ และจะจัดตัง้
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกบั
ดแูลของคณะจดักำร 

ควำมคบืหน้ำ 
อยูร่ะหวำ่งกำรจดัตัง้คณะท ำงำนน ำเสนอต่อคณะกำร
จดักำรภำยในเดอืนสงิหำคม 2556 
 
 
 

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  
3.1 การอนุมตัริายการ 

ประเดน็ 
 กำรอนุมตัริำยกำรทำงกำรเงนิทุกรำยกำร ต้องไดร้บั

กำรอนุมตัิโดยกรรมกำรผู้จดักำรเท่ำนัน้ จึงท ำให้
กำรกระจำยอ ำนำจอำจไมเ่หมำะสม เป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และอำจมีกำร
จำ่ยเงนิโดยไมถู่กตอ้งและเกดิกำรทุจรติได ้

 มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบในงำนบำง
ประเภทไม่เหมำะสม ทัง้ในวงจรจดัซื้อและเจ้ำหน้ี 
เงินเดอืนพนักงำน และกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงนิ 

ขอ้เสนอแนะ 
 ควรก ำหนดล ำดบัขัน้ในกำรอนุมตัใิหเ้หมำะสม และ

ควรสอบทำนควำมถูกต้องของกำรท ำรำยกำรโดย
บุคคลอื่นในแผนก 

 ควรก ำหนดแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้
เหมำะสม 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯเหน็ดว้ยและจะด ำเนินกำรตำมทีแ่นะน ำ 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร/ควำมคบืหน้ำ 
3.2 การขายและการเกบ็เงนิ 

ประเดน็ 
 ขอ้มลูยอดขำยจำกระบบ POS อำจไมส่ำมำรถน ำส่ง

ขอ้มลูไดค้รบถว้นทุกวนั 
 รำยงำนยอดขำยประจ ำวันบำงครัง้ไม่สำมำรถ

กระทบยอดขำย เงนิสดและบตัรเครดติได ้และไม่มี
รำยงำนสรุปติดตำมว่ำมจี ำนวนสำขำใดบ้ำงที่แสดง
ยอดผลต่ำง รวมทัง้จ ำนวนผลต่ำง 

 กำรน ำส่งเงนิสดของแต่ละสำขำไม่ไดก้ ำหนดให้ทุก
สำขำน ำส่งเงนิสดทุกวนัและรอบกำรส่งเงนิสดของ
สำขำไม่ได้ปฏิบตัิตำมก ำหนดรอบเวลำน ำฝำกเงิน 
รวมทัง้ไม่ได้ติดตำมหรอืทวงถำมกำรน ำส่งเงนิจำก
สำขำทีไ่มส่ง่เงนิสดตำมตำรำงเวลำ 

ขอ้เสนอแนะ 
 ควรประสำนงำนกับผู้ดูแลระบบให้สำมำรถน ำส่ง

ขอ้มลูและตรวจยอดไดค้รบถว้นทุกวนั 
 ควรก ำหนดใหผู้บ้รหิำรสำขำกระทบยอดขำยใหต้รง 

ครบถว้น ถูกตอ้งทุกสิน้วนัก่อนน ำสง่ส ำนกังำนใหญ่ 
 ควรใหฝ้ำ่ยกำรเงนิตดิตำมกำรน ำสง่เงนิสดของสำขำ

ทุกวนัตำมก ำหนด 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
 บรษิทัฯได้ประสำนงำนกบัผู้ดูแลระบบเพื่อแก้ไข

ปญัหำดงักล่ำวให้สำมำรถน ำส่งข้อมูลและตรวจ
ยอดไดค้รบถว้นทุกวนั 

 บรษิทัฯจะหำรอืและทบทวนวธิปีฏบิตังิำน 
 กำรน ำส่งเงนิทุกวนัมคี่ำใช้จ่ำยสูง เน่ืองจำกบำง

สำขำต้องมกีำรว่ำจ้ำงบรษิทัขนเงนิไปรบัที่สำขำ 
อกีทัง้บำงสำขำมยีอดขำยไม่สูงนักจ ำนวนเงนิส่ง
จงึมน้ีอย ดงันัน้บรษิทัฯจงึก ำหนดกำรน ำส่งเงนิให้
สอดคล้องกบัยอดขำยแต่ละสำขำและด ำเนินกำร
ให้ฝ่ำยบัญชีติดตำมทวงถำมอย่ำงสม ่ ำเสมอ
ส ำหรบัสำขำทีไ่มน่ ำสง่เงนิตำมก ำหนด 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 รำยงำนสรุปยอดขำยที่ไม่สำมำรถน ำส่งข้อมูลได้

ครบถว้นทุกวนั และไมส่ำมำรถกระทบยอดได้นัน้ 
มีจ ำนวนน้อยและอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยส ำคัญ  
และถึงแม้ว่ำจะให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้แก้ไขข้อมูล
แต่ผูด้แูลระบบไมม่อี ำนำจและไม่สำมำรถที่จะเขำ้
มำในระบบของบรษิทัฯ เพื่อแก้ไขหรอืใช้ข้อมูล
ใดๆของบรษิทัฯ หำกบรษิทัฯ พบว่ำมขีอ้มูลใดไม่
ถูกตอ้ง บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ดู้แลระบบ
รบัทรำบและส่งข้อมูลให้เพื่อแก้ไขเป็นครัง้ๆไป
เท่ำนัน้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัสำมำรถสอบทำน
ควำมถูกต้องกับยอดขำยที่แยกตำมสำขำ และ
เงินรบัจริงได้    ฝ่ำยบริหำรควรพิจำรณำจ้ำง
ผู้ร ับเหมำที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนระบบ โดยให้ค ำนึงถึงประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถของระบบที่จะน ำมำใช้ต่อไปใน
อนำคต และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯมำกทีส่ดุ 

 รำยงำนยอดขำยประจ ำวนับำงครัง้ไม่สำมำรถ
กระทบยอดขำย เงินสดและบัตรเครดิตได้นัน้  
ผลต่ำงปจัจุบันอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ แต่
อย่ำงไรก็ดี  ขอให้บริษทัฯ ติดตำมยอดเงินที่มี
ผลต่ำงทุกวนัหำกมมีำกเกินไปรีบหำสำเหตุและ
ด ำเนินกำรแกไ้ขโดยเรว็ 
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3.2 การขายและการเกบ็เงนิ (ต่อ) 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ต่อ) 
 กำรจดัส่งเงนิของสำขำขอให้เป็นไปตำมก ำหนด 

หรือหำกล่ำช้ำควรจัดท ำหนังสือแจ้งแก่ฝ่ำย
กำรเงินให้ทรำบล่วงหน้ำ และขอให้เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องของบรษิทัฯ ติดตำมกำรน ำส่งเงนิจำก
สำขำ เพื่อป้องกันสำขำมียอดเงินขำยสะสมคง
คำ้งนำนและอำจเป็นอนัตรำยต่อพนักงำนในกำร
ขนเงนิไปฝำกครัง้ละจ ำนวนมำก 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว  
 

3.3 เงนิเดอืนและการจดัซื้อ 
ประเดน็ 
 สอบทำนตำรำงบันทึกกำรเข้ำงำนของพนักงำน

ประจ ำล่ำช้ำเป็นเวลำหน่ึง เดือนย้อนหลงั ท ำให้มี
กำรจ่ำยเงินเดือนให้กับพนักงำนที่ลำออกไปแล้ว 
และไม่มีหลักฐำนกำรอนุมัติกำรบันทึกเวลำจำก
ผูจ้ดักำรสำขำ กรณีบนัทกึเวลำดว้ยมอื 

 ไม่มีหน่วยงำนกลำงในกำรรับผิดชอบกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตำม
แก้ไข ปรบัเปลี่ยน ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
สญัญำและสถำนะของสญัญำทีจ่ดัท ำขึน้ 

 ไมม่กีำรจดัท ำสญัญำส ำหรบักระบวนกำรจดัจำ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 
 ควรสอบทำนตำรำงบนัทกึกำรเขำ้งำนของพนักงำน

ใหท้นัรอบ และควรลดปรมิำณและระยะเวลำกำรใช้
แบบฟอรม์กำรบนัทกึเวลำดว้ยมอืใหน้้อยลง 

 ควรจดัตัง้หน่วยงำนกลำงรบัผิดชอบ เพื่อติดตำม
แก้ไข ปรบัเปลี่ยน ตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
สญัญำและสถำนะของสญัญำทีจ่ดัท ำขึน้ 

 ควรจดัให้มีกำรท ำสญัญำส ำหรบัโครงกำรที่ส ำคญั 
และระบุควำมรบัผดิชอบและหน้ำที่ของคู่คำ้หำกเกดิ
ควำมเสยีหำย 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
 ฝำ่ยทรพัยำกรบุคคลไดก้ ำหนดใหแ้ผนกทะเบยีน

ตรวจสอบกำรบนัทกึเวลำเป็นรำยสำขำทุกวนัแล้ว 
 บรษิทัฯไดด้ ำเนินกำรจดัตัง้/มอบหมำยใหม้ผีูดู้แล

รับผิดชอบร่วมกับบริษัทภำยนอกที่ดูแลเรื่อง
เกีย่วกบักฎหมำยในเรื่องดงักล่ำวแลว้ 

 บรษิทัฯจะจดัท ำสญัญำส ำหรบัโครงกำรที่มมีูลค่ำ
งำนตัง้แต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป และระบุเงื่อนไข
เพิม่เตมิตำมทีแ่นะน ำ 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร/ควำมคบืหน้ำ 
3.4 ทรพัยส์นิถาวร 

ประเดน็ 
ไม่มกีำรควบคุม ตดิตำม ดูแลทรพัยส์นิของบรษิทัฯที่ดูแล
โดยบรษิทัภำยนอกและทรพัยส์นิทีโ่อนยำ้ยจำกสำขำไปยงั
คลงัสินค้ำ รวมถึงกำรบนัทึกทรพัย์สินถำวรตำมวนัที่ใน
ใบก ำกับภำษีแทนวันรับสินทรัพย์จริงและไม่มีกำรติด
หมำยเลขอำ้งองิของทรพัยส์นิถำวร 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรมกีำรควบคุม ตดิตำม ดูแลและตรวจนับทรพัยส์นิของ
บรษิทัฯที่ดูแลโดยบรษิทัภำยนอกและทรพัยส์นิที่โอนยำ้ย
จำกสำขำไปยงัคลงัสนิค้ำควรบนัทึกทรพัย์สนิถำวรตำม
วนัที่ในใบก ำกับภำษีแทนวันรบัสินทรพัย์จริง และควร
จดัท ำระบบงำนรหัสทรพัย์สินและติดหมำยเลขอ้ำงอิง
ใหก้บัทรพัยส์นิถำวร 
 
 
 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำระบบกำรจัดเก็บและ
ควบคุมทรพัย์สนิ ส ำหรบักำรบนัทึกทรพัย์สนิถำวร จะ
บนัทกึตำมวนัทีร่บัของในสนิทรพัยจ์รงิ 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ตำมที่ฝำ่ยตรวจสอบภำยในได้แจง้ว่ำ ทรพัย์สนิที่อยู่ใน
ควำมควบคุมของบรษิทัภำยนอก ฝ่ำยตรวจสอบฯ ได้
ด ำเนินกำรตรวจนับและจดัท ำทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทัง้ส่งให้ต้นสงักัด/หน่วยงำนที่รบัผิดชอบดูแล
ต่อไป และส ำหรับกำรติดรหัสทรัพย์สิน อยู่ระหว่ำง
คณะท ำงำนที่ เกี่ ยวข้องด ำ เ นินกำรอยู่ซึ่ งต้องใช้
ระยะเวลำ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มทีรพัยส์นิเป็นจ ำนวนมำก 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติรบัทรำบผลกำรติดตำม 
และขอให้ฝ่ำยตรวจสอบจัดท ำแผนกำรตรวจนับ
ทรพัย์สนิของสำขำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกครัง้ที่
เขำ้ด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ควำมคบืหน้ำ 
กำรจดัท ำระบบกำรจดัเกบ็และควบคมุทรพัยส์นิ คำดว่ำ
จะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2556 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  
4.1 ประเดน็ 

มกีำรใช้บรกิำรจำกภำยนอก (Outsourcing Service) โดย
สญัญำไม่ครอบคลุมในเรื่องควำมรบัผิดชอบของบริษัท
ผูด้แูลระบบซึ่งขอ้มูลของบรษิทัฯ อำจไม่ไดร้บักำรป้องกนั
กำรรัว่ไหลของขอ้มลู ขอ้มลูสญูหำย 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรสอบทำนขอ้ก ำหนดในสญัญำ และกำรส ำรองขอ้มูลใน
ระบบ  

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯจะด ำเนินกำรจดัท ำสญัญำใหค้รอบคลุมประเดน็
ที่กล่ำวมำ และจะส ำรองข้อมูลและให้มีกำรสอบทำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

ควำมคบืหน้ำ 
อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขรำ่งสญัญำของทมีกฎหมำย 
และคำดวำ่จะพรอ้มใชไ้ดก้บัสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 
2556 

4.2 ประเดน็ 
รำยงำนกำรประชุมยงัไม่มีรำยละเอียดตำมควรที่ท ำให้ 
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัิ
หน้ำทีข่องกรรมกำรได ้

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจดบนัทกึรำยละเอยีดตำมควรที่ท ำใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ 
ตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรได ้

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บริษัทฯจะด ำเนินกำรให้เลขำที่ประชุมรับทรำบและ
ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำ 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะตัง้แต่เดอืนกนัยำยน 2555 
เป็นตน้ไป 
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หวัขอ้ ประเดน็/ขอ้เสนอแนะ ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร/ควำมคบืหน้ำ 
4.3 ประเดน็ 

สิท ธิ ใ นก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ร ะ บบ  PowerCurv แ ล ะ  ร ะ บบ
บรหิำรงำนบุคคล ไม่มกีำรสอบทำนเป็นระยะๆ รวมทัง้ไม่
สอบทำนรำยชื่อผู้ใช้ระบบทัง้หมดเป็นผู้ใช้ระบบที่ท ำงำน
อยูใ่นบรษิทัฯ จรงิ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรก ำหนดขัน้ตอนกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบ 
และจัดให้มีกำรสอบทำนสิทธิในกำรเข้ำระบบอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯจะด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 

4.4 ประเดน็ 
บริษทัฯมีกำรควบคุมไม่เพียงพอในกำรเข้ำถึงข้อมูลใน
เครื่องคอมพวิเตอรข์องพนกังำนฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล ในเครื่ อ ง
คอมพวิเตอรข์องพนกังำนฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯด ำเนินกำรให้แผนกเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 
(IT)ก ำหนดมำตรกำรระยะสัน้และระยะยำว เพื่อควบคุม
กำรเข้ำถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงำน 
และรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู 

ควำมคบืหน้ำ 
ด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 

5. ระบบการติดตาม  
5.1 ประเดน็ 

ผลกำรด ำเนินงำนไม่มีค ำอธิบำยหรือระบุหำสำเหตุที่
เกดิขึน้ในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ และ
ไมม่กีำรระบุถงึแผนกำรแก้ไข (Action Plan) ที่จะปรบัปรุง
ต่อไป 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรก ำหนดรูปแบบกำรจะท ำรำยงำน และสรุปขอ้มูลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำงๆ โดยระบุสำเหตุที่เกดิขึน้ใน
กรณีที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  เพื่อก ำหนด
แนวทำงแกไ้ขและผูร้บัผดิชอบอยำ่งชดัเจน 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯจะด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ โดยใช้รูปแบบกำร
จดัท ำที่สำมำรถวิเครำะห์ต้นเหตุและวิธีกำรแก้ไขได้
ชดัเจน 

ควำมคบืหน้ำ 
ภำยในปี 2556 คณะจดักำรมนีโยบำยใหทุ้กหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องน ำเสนอรำยงำนที่ไม่เป็นตำมแผนงำนที่ได้
ระบุไวต้่อทีป่ระชุมและบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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11 รายการระหว่างกนั 

11.1 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บคุคลท่ีอาจมีความเก่ียวโยง ความสมัพนัธ์ 
1 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน  เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 47.0 

(รวมกำรถอืหุน้ของคณุฤทธิแ์ละคุณยพุนิ) 
2 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน  เป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 47.0 

(รวมกำรถอืหุน้ของคณุฤทธิแ์ละคุณยพุนิ) 
3 นำยสมนึก หำญจติตเ์กษม  เป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 22.8 
4 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั  เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 0.8 
5 บรษิทั โกลบอล แอสเซท       

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (เดมิชื่อ
บรษิทั เอม็ เค โกลบอล จ ำกดั) 
(MKGB) 

 ประกอบธุรกจิลงทุน 
 กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 4 รำย ไดแ้ก่ นำง

ยพุนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยสมนึก 
หำญจติตเ์กษม เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ MKGB ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65.7 
(รวมกำรถอืหุน้ของคณุฤทธิแ์ละคุณยพุนิ และรวมกำรถอืหุน้ของคณุยพุนิในฐำนะ
ผูจ้ดักำรมรดกของคณุทองค ำ)  รอ้ยละ 17.1 และรอ้ยละ 17.1 ตำมล ำดบั (ขอ้มลู 
ณ วนัที ่20 เมษำยน 2555) 

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 
6 บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จ ำกดั 

(MKWW) 
 กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 4 รำย ไดแ้ก่ นำง

ยพุนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยสมนึก 
หำญจติตเ์กษม เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ MKWW ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 70.0 
(รวมกำรถอืหุน้ของคณุฤทธิแ์ละคุณยพุนิ) รอ้ยละ 15.0 และรอ้ยละ 15.0 
ตำมล ำดบั (ขอ้มลู ณ วนัที ่27 เมษำยน 2554) 

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 
7 บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 

จ ำกดั (SFS) 
 ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยเครื่องท ำน ้ำแขง็ เครื่องลำ้งจำน/แก้ว 
 ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะโกเมน เป็น

กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ SFS ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65.0 (ขอ้มลู ณ 
วนัที ่30 เมษำยน 2554)  

 ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยสมนึก หำญจติตเ์กษม เป็น
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมใน SFS 

8 บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์
จ ำกดั (KVE) 

 ประกอบธุรกจิผลติ/จ ำหน่ำยหมอ้แปลงไฟฟ้ำ บรกิำรซ่อมอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคส ์
 กรรมกำรของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ดร. ขตัยิำ ไกรกำญจน์ เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมและเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ KVE ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้ (รวมกำรถอืครอง
โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) รอ้ยละ 63.0 (ขอ้มลู ณ 27 เมษำยน 2555) 

9 บรษิทั พรซีชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ 
จ ำกดั (PM) 

 ประกอบธุรกจิรดี/หลอมโลหะ 
 กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งเป็นกรรมกำรและเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ PM ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้ 
(รวมกำรถอืครองโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) รอ้ยละ 10.2 (ขอ้มลู ณ 29 เมษำยน 2554) 
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บคุคลท่ีอาจมีความเก่ียวโยง ความสมัพนัธ์ 
10 บรษิทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอร ์      

เทนเมน้ท ์จ ำกดั (SE) 
 ประกอบธุรกจิผลติภำพยนตรท์วี ี
 กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็น

กรรมกำรและเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ SE ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 24.4 
(ขอ้มลู ณ 30 เมษำยน 2552) 

11 บรษิทั ออีซี ีเอน็จเินียริง่ เน็ท
เวริค์ จ ำกดั (EEC EN) 

 ประกอบธุรกจิออกแบบวศิวกรรม 
 กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็นผูถ้อื

หุน้รำยใหญ่ของ EEC EN ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้ (รวมกำรถอืครองโดยผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง) รอ้ยละ 81.6 (ขอ้มลู ณ 30 เมษำยน 2554) 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมใน EEC EN  
12 บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) (SE-ED) 
 ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยหนงัสอื 
 กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็นผูถ้อื

หุน้รำยใหญ่ของ SE-ED ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 10.7 (ขอ้มลู ณ 24 
สงิหำคม 2555) 

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยทนง โชตสิรยทุธ ์(เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมใน 
SE-ED) และ นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั  

13 บรษิทั พรเีมยีร ์มำรเ์กต็ติง้ 
จ ำกดั (มหำชน) (PMK) 

 ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค/บรโิภค 
 กรรมกำรร่วม ไดแ้ก่ ดร.ขตัยิำ ไกรกำญจน์ 

14 บรษิทั เนชัน่แนล ฟู้ด รเีทล 
จ ำกดั (NFR) 

 ประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร 
 ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะโกเมน และคุณ

สมนึก หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ NFR ดว้ยสดัสว่นกำร
ถอืหุน้รอ้ยละ 74.9 และรอ้ยละ 25.0 ตำมล ำดบั (ขอ้มลู ณ วนัที ่27 เมษำยน 
2554)  

15 บรษิทั เอ พลสั คอนซลัแตนส ์
จ ำกดั (APC) 

 ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรทำงวศิวกรรม 
 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมและเป็นผูถ้อื

หุน้ใหญ่ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 81.6 ในบรษิทั ออีซี ีเอน็จเินียริง่ เน็ทเวริค์ 
จ ำกดั ซึง่ EEC EN เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ APC ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 25.0 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มนีำคม 2554) 

หมำยเหตุ สดัสว่นกำรถอืหุน้ที่แสดงในตำรำงรวมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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11.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯและบริษทัย่อยและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ในปี 2554-2555 และงวด 3 เดอืนสิน้สดุ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไมก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

1 MKGB คำ่จดัท ำบญัช ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
0 

0 
0 

- 
- 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKGB จ ำนวน 10,700 บำทในปี 2554 และ 
16,050 บำทในปี 2555 

 ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้ำ่ย
พนกังำนทีใ่หบ้รกิำร 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKGB นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนที่
ใหบ้รกิำรโดยไมท่ ำใหบ้รษิทัฯเสยีประโยชน์ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มี
ควำมสมเหตุสมผลและเกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น 

 

 คำ่น ้ำ-ไฟ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
0 

- 
- 

- 
- 

 คำ่น ้ำ-ไฟทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิส ำหรบัสถำนทีข่อง MKGB ซึง่ใหพ้นักงำนของ
บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยพกัช่วงวกิฤตน ้ำท่วมในปี 2554 โดย MKGB ไมค่ดิคำ่
เช่ำ 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืแก่พนักงำนในช่วงวกิฤตน ้ำท่วมเป็นสิง่จ ำเป็นในกำร
รกัษำขวญัและก ำลงัใจของบุคลำกรของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย โดยอตัรำคำ่
น ้ำ-ไฟที ่MKGB เรยีกเกบ็จำกบรษิทัฯนัน้เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยที่
เกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

1 MKGB (ต่อ) เงนิใหกู้ย้มื ณ ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 
(ลดลง)ระหวำ่งงวด 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
ดอกเบีย้รบั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

- 
310 

(310) 
- 
 

0 
- 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ MKGB ในรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยไมม่ี
หลกัประกนั และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม  

 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.5-3.6 ต่อปี โดยอำ้งองิจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำก
ธนำคำร 1 ปี 

 ณ 31 ธนัวำคม 2555 บรษิทัฯไดร้บัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวทัง้จ ำนวน
แลว้ 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหกู้้ยมืเงนิเป็นไปเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มของบรษิทัฯ โดยอตัรำ
ดอกเบีย้รบันัน้ไดก้ ำหนดจำกตน้ทุนเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ โดยอตัรำดอกเบีย้ที่
รอ้ยละ 3.5-3.6 ต่อปีนัน้เป็นอตัรำทีส่งูกวำ่อตัรำดอกเบีย้เงนิฝำก 1 ปีเฉลีย่
ของธนำคำร 5 อนัดบัแรก (BBL, KTB, SCB, KBANK และ BAY) ทีร่อ้ยละ 
2.4 ในปี 2554 และรอ้ยละ 3.0 ส ำหรบังวดเดอืนมกรำคม-สงิหำคม 2555 
ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

1 MKGB (ต่อ) ขำยทรพัยส์นิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

296 
- 

- 
- 

- 
- 

 รำยกำรขำยที่ดนิพรอ้มส ำนักงำนและโกดงัเกบ็ของใหแ้ก่ MKGB เพื่อลด
ภำระเงนิลงทุน โดยบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะเช่ำพืน้ทีเ่พื่อใช้เป็นอำคำร
ส ำนกังำนแห่งใหม่ในอตัรำตลำด 

 ก ำหนดรำคำขำยจำกรำคำตำมบญัชบีวกดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร 
1 ปี  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรขำยอสงัหำรมิทรพัยใ์หแ้ก่ MKGB เป็นไปเพื่อลดภำระเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ และเอือ้อ ำนวยใหบ้รษิทัฯสำมำรถใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนทีม่อียู่ในกำร
ขยำยธุรกจิไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยไดม้กีำรก ำหนดรำคำขำยทรพัยส์นิจำกรำคำ
ตำมบญัชบีวกดว้ยต้นทุนเงนิทีใ่ชไ้ปในกำรซือ้ทรพัยส์นิ โดยต้นทุนเงนิทีร่อ้ย
ละ 3.5 ต่อปีนัน้เป็นอตัรำทีส่งูกว่ำอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำก 1 ปีเฉลีย่ของ
ธนำคำร 5 อนัดบัแรก (BBL, KTB, SCB, KBANK และ BAY) ทีร่อ้ยละ 2.4 
ในปี 2554 และรอ้ยละ 3.0 ส ำหรบังวดเดอืนมกรำคม-สงิหำคม 2555 ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั 

  เงนิกูย้มื 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 
(ลดลง)ระหวำ่งงวด 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
8 

(8) 
- 

- 
- 
- 
- 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก MKGB เป็นระยะเวลำเพยีง 1 วนั ไมม่กีำรคดิดอกเบีย้ 
และบรษิทัฯไดร้บัช ำระคนืเงนิใหกู้้ยมืดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรกูย้มืเงนิเป็นไปเพื่อเสรมิสภำพคล่องระยะสัน้มำกโดยไมม่ดีอกเบี้ย ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

1 MKGB (ต่อ) คำ่เช่ำทีด่นิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
- 

3 
- 

4 
- 

 เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำนแหง่ใหมใ่นอตัรำเดอืนละ 1,467,438 บำทต่อ
เดอืน 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำที่ดนิเป็นกำรด ำเนินธรุกรรมตำมปกต ิโดยอตัรำคำ่เช่ำเทยีบเคยีง
ไดก้บัอตัรำตลำดของทรพัยส์นิในบรเิวณใกล้เคยีงกนั ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวถอื
วำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2 MKWW เงนิกูย้มื ณ ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 
(ลดลง)ระหวำ่งงวด 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
ดอกเบีย้จำ่ย 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 

- 
45 

- 
45 

 
1 
- 

45 
650 

(650) 
- 
 

1 
- 

 

- 
70 

(70) 
- 
 

0 
- 

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยกูย้มืเงนิระยะสัน้จำก MKWW ในรปูของตัว๋สญัญำใช้
เงนิ โดยไมม่หีลกัประกนั และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม  

 อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.5-3.6 ต่อปี โดยอำ้งองิจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำก
ธนำคำร 1 ปี 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรกูย้มืเงนิเป็นไปเพื่อบรหิำรสภำพคล่องระยะสัน้ โดยอตัรำดอกเบีย้จำ่ยนัน้
ไดก้ ำหนดจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร 1 ปีซึง่เป็นอตัรำทีต่ ่ำกวำ่อตัรำ
เบกิเงนิเกนิบญัชเีฉลีย่(MOR) ของธนำคำร 5 อนัดบัแรก (BBL, KTB, SCB, 
KBANK และ BAY) ทีร่อ้ยละ 7.4 ในปี 2554 และรอ้ยละ 7.6 ส ำหรบังวด
เดอืนมกรำคม-สงิหำคม 2555 ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

2 MKWW (ต่อ) ซือ้ทรพัยส์นิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

101 
- 

- 
- 

- 
- 

 รำยกำรซือ้หุน้ MKI และ MKS จ ำนวน 14,999,993 หุน้ และ 3,499,993 หุน้ 
ตำมล ำดบั จำก MKWW เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่ม 

 รำคำซือ้หุน้อำ้งองิจำกรำคำตำมบญัชตี่อหุน้ ณ 30 มถิุนำยน 2554 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรซือ้หุน้ MKI และ MKS นัน้เป็นไปเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มใหม้คีวำม
ชดัเจนมำกยิง่ขึน้ โดยรำคำซือ้หุน้นัน้อำ้งองิจำกรำคำตำมบญัชตี่อหุน้ซึง่
สะทอ้นมลูคำ่ของ MKI และ MKS ไดใ้นระดบัหน่ึง ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึ
ถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

  คำ่จดัท ำบญัช ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
0 

- 
- 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW จ ำนวน 10,700 บำทในปี 2554 
และ 16,050 บำทในปี 2555 

 ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้ำ่ย
พนกังำนทีใ่หบ้รกิำร  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่
ใหบ้รกิำรโดยไมท่ ำใหบ้รษิทัฯเสยีประโยชน์ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำม
สมเหตุสมผลและเกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

3 SFS ค่ำเช่ ำ เครื่ องล้ำงจำนและ
เครื่องท ำน ำแขง็ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

27 
 

4 

30 
 

6 

8 
 

7 

 รำยกำรเช่ำเครื่องลำ้งจำนส ำหรบัยำโยอทิุกสำขำ โดย SFS เป็นหน่ึงในผูใ้ห้
บรกิำรหลำยรำยทีบ่รษิทัฯเลอืกใช ้และไดม้กีำรก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำก
ผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 รำยกำรเช่ำเครื่องท ำน ้ำแขง็ส ำหรบัยำโยอแิละเอม็ เคสกุีทุ้กสำขำ โดย SFS 
เป็นคู่คำ้เพยีงรำยเดยีวทีม่รีะบบใหเ้ช่ำเครื่องท ำน ้ำแขง็และใหบ้รกิำรซ่อม
บ ำรงุหลงักำรขำย  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำว
จงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

4 KVE คำ่วจิยัและพฒันำ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

6 
6 
 

- 
- 
 

- 
- 

 ในปี 2554 บรษิทัฯไดม้กีำรวำ่จำ้ง KVE ใหด้ ำเนินกำรจดัท ำวจิยัและพฒันำ
โครงกำรหุน่ยนตจ์ ำนวน 10 ตวัร่วมกบันกัศกึษำคณะวศิวกรรมศำสตรข์อง
มหำวทิยำลยัแหง่หน่ึง โดยงบวจิยัและพฒันำรวมจ ำนวน 6 ลำ้นบำทนัน้ ได้
ก ำหนดจำกประมำณกำรต้นทุนอุปกรณ์และคำ่ใชจ้ำ่ยของบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้ง   

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯซึง่ตอ้งมกีำรจดัท ำวจิยั
และพฒันำ โดยไดก้ ำหนดงบวจิยัและพฒันำจำกประมำณกำรต้นทุนและ
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

4 KVE (ต่อ) คำ่ทีป่รกึษำทำงดำ้นไอท ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

1 
- 

1 
- 

0 
- 

 ส ำหรบัปี 2555 บรษิทัฯไดว้่ำจำ้ง KVE เป็นทีป่รกึษำทำงดำ้นระบบ
สำรสนเทศในอตัรำคำ่บรกิำรเดอืนละ 60,000 บำท ซึง่เป็นอตัรำที่ไมแ่ตกต่ำง
จำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯซึง่ตอ้งมกีำรปรบัปรงุ
ระบบสำรสนเทศอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิ โดยได้
ก ำหนดคำ่ทีป่รกึษำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 
รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

  คำ่ซือ้อุปกรณ์ต่ำงๆ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
- 
 

0 
- 

- 
- 

 รำยกำรซือ้อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น แบตเตอรี ่โดยมตีน้ทุนไมต่่ำงจำกรำคำทีเ่สนอ
โดยคู่คำ้รำยอื่น 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯซึง่ตอ้งมกีำรซือ้อุปกรณ์
ต่ำงๆ โดยไดก้ ำหนดรำคำซือ้จำกกำรเทยีบเคยีงกบัรำคำทีเ่สนอโดยคูค่ำ้รำย
อื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั 
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5 PM คำ่อุปกรณ์หมอ้สกุี้ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

2 
1 

2 
0 

0 
- 

 รำยกำรว่ำจำ้งท ำหมอ้สกุีส้ ำหรบัทุกสำขำ โดย PM เป็นผูผ้ลติหมอ้สุกีใ้ห้
บรษิทัฯเพยีงรำยเดยีวเน่ืองจำกเป็นผูพ้ฒันำหมอ้สกุี้รว่มกนั ซึง่หมอ้สกุีข้อง
บรษิทัฯจะมรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัทีส่งูกวำ่ทอ้งตลำดโดยทัว่ไป ทัง้น้ี 
บรษิทัฯไดก้ ำหนดรำคำวำ่จำ้งจำกประมำณกำรตน้ทุนอุปกรณ์และคำ่แรงทีใ่ช้
ในกำรผลติหมอ้สกุีบ้วกก ำไร 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรวำ่จำ้งท ำของดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ ซึง่ PM ไดม้สีว่นร่วม
ในกำรพฒันำหมอ้สกุี้ซึง่มรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัทีส่งูกวำ่หมอ้สกุี้ทัว่ไป 
อกีทัง้ PM ยงัมศีกัยภำพในกำรรองรบักำรขยำยตวัของบรษิทัฯไดอ้ย่ำง
ต่อเน่ือง โดยรำคำวำ่จำ้งไดเ้ทยีบเคยีงจำกกำรประมำณกำรตน้ทุนอุปกรณ์
และคำ่แรงทีใ่ชใ้นกำรผลติ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

6 SE คำ่โฆษณำ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

3 
0 

2 
- 

- 
- 

 คำ่โฆษณำในรำยกำรกำรต์ูนทีอ่อกอำกำศทำงช่อง 3 จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ
ประมำณ 6 เดอืน โดยซือ้ตรงจำกเจำ้ของรำยกำรซึง่มคีำ่โฆษณำต ่ำกวำ่กำร
ซือ้ผำ่นมเีดยีเอเจนซี่  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรโฆษณำดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และในกำรก ำหนดรำคำได้
มกีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำร และอตัรำคำ่โฆษณำที ่SE เรยีก
เกบ็จำกบรษิทัฯอยูใ่นอตัรำทีด่กีว่ำอตัรำคำ่โฆษณำทีม่เีดยีเอเจนซีเ่รยีกเกบ็
จำกบรษิทัฯ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทั  
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7 EEC EN คำ่ออกแบบรำ้น 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

2 
- 

1 
0 

- 
- 

 รำยกำรว่ำจำ้งออกแบบงำนระบบของสำขำ ซึง่ EEC EN เป็น 1 ในผู้
ใหบ้รกิำรหลำยรำยทีบ่รษิทัฯเลอืกใช ้และไดม้กีำรก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำง
จำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำร
ดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั  

8 SE-ED คำ่จำ้งพมิพก์ระดำษรองจำน 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
- 

0 
0 

 รำยกำรว่ำจำ้งใหอ้อกแบบ เขยีน Content วำดภำพประกอบ และจดัพมิพ์
กระดำษรองจำน โดยก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกรำคำทีเ่สนอโดยผู้
ใหบ้รกิำรรำยอื่น 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำร
ดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั  

  คำ่สปอนเซอร ์
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
- 

0 
- 

 คำ่สปอนเซอรค์ติตีแ้คมป์  
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำร
ดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

9 PMK คำ่ซือ้วตัถุดบิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
0 

0 
- 

 รำยกำรซือ้วตัถุดบิโดยก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกคูค่ำ้รำยอื่น 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรซือ้วตัถุดบิดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยคูค่ำ้รำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

10 NFR คำ่จดัท ำบญัช ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
0 

- 
- 
 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ NFR จ ำนวน 10,700 บำทในปี 2554 และ 
16,050 บำทในปี 2555 

 บรษิทัฯก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรและ
คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนทีใ่หบ้รกิำร  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ NFR นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่
ใหบ้รกิำรโดยไมท่ ำใหบ้รษิทัฯเสยีประโยชน์ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มี
ควำมสมเหตุสมผลและเกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น  
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

11 APC คำ่จำ้งออกแบบ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
- 
 

1 
- 

1 
- 

 รำยกำรออกแบบก่อสร้ำงครวักลำงบำงนำ (CK5) ซึ่งบริษัทฯได้ว่ำจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 4 รำย (APC และผู้เชี่ยวชำญอีก 3 รำยซึ่งไม่มี
ควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิทัฯและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดงักล่ำว) ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำร
ออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและบริหำรกำรก่อสร้ำงเกี่ยวกบัโรงงำน 
ผูเ้ชีย่วชำญแต่ละรำยไดม้กีำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำงชดัเจน 
โดย APC เป็นผูเ้ชี่ยวชำญ 1 ใน 4 รำยดงักล่ำวที่รบัผดิชอบเฉพำะกำร
ออกแบบด้ำนโครงสร้ำงและงำนบริหำรโครงกำร และได้มีกำรก ำหนด
คำ่บรกิำรวชิำชพีเป็นจ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำคำที่ไม่แตกต่ำงจำก
คูค่ำ้รำยอื่น 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ และมกีำรก ำหนดรำคำ
โดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำที่เสนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 



                   บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 100 
 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

12 คณุยุพนิ  
ธรีะโกเมน 

เช่ำทรพัยส์นิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
 
 
 
 

1 
- 
 
 
 
 

 

1 
- 

0 
- 

 รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่พื่อใชด้ ำเนินกำร Home Delivery Call Center และสำขำ
ยอ่ยโชคชยั 

 คำ่เช่ำรวมเดอืนละ 24,938.50 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำคำ่เช่ำ 100 บำทต่อ
ตำรำงเมตรต่อเดอืน อตัรำคำ่เช่ำดงักล่ำวก ำหนดจำกอตัรำค่ำเช่ำในพืน้ที่
เดยีวกนั  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำสถำนทีด่งักล่ำวเป็นไปเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ นัน้ 
โดยไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของสถำนทีต่ ัง้ทีก่่อใหเ้กดิควำม
สะดวกในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ อตัรำคำ่เช่ำสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำ
คำ่เช่ำในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

13 คณุฤทธิ ์
ธรีะโกเมน 

ขำยบตัรของขวญั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

 รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 
โดยก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

14 คณุสมนึก 
หำญจติตเ์กษม 

ขำยบตัรของขวญั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
- 
 

- 
- 

 รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 
โดยก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
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สว่นที ่2 หน้ำ 101 
 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2554 ปี 2555 1Q56 

15 คณุประวทิย ์
ตนัตวิศนิชยั 

ขำยบตัรของขวญั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0 
- 

0 
- 
 

0 
- 

 รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 
โดยก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำเช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
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11.3 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

บรษิทัฯและบริษทัย่อยเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัด้วยควำมระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ 
บรษิทัยอ่ยและผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้
ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธุรกจิปกต ิหรอืเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกตขิองบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย โดยเงื่อนไขต่ำงๆของรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้จะถูกก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำปกตแิละเป็นไปตำมรำคำตลำด และด ำเนินกำรเช่นเดยีวกบัที่ปฏิบตัิกบัลูกค้ำทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอื
ใกล้เคยีงกนั ส ำหรบักำรกู้ยมืเงนิ/กำรให้กู้ยมืเงนิกบับรษิทัที่เกี่ยวข้องนัน้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยด ำเนินกำรไปเพื่อ
เสรมิสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 

11.4 มาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัฯอนุมตัริำยกำรระหวำ่งกนัโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเป็นส ำคญั โดยผ่ำนขัน้ตอนกำร
พจิำรณำตำมระเบียบปฏิบตัิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยและผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกตเิสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทัง้น้ี บรษิทัฯไดม้กีำรขออนุมตัใินหลกักำร
เกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี บรษิทัฯและบรษิทัย่อย อำจมรีำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯจงึขอ
อนุมตัิในหลกักำรใหฝ้่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขี้อตกลงทำงกำรคำ้ใน
ลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้อง ทัง้น้ี บรษิทั ฯจะจดัท ำ
รำยงำนสรปุกำรท ำธรุกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส ใน
กรณีที่กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรที่มสี่วนไดเ้สยีผูน้ัน้ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตักิำรดงักล่ำวกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 
ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัฯจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัทีส่ ำคญัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

11.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัและในอนำคตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้กบั
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยถือปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัลูกค้ำทัว่ไป ด้วยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป โดยผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัทิี่ชดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปตำมหลกักำร
กำรก ำกบักจิกำรทีด่ ีถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยก ำหนด และต้องเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตักิำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุในขอ้ 11.4  
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11.6 สรปุสาระส าคญัของสญัญา/ข้อตกลงท่ีส าคญั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นครวักลำง (CK5) 

เมื่อวนัที ่1 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำที่ดนิบำงส่วนของโฉนดเลขที ่3472, 52646 และ 52648 ต ำบล
ศรษีะจระเขใ้หญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร เน้ือทีร่วม 42,303 ตำรำงเมตร (26 ไร ่1 งำน 75.75 ตำรำงวำ) 
พรอ้มอำคำรคลงัสนิคำ้ทีต่ ัง้อยูบ่นทีด่นิดงักล่ำวจำกบรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิทั 
เอม็ เค โกลบอล จ ำกดั) เพื่อใชเ้ป็นครวักลำงของบรษิทัฯ โดยอำคำรคลงัสนิคำ้ดงักล่ำวมขีนำดพืน้ทีป่ระมำณ 13,005 
ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมกี ำหนด 20 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2556 ถงึวนัที ่31 ตุลำคม 2576 ในอตัรำค่ำ
เช่ำเดอืนละ 840,000 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำคำ่เช่ำ 19.9 บำทต่อตำรำงเมตร และจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี โดย
บรษิทัฯ จะเริม่ช ำระคำ่เช่ำเดอืนแรกในวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2556 เป็นตน้ไป  

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน สถำนทีอ่บรมพนักงำนและสถำนทีป่ระชุม 

เมื่อวนัที ่1 มกรำคม 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำทีด่นิโฉนดเลขที ่52303-52308 ต ำบลบำงนำ อ ำเภอพระโขนง 
กรงุเทพ พรอ้มทัง้อำคำรและโกดงัเกบ็ของทีต่ ัง้อยูบ่นทีด่นิดงักล่ำวจำกบรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิทั เอม็ เค โกลบอล จ ำกดั) เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน สถำนทีอ่บรมพนกังำนและสถำนทีป่ระชุม
ของบรษิทัฯ โดยอำคำรและโกดงัเกบ็ของดงักล่ำวมขีนำดพืน้ที่เช่ำรวม 9,196.38 ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมกี ำหนด 
3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ในอตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 1,467,438 บำท หรอืคดิเป็น
อตัรำคำ่เช่ำ 159.57 บำทต่อตำรำงเมตร โดยบรษิทัฯ จะเริม่ช ำระคำ่เช่ำเดอืนแรกในวนัที ่ 1 พฤศจกิำยน 2555      
เป็นตน้ไป บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธกิำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปอกี 18 ปี โดยอตัรำค่ำเช่ำภำยใตส้ญัญำใหมจ่ะเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 15 ทุกๆ 3 ปี และกำรช ำระคำ่เช่ำยงัคงเป็นรำยเดอืน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ตอ้งแสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำ
ก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สุดลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั และจะตอ้งลงนำมในเงื่อนไขใหมท่ีต่กลงกนัไวใ้หแ้ล้วเสรจ็ก่อน
สญัญำเช่ำเดมิสิน้สุดไม่น้อยกวำ่ 30 วนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็น Home Delivery Call Center 

เมื่อวนัที ่2 ธนัวำคม 2552 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที ่3 ของอำคำร 3 ชัน้ เลขที ่50/1 ซอยวภิำวดรีงัสติ 
16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพ จำกนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เพื่อใชเ้ป็นสถำนทีใ่นกำรด ำเนินกำร Home 
Delivery Call Center โดยมขีนำดพืน้ทีเ่ช่ำรวม 226 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวำคม 2552 
ถงึวนัที ่14 ธนัวำคม 2555 ในอตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 22,600 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำคำ่เช่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดอืน ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำเช่ำและไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำ
เดมิสิน้สุดลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำมในเงื่อนไขใหมท่ีต่กลงกนัไวใ้หแ้ล้วเสรจ็ก่อนสญัญำเช่ำเดมิสิน้สุดไม่
น้อยกว่ำ 30 วนั บรษิทัฯ จะไดร้บักำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำคำ่เช่ำภำยใตส้ญัญำใหมจ่ะ
เพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ปจัจบุนัอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรต่ออำยสุญัญำ 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำร Home Delivery 

เมื่อวนัที ่10 สงิหำคม 2554 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที ่1 บำงสว่นของอำคำร 3 ชัน้ เลขที ่50/1 ซอย
วภิำวดรีงัสติ 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพ จำกนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เพื่อใชเ้ป็นสถำนทีป่ระกอบกำรของ
อำหำรเกีย่วกบั Home Delivery ในกำรจดัเกบ็ ผลติ และจดัสง่อำหำรใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ โดยมขีนำดพืน้ทีเ่ช่ำรวม 23.385 
ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 8 สงิหำคม 2554 ถงึวนัที ่ 7 สงิหำคม 2557 ในอตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 
2,338.50 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำค่ำเช่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำเช่ำ
และไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำม
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ในเงื่อนไขใหมท่ีต่กลงกนัไวใ้หแ้ลว้เสรจ็ก่อนสญัญำเช่ำเดมิสิน้สุดไมน้่อยกวำ่ 30 วนั บรษิทัฯ จะไดร้บักำรต่ออำยุ
สญัญำเช่ำออกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำคำ่เช่ำภำยใตส้ญัญำใหมจ่ะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 

สญัญำวำ่จำ้งทีป่รกึษำทำงดำ้นระบบสำรสนเทศ 

เมื่อวนัที ่ 26 เมษำยน 2555 บรษิทัฯ ไดว้ำ่จำ้ง บรษิทั เคว ี อเิลคทรอนิคส ์ จ ำกดั เพื่อใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นระบบ
สำรสนเทศ ระยะเวลำใหบ้รกิำรมกี ำหนด 12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภำคม 2555 ถงึวนัที ่25 พฤษภำคม 2556 
ในอตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 60,000 บำท 
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12 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12.1. งบการเงิน 

ความเหน็ผู้สอบบญัชี 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2556 สอบทำนโดยผู้สอบบญัชี ได้แก่           
นำงสำวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 4377 จำกบรษิทั ส ำนักงำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั ซึ่งเป็น
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์( “ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ไดแ้สดง
ควำมเหน็อย่ำงไม่มเีงื่อนไขต่องบกำรเงนิที่สอบทำนและมคีวำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบรษิทัฯ ไดแ้สดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรบังวด โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ได้แก่         
นำยวชิำต ิโลเกศกระว ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต เลขทะเบียน 4451 จำกบรษิทั ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั โดยได้แสดง
ควำมเหน็อย่ำงไม่มเีงื่อนไขต่องบกำรเงนิที่ตรวจสอบและมคีวำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ ไดแ้สดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรบัปี โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ในปี 2554 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิรวมเสมอืน เพื่อแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 และ 2554 งบก ำไร
ขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมส ำหรับปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนัของแต่ละปีขึน้เป็นครัง้แรก โดยถอืเสมอืนว่ำบรษิทัย่อยสองบรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั และบรษิทั เอม็
เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั และบรษิทัรว่มทุนคอื Plenus & MK Pte. Ltd. เป็นบรษิทัย่อยและกจิกำรที่ควบคุมร่วมกนัของ
บรษิทัฯ มำโดยตลอด ทัง้น้ีเน่ืองมำจำกเมื่อวนัที่ 26 มถิุนำยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิำรเขำ้ซื้อหุน้
สำมญัของบรษิทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกดั และบริษทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั จำกบรษิทั เอ็ม เค เวลิด์ไวด ์
จ ำกดั และไดล้งนำมในสญัญำจะซื้อจะขำยหุน้เมื่อวนัที่ 30 มถิุนำยน 2554 ซึ่งกำรถอืหุน้สำมญัขำ้งต้นถอืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใต้
กำรควบคุมเดยีวกนั ดงันัน้บรษิทัฯ ไดป้รบัยอ้นหลงังบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 ที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบไว ้ณ ทีน้ี่ขึน้ใหม ่ 

งบกำรเงนิรวมเสมอืนและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 และ 2554 ดงักล่ำว  ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่ นำยวชิำต ิโลเกศกระว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 4451 จำกบรษิทั ส ำนักงำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 
ได้แสดงควำมเหน็อย่ำงไม่มเีงื่อนไขต่องบกำรเงนิที่ตรวจสอบและมคีวำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิรวม เสมอืนและงบกำรเงนิเฉพำะของ
บรษิทัฯ ไดแ้สดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น และงบกระแสเงนิสด ส ำหรบัแต่ละปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ตำรำงสรปุงบกำรเงนิตรวจสอบและสอบทำนแล้วทีใ่ชใ้นกำรวเิครำะห ์

ปี/งวด งบการเงิน ค าอธิบาย 
2553 งบกำรเงนิรวมเสมอืนและงบ

กำรเงนิบรษิทัฯ 
งบกำรเงินรวมเสมือนและงบกำรเงินบริษัทฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 
ตรวจสอบโดยนำยวชิำติ โลเกศกระว ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต เลขทะเบียน 4451 
จำกบรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 

2554 งบกำรเงนิรวมเสมอืนและงบ
กำรเงนิบรษิทัฯ 

งบกำรเงนิรวมเสมอืนและงบกำรเงนิบรษิทัฯ เสมอืนสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 
ตรวจสอบโดยนำยวชิำติ โลเกศกระว ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต เลขทะเบียน 4451 
จำกบรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 
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ปี/งวด งบการเงิน ค าอธิบาย 
2555 งบกำรเงนิรวมและงบ

กำรเงนิบรษิทัฯ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 ตรวจสอบโดย
นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต เลขทะเบียน  4451 จำกบริษัท 
ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 

ไตรมำส 1 
2556 

งบกำรเงนิรวมและงบ
กำรเงนิบรษิทัฯ 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2556 ตรวจสอบโดย
นำงสำวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 4377 จำก
บรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 

ตารางสรปุงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายได้           
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 8,983 99.0 10,708 98.9 12,987 98.8 2,954 98.9 3,389 99.2 
รำยไดอ้ื่น 95 1.0 117 1.1 154 1.2 34 1.1 27 0.8 
รวมรายได้ 9,078 100.0 10,824 100.0 13,141 100.0 2,988 100.0 3,416 100.0 
           
ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (3,066) (33.8) (3,661) (33.8) (4,240) (32.3) (978) (32.7) (1,116) (32.7) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (3,803) (41.9) (4,297) (39.7) (5,530) (42.1) (1,142) (38.2) (1,476) (43.2) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (471) (5.2) (594) (5.5) (743) (5.7) (151) (5.0) (213) (6.2) 
รวมค่าใช้จ่าย (7,340) (80.9) (8,552) (79.0) (10,513) (80.0) (2,271) (76.0) (2,805) (82.1) 
           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

1,738 19.1 2,272 21.0 2,628 20.0 717 24.0 611 17.9 

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (0) (0.0) (15) (0.1) (23) (0.2) (6) (0.2) (10) (0.3) 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (503) (5.5) (639) (5.9) (565) (4.3) (157) (5.3) (116) (3.4) 
ก าไรส าหรบังวด 1,234 13.6 1,618 14.9 2,041 15.5 554 18.5 486 14.2 
           
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

- - 1 0.0 2 0.0 0 0.0 (2) (0.1) 

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด 1,234 13.6 1,619 15.0 2,042 15.5 554 18.5 483 14.1 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน           
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  3.0 NA 3.9 NA 4.1 NA 1.4 NA 0.7 NA 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
(ลำ้นหุน้) 

410 NA 410 NA 494 NA 410 NA 720 NA 

มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 1 NA 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  976 23.0 441 11.6 787 15.5 417 8.5 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  20 0.5 131 3.5 201 4.0 170 3.4 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  70 1.7 68 1.8 60 1.2 59 1.2 
สนิคำ้คงเหลอื  126 3.0 178 4.7 203 4.0 153 3.1 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  69 1.6 57 1.5 83 1.6 58 1.2 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,262 29.8 875 23.0 1,333 26.2 856 17.4 

         
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
เงนิจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ก่อสรำ้งอำคำร  - - - - 12 0.2 117 2.4 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  2,264 53.5 2,244 59.0 2,993 58.8 3,199 65.0 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  37 0.9 47 1.2 50 1.0 49 1.0 
สทิธกิำรเชำ่  505 11.9 454 11.9 408 8.0 397 8.1 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - - - 45 0.9 49 1.0 
เงนิมดัจ ำ  168 4.0 185 4.9 245 4.8 255 5.2 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,974 70.2 2,929 77.0 3,753 73.8 4,067 82.6 
รวมสินทรพัย ์ 4,236 100.0 3,804 100.0 5,086 100.0 4,923 100.0 
 
หน้ิสิน 

        

หน้ีสินหมนุเวียน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  - - 900 23.7 850 16.7 1,070 21.7 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  913 21.6 888 23.3 1,640 32.2 1,080 21.9 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  

6 0.1 - - - - - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 45 1.2 - - - - 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  299 7.1 368 9.7 298 5.9 416 8.5 
เงนิปนัผลคำ้งจำ่ย  831 19.6 - - 439 8.6 - - 
รำยไดร้อตดับญัชสีว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรูภ้ำยใน
หนึ่งปี  

23 0.5 25 0.7 29 0.6 31 0.6 

หนิ้สนิหมนุเวยีนอื่น  148 3.5 158 4.2 184 3.6 188 3.8 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,219 52.4 2,384 62.7 3,440 67.6 2,785 56.6 

         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ-สุทธจิำก
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  

4 0.1 - - - - - - 

รำยไดร้อตดับญัช-ีสุทธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนด
รบัรูภ้ำยในหนึ่งปี  

7 0.2 9 0.2 9 0.2 10 0.2 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  - - 113 3.0 166 3.3 173 3.5 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11 0.3 122 3.2 175 3.4 183 3.7 
รวมหน้ีสิน 2,230 52.7 2,506 65.9 3,615 71.1 2,968 60.3 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบยีน  410 NA 410 NA 920 18.1 926 18.8 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้  410 9.7 410 10.8 720 14.2 720 14.6 
ส ำรองตำมกฎหมำย 41 1.0 41 1.1 92 1.8 92 1.9 
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  1,554 36.7 845 22.2 657 12.9 1,142 23.2 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  - - 1 0.0 3 0.1 0 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,006 47.4 1,298 34.1 1,471 28.9 1,955 39.7 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,236 100.0 3,804 100.0 5,086 100.0 4,923 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   
 

ก ำไรก่อนภำษ ี       1,737        2,256  2,605 601 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั(จำ่ย)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน:      

 ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว             -               (0) (2) (1) 
 ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่เงนิลงทนุชัว่ครำว              0             (0) (0) 0 
 ขำดทนุจำกสนิคำ้เสยีหำย              0             19  0 0 
 ขำดทนุจำกเงนิชดเชยจำกกำรท ำประกนัควำมเสยีหำยต่อสนิคำ้              0             -    - - 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ              7              9  17 5 
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำจดัจ ำหน่ำย           435           458  519 140 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอปุกรณ์ - - 8 12 
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์และสทิธกิำรเชำ่      (0)           (10) (1) (0) 
 ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน             23             11  9 - 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน             -               16  66 7 
 รำยไดบ้ตัรของขวญั - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (29) (29) (16) (11) 
 รำยไดค้่ำธรรมเนียมสมำชกิ - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (25)           (23) (25) (9) 
 ขำดทนุ(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ              0             (0) - - 
 ดอกเบีย้รบั  (7)           (16) (5) (0) 
 ค่ำใชจ้ำ่ยดอกเบีย้              0             15  23 10 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน        2,143        2,707  3,196 754 
 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  (29)             1  9 0 
 สนิคำ้คงเหลอื  (34)           (71) (25) 50 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (10)             7  (32) 12 
 เงนิมดัจ ำ  (11)           (17) (60) (10) 
 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น           133            (75) 618 (477) 
 เงนิปนัผลคำ้งจำ่ย - - 439 - 
 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น             54             39  (398) 15 
 รำยไดร้อตดับญัช ี            23             27  29 12 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน             -              (20) (13) - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        2,268        2,598  3,764 356 
 เงนิสดรบัดอกเบีย้              7             16  5 0 
 เงนิสดจำ่ยดอกเบีย้  (0)           (15) (23) (10) 
 เงนิสดจำ่ยภำษเีงนิได ้ (420)         (569) (634) (1) 
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งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท) 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน        1,855        2,030  3,111 345 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

  
  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้)             78             -    - - 
เงนิลงทนุทัว่ไปลดลง (เพิม่ขึน้)             24          (111) (67) 32 
เงนิสดจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ก่อสรำ้งอำคำร             -               -    (12) (105) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  (734)         (642) (1,126) (426) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (6)           (16) (11) (1) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สทิธกิำรเชำ่  (25)            -    (0) - 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์              4           303  19 7 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่             -                4  - - 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน          (659)         (461) (1,198) (493) 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)             -             900  (50) 220 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง)             -               45  (45) - 
เงนิสดจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  (6)            (9) - - 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทนุ - - 310 - 
จำ่ยเงนิปนัผล       (1,005)      (3,040) (1,784) (439) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน       (1,011)      (2,105) (1,569) (219) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)            -                1  2 (2) 
     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ           185          (535) 346 (370) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี           791           976  441 787 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี           976           441  787 417 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 หน่วย 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง      
อตัรำสว่นสภำพคล่อง  เท่ำ         0.6          0.4  0.4 0.3 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็  เท่ำ         0.5          0.3  0.3 0.2 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เท่ำ 1.0           0.9  1.1 0.8 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้  เท่ำ       129.2        437.7  444.9 397.9 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั           3            1  1 1 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เท่ำ       28.4         24.1  22.3 24.6 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั         13          15  16 15 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้  เท่ำ      11.8        12.3  10.3 10.6 
ระยะเวลำช ำระหนี้  วนั         31          29  35 34 
Cash Cycle  วนั        (15)        (14) (18) (19) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 65.9 65.8 67.4 67.1 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 18.3 20.1 19.1 17.2 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ       112.9         94.2  125.7 110.1 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 13.6 15.0 15.5 14.1 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 60.6 98.0 147.5 115.1 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 31.5 40.3 45.9 39.4 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  รอ้ยละ 84.8 92.1 97.8 81.0 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ         2.3          2.7  3.0 2.7 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เท่ำ         1.1          1.9  2.5 1.5 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เท่ำ 0.0 0.7 0.6 0.5 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  เท่ำ   4,902.9      175.0  160.2 46.9 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 
   (Cash Basis) 

เท่ำ 1.0 0.5 1.0 0.5 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผล  รอ้ยละ 107.2 136.5 108.9 - 
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12.2. ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

12.2.1. ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

 
งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็ เค สุกี้ / เอม็ เค โกลด์ 8,206  90.4    9,610  88.8 11,263 85.7 2,564 85.8 2,894 84.7 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิ    714  7.9    1,031  9.5 1,595 12.1 364 12.2 451 13.2 
รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม  50  0.6        58  0.5 68 0.5 18 0.6 19 0.6 
แฟรนไชส์ 12  0.1  6  0.1 8 0.1 2 0.1 4 0.1 
รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ1       -       -         3  0.0 49 0.4 7 0.2 16 0.5 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นเทน็จนิและฮำกำตะ - - - - 3 0.0 - - 3 0.1 
รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ - - - - 1 0.0 - - 1 0.0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,983  99.0  10,708  98.9 12,987 98.8 2,954 98.9 3,389 99.2 
รำยไดอ้ื่น 95 1.0 117 1.1 154 1.2 34 1.1 27 0.8 
รวมรายได้ 9,078 100.0 10,824 100.0 13,141 100.0 2,988 100.0 3,416 100.0 

             

ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน 9,078 ล้ำนบำท 10,824 ล้ำนบำท และ 13,141      
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.4 ในปี 2555      
ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 2,988 ล้ำนบำท และ 3,416 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำ
กำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 14.3  

ทัง้น้ีรำยไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยกวำ่รอ้ยละ 98 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้ เอม็ เค และรำ้น
สกุี ้เอม็ เค โกลด ์ซึง่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และรำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอซิึง่ด ำเนินกำรโดย MKI ซึ่งแนวโน้มสดัส่วนรำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำรจำกธรุกจิสกุีม้แีนวโน้มลดลงในขณะที่สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกจิอำหำรญี่ปุ่น
ยำโยอมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ทัง้น้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ เกอืบส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเงนิสดซึ่งเกบ็เงนิ
จำกลูกคำ้ทนัท ี

ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทัง้หมดจ ำนวน 8,983 ลำ้นบำท 10,708 
ลำ้นบำท และ 12,987 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.3 ในปี 2555  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรรวม 2,954 ล้ำนบำท และ 3,389 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 14.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 รำ้นยำโยอใินประเทศสงิคโปร ์
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ผลการด าเนินงานของธรุกิจร้านสกีุแ้ละบริษทัฯ 

 

2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค.

2555 
ม.ค.-มี.ค.

2556 
จ านวนสาขา - ร้านสก้ีุ      
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 10 24 40 7 5 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี/งวด 290 314 354 321 359 
ผลการด าเนินงานและอตัราการเติบโต - ร้านสุก้ี      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร – รำ้นสุกี ้(ลำ้นบำท) 8,206 9,610 11,263 2,564 2,894 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุีท้ ัง้หมด (รอ้ยละ) 7.6 17.1 17.2 12.9 12.9 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุี ้– สำขำเดมิ  
   (Same-Store Sales Growth) 

3.1 10.4 6.0 3.6 0.4 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ (ล้านบาท)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  8,269 9,674 11,344 2,584 2,922 
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (2,808) (3,283) (3,663) (845) (953) 
ก ำไรขัน้ตน้ 5,460 6,391 7,681 1,739 1,969 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 66.0 66.1 67.7 67.3 67.4 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ    
   ทัง้หมด (รอ้ยละ) 

7.8 17.0 17.3 13.0 13.1 

       หมำยเหตุ: อตัรำกำรเตบิโตของรำยได้ค ำนวณจำกรำยได้ทีม่กีำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัออกแลว้ 

รายได้จากการขายและบริการของร้านสกีุ้ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้จ ำนวน 8,206 ล้ำนบำท 9,610 ล้ำนบำท และ 
11,263 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6 รอ้ยละ 17.1 และรอ้ยละ 17.2 ตำมล ำดบั  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้รวม 2,564 ล้ำนบำท และ 2,894 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 12.9  

กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดร้ำ้นสกุีป้ระกอบดว้ยสำเหตุหลกั 3 ประกำรคอื 

1) ผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขีึน้ของธรุกจิรำ้นสกุี้ หำกพจิำรณำอตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same-
Store Sales Growth) ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯ มอีตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิรอ้ยละ 3.1 รอ้ยละ 10.4 
และรอ้ยละ 6.0  จำกปีก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั ทัง้น้ีเน่ืองมำจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรสง่เสรมิกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง ไมว่ำ่จะเป็น
ในรปูแบบโฆษณำทำงโทรทศัน์ หรอืสื่อสิง่พมิพ ์เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละจดจ ำชื่อเอม็ เค และนึกถงึเอม็ เค เป็นชื่อ
แรกเมื่อตอ้งกำรรบัประทำนสุกี ้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดักจิกรรมหมนุเวยีนต่อเน่ืองตลอดปี เพื่อใหลู้กคำ้ไดม้สี่วน
รว่ม เช่นกำรชงิโชคลุ้นรบับำ้น ทอง หรอืบตัรก ำนลั กำรเป็นพนัธมติรรว่มกบับตัรเครดติสถำบนักำรเงนิต่ำงๆ เพื่อลด
รำคำอำหำรเมื่อใชบ้ตัรเครดติ กำรแถมสนิคำ้พรเีมีย่ม และกำรลดรำคำอำหำรในสำขำทีเ่ปิดใหม่ และจำกกำรทีบ่รษิทัฯ 
รกัษำมำตรฐำนคุณภำพสนิคำ้ใหส้ด สะอำด ปลอดภยั รวมถงึกำรมุ่งเน้นทีจ่ะใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้อยำ่งดทีีส่ดุ เพื่อใหลู้กคำ้
เกดิควำมประทบัใจและนึกถงึเป็นชื่อแรกเมื่อตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรประเภทสกุี ้ อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรบังวด 3 เดอืน
แรกของปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิรอ้ยละ 0.4 ซึง่ต ่ำกวำ่งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำที่
รอ้ยละ 3.6 ทัง้น้ี เน่ืองจำกในงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555  มกีำรเปิดสำขำใหม่จ ำนวนมำกท ำใหจ้ ำนวนสำขำปรบัเป็น
เตม็ปีทีน่ ำมำใชค้ ำนวณรำยไดต้่อสำขำนัน้มจี ำนวนทีส่งูขึน้ นอกจำกน้ีสำขำทีเ่ปิดใหมส่ว่นหน่ึงเปิดในท ำเลทีร่องลงไป 
เช่น แถบชำนเมอืงและต่ำงจงัหวดั ท ำใหย้อดรำยไดต้่อสำขำน้อยกวำ่สำขำทีเ่ปิดใจกลำงเมอืงมผีลท ำใหย้อดขำยเฉลีย่
โดยรวมต่อสำขำเพิม่ขึน้เลก็น้อย สำขำทีเ่ปิดใหมซ่ึง่อยูใ่นท ำเลรองลงนัน้ตอ้งใชเ้วลำสกัระยะหน่ึงในกำรสร้ำงฐำนรำยได้
ใหเ้ทยีบเท่ำกบัสำขำซึง่เปิดมำก่อน 
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2) กำรเพิม่ขึ้นของจ ำนวนสำขำ ในปี 2553-2555 จ ำนวนสำขำไดเ้พิม่ขึน้สุทธิ 10 สำขำ 24 สำขำ และ 40 สำขำ
ตำมล ำดบั ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2556 จ ำนวนสำขำไดเ้พิม่ขึน้สทุธ ิ5 สำขำ อนัเน่ืองมำจำกกลยุทธข์องบรษิทัฯ ที่มุ่งกำร
เตบิโตไปพรอ้มกบักำรขยำยสำขำของศูนยก์ำรคำ้และธุรกจิคำ้ปลกี โดยในหลำยปีที่ผ่ำนมำ สภำพโดยรวมของกำร
แข่งขนัในธุรกิจค้ำปลีกทวีควำมรุนแรงยิง่ขึ้น ศูนย์กำรค้ำและโมเดิร์นเทรดต่ำงๆ เช่น ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั บิ๊กซ ี   
เทสโก้โลตสัไดข้ยำยสำขำไปยงัภูมภิำคต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลและในต่ำงจงัหวดัเพื่อใหค้รอบคลุมทุก
พืน้ทีม่ำกขึน้ นอกจำกน้ี ศูนยก์ำรคำ้ขนำดเลก็ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ไดร้บัควำมนิยมและมกีำรเปิดคอมมูนิตี้มอลล์
หลำยแห่งในบริเวณแหล่งที่พกัอำศัยของชุมชนทัง้ในกรุงเทพฯปริมณฑล และต่ำงจงัหวดั ท ำให้ลูกค้ำเข้ำถึง
รำ้นอำหำรของบรษิทัฯ งำ่ยขึน้และมำกขึน้ 

3) กำรปรบัเพิม่รำคำอำหำรเพื่อใหส้อดคล้องกบัสภำวะต้นทุนที่สูงขึน้ บรษิทัฯ ไดป้รบั เพิม่รำคำอำหำรในรำ้นสุกี้ เอ็ม 
เค รอ้ยละ 4 และเอม็ เค โกลดร์อ้ยละ 8 ในปี 2554 และรอ้ยละ 6 ส ำหรบัเอม็ เค และเอม็ เค โกลด ์ในปี 2555 ใน
งวด ม.ค.-ม.ีค. 2556 บรษิทัฯ ไมม่กีำรปรบัเพิม่รำคำอำหำร 

รายได้จากการขายและบริการรวมของบริษทัฯ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม จ ำนวน 8,269 ล้ำนบำท 9,674 ล้ำนบำท และ 11,344 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 รอ้ยละ 17.0 และรอ้ยละ 17.3 ตำมล ำดบั ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 
และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม 2,584 ล้ำนบำท และ 2,922 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำ
กำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 13.1  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษทัฯ นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนสุกี้ ประกอบด้วย ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมและ       
เลอสยำม จ ำนวนทัง้หมด 3 สำขำ รำ้นอำหำรญี่ปุน่ฮำกำตะและเทน็จนิเทปปนัยำกจิ ำนวน 2 สำขำ รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่
เลอ เพอททิ จ ำนวน 1 สำขำ กำรขำยแฟรนไชสต์่ำงประเทศ โดยรำ้นอำหำรที่ไม่ใช่ธุรกจิรำ้นสุกี้ดงักล่ำว มจี ำนวนรำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำรในปี 2555 และในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 เป็นจ ำนวนรวมทัง้หมดประมำณ 80 ล้ำนบำท และ 
27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำสว่นต ่ำกวำ่รอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 

ต้นทุนการขายและบริการของบริษทัฯ   

ต้นทุนกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ กว่ำร้อยละ 90 เป็นต้นทุนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ค่ำขนส่ง     
คำ่เกบ็รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิคำ้ คำ่วสัดสุิน้เปลอืงในสำขำ เป็นต้น เมื่อพจิำรณำต้นทุนขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ จะเหน็
ไดว้่ำบรษิทัฯ ซึ่งมีธุรกจิร้ำนสุกี้เป็นธุรกิจหลกัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นค่อนข้ำงคงที่ ทัง้น้ีเน่ืองมำจำก  บรษิทัฯ มกีำรควบคุม
ระบบกำรจดัซือ้และกำรผลติทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยกำรสัง่ซือ้วตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปส ำหรบัรำ้นสุกี้ รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำ
โยอิ และร้ำนอำหำรอื่นเป็นแบบรวมศูนย์ ท ำให้มีกำรสัง่ซื้อสินค้ำจ ำนวนมำกในกำรสัง่ซื้อแต่ละครัง้ ส่งผลให้มีกำร
ประหยดัเน่ืองจำกขนำด (Economies of Scale) และมอี ำนำจต่อรองที่ค่อนขำ้งสูงกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย อกีทัง้กำรผลติที่ผ่ำน
ครวักลำงเกอืบทัง้หมด  ท ำใหเ้กดิกำรประหยดัเน่ืองจำกขนำดจำกกำรผลติและยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิคำ้ให้มี
มำตรฐำนเดยีวกนัไดอ้กีดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอื ทัง้ประเภทวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูป 
โดยประมำณกำรควำมตอ้งกำรวตัถุดบิและสนิคำ้คงเหลอืของแต่ละสำขำในแต่ละวนั ท ำใหส้ำมำรถควบคุมปรมิำณสนิคำ้ที่
จดัสง่ไปใหแ้ต่ละสำขำและควบคมุปรมิำณของเสยีไดใ้นแต่ละวนั กำรบรหิำรกำรจดัส่งวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปแบบรวม
ศูนยย์งัช่วยท ำใหส้ำมำรถควบคมุตน้ทุนกำรจดัสง่ไดม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 
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รายได้จากการขายและบริการและต้นทุนการขาย – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

รายได้จากการขายและบริการ – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

 

2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค.

2555 
ม.ค.-มี.ค.

2556 
จ านวนสาขาร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ      
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 7 13 27 10 4 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี/งวด 51 64 91 74 95 
      

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  714 1,031 1,595 364 451 
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (258) (379) (563) (132) (158) 
ก ำไรขัน้ตน้ 456 653 1,032 232 293 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 63.9 63.3 64.7 63.8 64.9 
      

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)      
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมด 28.7 44.4 54.6 65.3 24.0 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย – สำขำเดมิ  
    (Same-Store Sales Growth) 

1.5 22.5 11.3 23.7 (8.0) 

 รายได้จากการขายและบริการ – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอจิ ำนวน 714 ลำ้นบำท                       
1,031 ลำ้นบำท และ 1,595 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.7 และรอ้ยละ 44.4 และ 54.6 จำกปีก่อนหน้ำ 
ตำมล ำดบั ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม 364 ลำ้นบำท และ 451   
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำรอ้ยละ 24.0  กำรเพิม่ขึน้ของรำยได้
รำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอปิระกอบดว้ยสำเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของสำขำเดิม หำกพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม      
(Same-Store Sales Growth) ในปี 2553 ถงึปี 2555 อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 
รอ้ยละ 22.5 และรอ้ยละ 11.3 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำตำมล ำดบั อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวสบืเน่ืองมำจำก
ผูบ้รโิภคนิยมรบัประทำนอำหำรญี่ปุ่นมำกขึน้ เน่ืองจำกเป็นอำหำรที่เน้นสุขภำพ สำมำรถหำรบัประทำนไดง้่ำย และ
ถูกปำกคนไทย ประกอบกบัรำคำอำหำรของร้ำนยำโยอิถอืไดว้่ำไม่แพง และอยู่ในระดบัรำคำปำนกลำงท ำใหลู้กค้ำ
หลำกหลำยกลุ่มทีต่อ้งกำรรบัประทำนอำหำรญี่ปุน่สำมำรถเขำ้ถงึได ้นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรพฒันำและคดัสรรเมนู
ใหม่ๆอย่ำงสม ่ำเสมอร่วมกบัเชฟชำวญี่ปุ่นของยำโยอิ เคน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของยำโยอิ มีควำม
หลำกหลำย น่ำสนใจ และมรีสชำติด ีถูกปำกผู้บรโิภค และบรษิทัฯ ไดม้กีำรส่งเสรมิ กำรขำยโดยใช้สื่อโฆษณำเพื่อ
ส่งผลให้แบรนด์ยำโยอิเป็นที่รู้จกัในวงกว้ำงมำกขึน้ กำรเน้นกำรวำงต ำแหน่งผลติภณัฑอ์ำหำรญี่ปุ่นภำยใต้แนวคดิ 
“เสรฟิรอ้น อรอ่ยเรว็” รวมถงึมกีำรบรกิำรสง่อำหำรญี่ปุ่นยำโยอถิงึบ้ำน ท ำใหแ้บรนดย์ำโยอเิป็นที่จดจ ำของผูบ้รโิภค 
และเช่นเดยีวกบัธุรกิจสุกี้ บรษิทัฯ รกัษำมำตรฐำนคุณภำพสนิค้ำให้สด สะอำด ปลอดภยั รวมถึงกำรให้บรกิำรแก่
ลูกคำ้อย่ำงดทีี่สุดเพื่อใหลู้กคำ้ประทบัใจและนึกถงึยำโยอเิป็นชื่อแรก อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 
2556 บรษิทัฯ มอีตัรำกำรลดลงของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิรอ้ยละ 8.0 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรำกำรเตบิโตของรำยได้
จำกกำรขำยจำกสำขำเดมิของปีก่อนหน้ำ ที่รอ้ยละ 23.7 ทัง้น้ี เน่ืองจำกในงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555 มกีำรเปิด
สำขำใหม่จ ำนวนมำกท ำให้จ ำนวนสำขำปรบัเป็นเต็มปีที่น ำมำใช้ค ำนวณรำยได้ต่อสำขำนัน้มีจ ำนวนที่สูงขึ้น 
นอกจำกน้ีสำขำที่เปิดใหม่ส่วนหน่ึงเปิดในท ำเลที่รองลงไป เช่น แถบชำนเมอืงและต่ำงจงัหวดั  ท ำใหย้อดรำยไดต้่อ
สำขำน้อยกวำ่สำขำทีเ่ปิดใจกลำงเมอืง มผีลท ำใหย้อดขำยเฉลี่ยโดยรวมต่อสำขำเพิม่ขึน้เลก็น้อย สำขำที่เปิดใหม่ซึ่ง
อยูใ่นท ำเลรองลงนัน้ตอ้งใชเ้วลำสกัระยะหน่ึงในกำรสรำ้งฐำนรำยไดใ้หเ้ทยีบเท่ำกบัสำขำซึง่เปิดมำก่อน 
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2) กำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนสำขำ ยำโยอเิตบิโตอย่ำงรวดเรว็ ในปี 2553 ถงึปี 2555 จ ำนวนสำขำไดเ้พิม่ขึน้สุทธ ิ7 สำขำ 
และ 13 สำขำ และ 27 สำขำ ตำมล ำดบั ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 จ ำนวนสำขำได้เพิม่ขึน้สุทธ ิ 4 สำขำ      
ทัง้น้ีเน่ืองมำจำกกระแสตอบรบัที่ดขีองแบรนด์ยำโยอิ ท ำให้บรษิัทฯ มแีผนที่จะขยำยสำขำเพื่อใหค้รอบคลุมควำม
ต้องกำรของผูบ้รโิภค และกลยุทธข์องบรษิทัฯ ที่มุ่งกำรเตบิโตไปพรอ้มกบักำรขยำยสำขำของศูนยก์ำรคำ้และธุรกิจ
คำ้ปลีกทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั นอกจำกน้ี ศูนย์กำรค้ำขนำดเลก็ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ได้รบั
ควำมนิยมและมกีำรเปิดคอมมนิูตีม้อลลห์ลำยแหง่ในบรเิวณแหล่งทีพ่กัอำศยัของชุมชนทัง้ในกรุงเทพ ปรมิณฑล และ
ต่ำงจงัหวดั ท ำใหลู้กคำ้เขำ้ถงึรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ งำ่ยขึน้และมำกขึน้ 

3) กำรปรบัเพิม่รำคำอำหำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะต้นทุนทีส่งูขึน้ บรษิทัฯ ไดป้รบัเพิม่รำคำอำหำรในรำ้นยำโยอิ
รอ้ยละ 6 ในปี 2554 และรอ้ยละ 7 ในปี 2555 ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2556 บรษิทัฯ ไมม่กีำรปรบัเพิม่รำคำอำหำร 

ต้นทุนการขายและบริการของธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิค่อนข้ำงคงที่ที่ร้อยละ 63.0-64.0 สำเหตุหลักเน่ืองมำจำก             
บรษิทั เอม็ เค อินเตอรฟู้์ด จ ำกดั สัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจำกบรษิทัฯ ซึ่งกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูป
ของบรษิทัฯ เพื่อจ ำหน่ำยใหย้ำโยอติ่อไปนัน้มขี ัน้ตอนกำรสัง่ซือ้ ผลติทีค่รวักลำง และจดัสง่ไปตำมสำขำต่ำงๆเช่นเดยีวกนั
กบัธุรกิจร้ำนสุกี้ของบรษิทัฯ ท ำใหส้ำมำรถควบคุมต้นทุนจำกกำรจดัซื้อและต้นทุนกำรผลติได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เกิด
กำรประหยดัเน่ืองจำกขนำดและมอี ำนำจต่อรองที่ค่อนข้ำงสูงกบัผู้จดัจ ำหน่ำย นอกจำกน้ี บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ำกดั มกีำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำคงเหลือ ทัง้ประเภทวตัถุดบิและสนิค้ำส ำเร็จรูป โดยกำรประมำณกำรควำมต้องกำร
วตัถุดบิและสนิค้ำคงเหลือของแต่ละสำขำในแต่ละวนัเหมือนกนักบัธุรกิจร้ำนสุกี้ ท ำให้สำมำรถควบคุมปรมิำณสนิค้ำที่
จดัสง่ไปใหแ้ต่ละสำขำและควบคมุปรมิำณของเสยีไดใ้นแต่ละวนัได ้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ คำ่ใช้จำ่ยพนักงำน คำ่สำธำรณูปโภคไดแ้ก่ คำ่ไฟฟ้ำ ค่ำน ้ำประปำ           
คำ่โทรศพัท ์ ค่ำเช่ำ คำ่เสื่อมรำคำสนิทรพัยถ์ำวร คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำและสง่เสรมิกำรขำย และคำ่วสัดสุิน้เปลอืง     
เป็นตน้ ในปี 2553 ถงึปี 2555 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวน 4,274 ลำ้นบำท 4,891 ลำ้นบำท 6,273 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 47.1 รอ้ยละ 45.2 และรอ้ยละ 47.7
ตำมล ำดบั ในปี 2555 บรษิทัฯ มจี ำนวนคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำกวำ่ 1,382.0 ลำ้นบำท ซึง่
คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.3 เน่ืองจำกกำรขยำยสำขำของรำ้นสุกีเ้อม็เคและรำ้นยำโยอทิีเ่ตบิโตอย่ำงมำกในปี 2555 
ประกอบกบันโยบำยคำ่แรงขัน้ต ่ำของรฐับำล ท ำใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมคี่ำใชจ้ำ่ยผลตอบแทนบุคลำกรที่เพิม่ขึน้ รวมถงึ
คำ่ใชจ้ำ่ยทีส่บืเน่ืองมำจำกสำขำทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก่คำ่เช่ำ คำ่ไฟฟ้ำ คำ่ประปำ คำ่โทรศพัท ์ อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัคง
นโยบำยกำรบรหิำรจดักำรคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมี
สดัสว่นต่อรำยไดร้วมยงัคงอยู่ในระดบัประมำณรอ้ยละ 47  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวน 1,293 ลำ้นบำทและ 1,689 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วม รอ้ยละ 43.3 และ รอ้ยละ 49.4 ตำมล ำดบั โดย
ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯมสีดัสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วมทีส่งูขึน้ประมำณรอ้ยละ 6 
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำทัง้น้ีเน่ืองมำจำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรในไตรมำส 1 ของปี 2555 ยงัไมไ่ด้
สะทอ้นผลจำกนโยบำยกำรปรบัขึน้คำ่แรงขัน้ต ่ำของรฐับำล ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นไตรมำส 2 ของปี 2555 เป็นตน้มำ  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ในปี 2553 ถึง 2555 ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ของบริษทัฯ มีจ ำนวน 1,738 ล้ำนบำท                     
2,272 ลำ้นบำท และ 2,628 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปีดงักล่ำว บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 19.1 
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รอ้ยละ 21.0 และรอ้ยละ 20.0 ตำมล ำดบั กำรลดลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2555 รอ้ยละ 1 เป็นผลมำจำก
กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร อยำ่งไรกต็ำม กำรลดลงดงักล่ำวไมไ่ดล้ดลงอยำ่งมนียัส ำคญั 

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 ก ำไรก่อนคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ มจี ำนวน 717 ลำ้นบำท 
และ 611 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนรอ้ยละ 24.0 และรอ้ยละ 17.9 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีกำร
ลดลงของอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนประมำณรอ้ยละ 6 มสีำเหตุหลกัมำจำกคำ่ใช้จำ่ยพนักงำนซึง่ปรบัตวัขึน้สงูจำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ อนัเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรปรบัขึน้ค่ำแรงขัน้ต ่ำของรฐับำล 

ก าไรเบด็เสรจ็ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จ ำนวน 1,234 ลำ้นบำท 1,619 ลำ้นบำท และ 2,042 ล้ำนบำท คดิเป็นกำร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.2 และรอ้ยละ 26.1 ตำมล ำดบั และคดิเป็นอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็ รอ้ยละ 13.6 รอ้ยละ 15.0 และรอ้ยละ 
15.5 ตำมล ำดบั กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็อยำ่งต่อเน่ืองนัน้เป็นผลมำจำกรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ กำรบรหิำรจดักำร
ตน้ทุนและคำ่ใชจ้่ำยทีม่ปีระสทิธภิำพ และกำรปรบัลดอตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555 

ในปี 2553 ถงึ 2555 อตัรำภำษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ คดิเป็น รอ้ยละ 29.0 รอ้ยละ 28.3 และ
รอ้ยละ 21.7 ตำมล ำดบั ซึง่ต ่ำกวำ่อตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีร่อ้ยละ 30.0 ในปี 2553 และ 2554 และรอ้ยละ 23.0 ในปี 
2555 สำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มรีำยจำ่ยคำ่สง่พนกังำนเขำ้ฝึกอบรม ซึง่เป็นรำยจำ่ยทีม่สีทิธหิกัได้เพิม่อกีรอ้ยละ 100.0 
รวมถงึมเีงนิบรจิำคและคำ่รบัรองที่สำมำรถหกัเป็นคำ่ใช้จำ่ยไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จ ำนวน 554 ลำ้นบำทและ 483 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
กำรลดลงรอ้ยละ 12.8 ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ และคดิเป็นอตัรำก ำไร
เบด็เสรจ็รอ้ยละ 18.5 และรอ้ยละ 14.1 ตำมล ำดบั กำรลดลงของอตัรำก ำไรเบด็เสรจ็มสีำเหตุส ำคญัมำจำกคำ่ใชจ้ำ่ย
พนกังำนซึง่ปรบัตวัขึน้สงูจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ อนัเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรปรบัขึน้ค่ำแรงขัน้ต ่ำของรฐับำล
ซึง่ท ำใหส้ดัส่วนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วมสงูขึน้ประมำณรอ้ยละ 6 อยำ่งไรกต็ำม อตัรำก ำไรเบด็เสรจ็
ต่อรำยไดร้วมลดลงเพยีงรอ้ยละ 4.4 อนัเน่ืองมำจำกอตัรำภำษขีองปี 2556 ไดป้รบัลดลงเป็นรอ้ยละ 20 ในงวด 3 เดอืน
แรกของปี 2556 ส ำหรบัอตัรำภำษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556   
คดิเป็น รอ้ยละ 19.2 ซึง่ต ่ำกว่ำอตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีร่อ้ยละ 20.0 ในปี 2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยจำ่ยคำ่สง่
พนกังำนเขำ้ฝึกอบรม ซึง่เป็นรำยจำ่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่อกีรอ้ยละ 100.0 รวมถงึมเีงนิบรจิำคและคำ่รบัรองทีส่ำมำรถหกั
เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 

12.2.2. ฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2553 และ 2554  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมดจ ำนวน 4,236 ลำ้นบำท และ 3,804 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เป็นกำรลดลง 432 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 10.2 ในปี 2554 โดยมสีำเหตุหลกัจำก  

(1) กำรลดลงของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 535 ลำ้นบำทและกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่ครำวจ ำนวน 
111 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรสภำพคล่องและกำรจำ่ยเงนิปนัผล   

(2) กำรลดลงของสทิธกิำรเช่ำและทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ รวม 71 ลำ้นบำทสบืเน่ืองจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและกำรตดัค่ำ
เสื่อมรำคำตำมอำยสุทิธกิำรเช่ำและอำยกุำรใชง้ำนของสนิทรพัยด์งักล่ำว ซึง่มจี ำนวนสงูกวำ่สทิธกิำรเช่ำและเงนิ
ลงทุนในทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ของสำขำใหมท่ีเ่ปิดระหวำ่งปี  

(3) กำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 52 ลำ้นบำท และกำรลดลงของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นจ ำนวน 2 ลำ้นบำท  

(4) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ ำสถำนที่เช่ำส ำหรบัสำขำทีเ่ปิดใหมจ่ ำนวน 17 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2555 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 5,086 ลำ้นบำท ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัไดแ้ก่ ทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 2,993 ลำ้นบำท เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 787 ลำ้นบำท สทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 
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408 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.8 รอ้ยละ 15.5 และรอ้ยละ 8.0 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดตำมล ำดบั สนิทรพัยร์วมได้
เพิม่ขึน้จำกจ ำนวน ณ สิน้ปี 2554 จ ำนวน 1,283 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.7 สำเหตุหลกัมำจำก 

(1) กำรเพิม่ขึน้ของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิจ ำนวน 749 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิดขยำยสำขำเพิม่ซึง่
ตอ้งมกีำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรประเภทสว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ งำนระบบ อุปกรณ์เครื่องครวัและอุปกรณ์
ด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 644 ลำ้นบำท และกำรปรบัปรงุตกแต่งอำคำรส ำนักงำนใหญ่แหง่ใหม่เป็น
จ ำนวนเงนิประมำณ 214 ลำ้นบำท (คงอยูใ่นงำนระหวำ่งก่อสรำ้ง)   

(2) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 346 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่ครำว
จ ำนวน 70 ลำ้น ซึง่เป็นผลจำกกำรบรหิำรสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 4,923 ลำ้นบำท ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัไดแ้ก่ ทีด่นิ อำคำร
และอุปกรณ์ จ ำนวน 3,199 ลำ้นบำท เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 417 ลำ้นบำท สทิธกิำรเช่ำจ ำนวน      
397 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 8.5 และรอ้ยละ 8.1 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดตำมล ำดบั สนิทรพัยร์วมได้
ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2555 จ ำนวน 163 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 3.2 สำเหตุหลกัมำกจำกกำรลดลงของเงนิ
สดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 370 ลำ้นบำทและกำรลดลงของเงนิลงทุนชัว่ครำวจ ำนวน 31 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผล
จำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลและกำรบรหิำรสภำพคล่อง  

เงินลงทุนชัว่คราว 

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2555 และ ณ สิน้งวด 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนชัว่ครำวจ ำนวน 20 ลำ้นบำท 131 ลำ้น
บำท  201 ลำ้นบำท และ 170 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัโดยเป็นกำรลงทุนชัว่ครำวในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ผำ่นทำงกองทุนเปิดที่
ลงทุนในตรำสำรหน้ี ตรำสำรเงนิและตลำดเงนิ เพื่อเพิม่ผลตอบแทนทีม่ำกกวำ่อตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำกธนำคำร โดยใน
ระหวำ่งปี 2555 บรษิทัฯ มกีำรซือ้หลกัทรพัยด์งักล่ำวเพิม่เป็นจ ำนวน 6,082 ลำ้นบำท และขำยเป็นจ ำนวน 6,015      
ลำ้นบำท และในระหวำ่งงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรซือ้หลกัทรพัยด์งักล่ำวเพิม่เป็นจ ำนวน 1,647 ลำ้น
บำท และขำยเป็นจ ำนวน 1,679 ลำ้นบำท ทัง้น้ี กำรซือ้และขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวเป็นกำรซือ้ขำยหลำยครัง้ในระหวำ่งปี 
ตำมดลุยพนิิจของผูบ้รหิำร เพื่อสรำ้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิสดของบรษิทัฯ  

ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ สิน้งวด 31 มนีำคม 2556 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น มจี ำนวนรวมทัง้หมด 
70 ลำ้นบำท 68 ลำ้นบำท 60 ลำ้นบำท และ 59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.7 รอ้ยละ 1.8 รอ้ยละ 1.2 
และรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ในปี 2553 บรษิทัฯ มรีะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ 3 วนั ในปี 2554-2555 และ 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มรีะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ 1 วนั อนัเน่ืองมำจำกปกตลิกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯ จะ
เกบ็คำ่สนิคำ้และบรกิำรจำกลูกคำ้เป็นเงนิสดทนัท ี อยำ่งไรกต็ำม ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2553 ทีม่จี ำนวนมำกกวำ่ 
1 วนันัน้ มสีำเหตุมำจำกในปี 2552 ยงัไมม่กีำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและยงัไม่มกีำรตดัรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้-บรษิทัยอ่ยซึง่
มรีะยะเวลำช ำระหน้ีทีย่ำวกวำ่ออกไปจงึท ำใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2553 สงูกวำ่ของปี 2554 และปี 2555 (ฐำน
ลูกหน้ีกำรคำ้ทีใ่ช้ในกำรค ำนวณระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2553 ใชฐ้ำนลูกหน้ีกำรคำ้เฉลีย่ของปี 2552 และ 2553 ใน
กำรค ำนวณ)   

รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นทีค่งคำ้ง ณ สิน้ปี/งวด ไดแ้ก่ลูกหน้ีบตัรเครดติ และเงนิทดรองจำ่ยต่ำงๆ  

สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอืประกอบไปดว้ยสนิคำ้ส ำเรจ็รปู (ไดแ้ก่เครื่องปรงุรส น ้ำมนัพชื เพื่อใชส้ ำหรบัประกอบอำหำร) วตัถุดบิ 
สนิคำ้ระหวำ่งผลติ (ไดแ้ก่ อำหำรบำงประเภททีบ่รษิทัฯ ผลติหรอืน ำมำปรงุรสเพื่อบรกิำร) และวสัดอุุปกรณ์ (ไดแ้ก่ภำชนะ
บรรจแุละวสัดหุบีหอ่) 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู     80  63.4    109  61.4 129 63.5 88 57.5 
วสัดอุุปกรณ์     36  28.6     61  34.2 62 30.5 58 37.9 
วตัถุดบิ       9  7.0       7  4.1 11 5.4 6 3.9 
สนิคำ้ระหวำ่งผลติ       1  1.1       1  0.3 1 0.5 1 0.7 
รวมทัง้หมด    126  100.0    178  100.0 203 100.0 153 100.0 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 13 NA 15 NA 16 NA 15 NA 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 126 ล้ำนบำท     
178 ลำ้นบำท 203 ลำ้นบำท และ 153 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 3.0 รอ้ยละ 4.7 รอ้ยละ 4.0 และรอ้ยละ 3.1 
ของสนิทรพัย์รวม ตำมล ำดบั โดยสินค้ำคงเหลือหลกัคอืสนิค้ำส ำเรจ็รูปและวสัดุอุปกรณ์ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนที่มำกกว่ำ       
รอ้ยละ 90 ของสนิคำ้คงเหลอืทัง้หมด บรษิทัฯ มรีะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลี่ย 13 วนั 15 วนั 16 วนั และ 15 วนั ตำมล ำดบั 
ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยของบรษิทัฯ ที่มุ่งเน้นกำรให้บรกิำรอำหำรที่สดใหม่และปลอดภยั จงึมนีโยบำยบรหิำรสนิค้ำให้
เพยีงพอต่อกำรผลิตและให้บรกิำรในร้ำนสำขำ โดยจะไม่ส ัง่ซื้ออำหำรในจ ำนวนที่มำกเกินไปและไม่เก็บสนิค้ำประเภท
อำหำรนำนเกนิกวำ่ 2 สปัดำห ์  

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรบญัชใีนบนัทกึสนิคำ้คงเหลอืแสดงตำมรำคำทุน (วธิเีขำ้ก่อนออกก่อน) หรอืมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บั
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สทุธ ิรวม
ทัง้หมด 2,264 ลำ้นบำท 2,244 ลำ้นบำท 2,993 ลำ้นบำท และ 3,199 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 รอ้ยละ 
59.0 รอ้ยละ 58.8 และรอ้ยละ 65.0 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั รำยละเอยีดของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ – สทุธทิี่
ส ำคญัของบรษิทัฯ แสดงในส่วนที่ 2 หวัขอ้ที ่5.1 และ 5.2 เรื่องทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ   

ในระหว่ำงปี 2554 บรษิทัฯ ไดซ้ื้อเพิม่สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ งำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆเป็นจ ำนวนเงนิสทุธ ิ 688 
ลำ้นบำท อนัเน่ืองมำจำกกำรขยำยเพิม่ของสำขำ มกีำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์ – สทุธ ิเป็นจ ำนวน 
399 ลำ้นบำท และมกีำรตดัคำ่เสื่อมรำคำจ ำนวน 309 ลำ้นบำท สง่ผลใหท้ีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ  ณ สิน้ปี 2554 
มจี ำนวนลดลง 20 ลำ้นบำท จำก ณ สิน้ปี 2553  

ณ สิน้ปี 2555 มกีำรเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิจ ำนวน 749 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรเปิดขยำย
สำขำเพิม่ซึง่ตอ้งมกีำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรประเภทส่วนปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ งำนระบบ อุปกรณ์เครื่องครวัและอุปกรณ์
ด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 644 ลำ้นบำท และกำรปรบัปรุงตกแต่งอำคำรส ำนักงำนใหญ่แหง่ใหมเ่ป็นจ ำนวนเงนิ
ประมำณ 214 ลำ้นบำท (คงอยูใ่นงำนระหวำ่งก่อสรำ้ง)   

ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 มกีำรเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิจ ำนวน 206 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำก
กำรขยำยสำขำใหมร่วมทัง้หมด 10 สำขำ (รำ้นเอม็เค สกุี้ 6 สำขำ รำ้นยำโยอ ิ4 สำขำ) และกำรเพิม่ขึน้ของกำรปรบัปรงุ
ตกแต่งอำคำรส ำนักงำนใหญ่แหง่ใหม ่(คงอยู่ในงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง)   

บรษิทัฯ มนีโยบำยคดิค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ตำมวธิเีสน้ตรงโดยค ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเป็นหลกั โดยอำคำรมอีำยกุำรใชง้ำน 20 ปี สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำมอีำยกุำรใชง้ำนตำม
สญัญำเช่ำ งำนระบบมอีำยกุำรใชง้ำน 10 ปี อุปกรณ์เครื่องครวัและอุปกรณ์ด ำเนินงำนและยำนพำหนะมอีำยกุำรใชง้ำน 5 
ปี เครื่องจกัรและอุปกรณ์มอีำยกุำรใชง้ำน 5 ปี และ 8 ปี และเครื่องตกแต่งตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำนมอีำยุ 3 ปีและ    
5 ปี ทัง้น้ี ในปี 2553-2555 และในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556  บรษิทัฯ มคีำ่เสื่อมรำคำจ ำนวน 380 ลำ้นบำท  403 ลำ้น



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้ำ 119 
 

บำท 466 ลำ้นบำท และ127 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คำ่เสื่อมรำคำที่เพิม่ขึน้มสีำเหตุมำจำกกำรลงทุนเพิม่ในส่วนปรบัปรงุ
สทิธกิำรเช่ำ งำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปิดสำขำใหม่ 

สิทธิการเช่า 

สทิธกิำรเช่ำของบรษิทัฯ ทัง้หมดคอืสทิธใินกำรเช่ำระยะยำวพืน้ที่สำขำรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลำเช่ำ ตัง้แต่
11-30 ปี อยำ่งไรกต็ำม กำรเช่ำพืน้ทีส่ำขำรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรเช่ำระยะสัน้และผูใ้หเ้ช่ำระบุใน
สญัญำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถต่ออำยสุญัญำได ้กำรเช่ำบำงพืน้ทีเ่ท่ำนัน้ทีท่ ำในรปูแบบสทิธกิำรเช่ำระยะยำว  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 ถงึ 2554 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสีทิธกิำรเช่ำสุทธจิ ำนวน 505 ล้ำนบำท 
454 ลำ้นบำท 408 ล้ำนบำท และ 397 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กำรลดลงมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวดที่สูง
เกนิกว่ำสทิธกิำรเช่ำของสำขำใหม่ที่เพิม่ในแต่ละงวด นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดจ ำนองสทิธกิำรเช่ำเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิ
เบกิเกนิบญัชจีำกสถำบนักำรเงนิแหง่หน่ึงในวงเงนิ 38 ลำ้นบำท  

บรษิทัฯ ตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำตลอดตำมอำยุสทิธกิำรเช่ำ ทัง้น้ี ในปี  2553-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 
บรษิทัฯ มคีำ่ตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 50 ลำ้นบำท 49 ลำ้นบำท 45 ลำ้นบำทและ11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 และ 2554  บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจ ำนวน 2,230 ลำ้นบำท และ 2,506 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เป็นกำรเพิม่ขึน้ 276 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.4 ในปี 2554 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำร
เพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 900 ลำ้นบำทและกำรเพิม่ขึน้จำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน 
113 ลำ้นบำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจ ำนวน 3,615 ลำ้นบำท เป็นกำรเพิม่ขึน้ 1,109 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.2 โดยสำเหตุหลกัเป็นกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยจ ำนวน 395 ลำ้นบำท (ซึง่เป็นส่วนหน่ึง
ของรำยกำรเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น) ซึง่เป็นค่ำใชจ้ำ่ยพนกังำนคำ้งจำ่ยเน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดส้ง่เงนิเดอืนพนกังำน
ใหธ้นำคำรในวนัที ่2 ม.ค. 56 และกำรเพิม่ขึน้ของเงนิปนัผลคำ้งจำ่ยจ ำนวน 439 ลำ้นบำท 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจ ำนวน 2,968 ลำ้นบำท เป็นกำรลดลง 647 ล้ำนบำท คดิเป็นกำร
ลดลงรอ้ยละ 17.9 โดยมสีำเหตุหลกัจำกคำ่ใช้จำ่ยคำ้งจำ่ยทีล่ดลงจำกงวดก่อนหน้ำจ ำนวน 269 ลำ้นบำทและกำรลดลง
ของเจำ้หน้ีกำรคำ้จ ำนวน 209 ลำ้นบำท  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯมเีจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น จ ำนวน      
913 ลำ้นบำท 888 ลำ้นบำท 1,640 ลำ้นบำท และ 1,080 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถแยกประเภทตำมลกัษณะได้
ดงัต่อไปน้ี  

 2553 2554 2555 
ม.ค.-
มี.ค. 
2556 

หมายเหต ุ

เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนั 

288 309 518 309 เจำ้หนี้กำรคำ้ดงักลำ่วเป็นเจำ้หนี้ค่ำสนิคำ้ส ำเรจ็รปู วตัถุดบิ และ
วสัดุอปุกรณ์ต่ำงๆทีเ่กีย่วกบัธรุกจิรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ มี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 7-30 วนั  

เจำ้หนี้อื่น – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 107 7 9 10 เจำ้หนี้อื่น – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ในปี 2553 มจี ำนวนสงู
เนื่องจำกเป็นกำรคำ้งช ำระค่ำหุน้สำมญับรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์
ฟู้ด จ ำกดั และบรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง จ ำกดั ใหแ้ก่
บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จ ำกดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 101 
ลำ้นบำท ส ำหรบัจ ำนวน ณ สิน้ปี 2554-2555 เป็นรำยกำร
หลกัๆไดแ้ก่ ค่ำเชำ่เครื่องลำ้งจำนและเครื่องท ำน ้ำแขง็จำก
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 2553 2554 2555 
ม.ค.-
มี.ค. 
2556 

หมายเหต ุ

บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ำกดั (SFS) 
เจำ้หนี้อื่น – กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
กนั    (ค่ำซือ้สนิทรพัยถ์ำวร)  

55 104 238 155 เจำ้หนี้อื่น – กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นรำยกำรซือ้สนิทรพัย์
ถำวรเพื่อน ำมำตกแต่งและใชง้ำนในสำขำรำ้นอำหำร มเีงื่อนไข
กำรช ำระเงนิ  30-60 วนั จ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2555 มี
สำเหตุหลกัจำกเจำ้หนี้งำนโครงสรำ้งและตกแต่งส ำนกังำนใหญ่ 

ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 436 451 846 577 ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยดงักล่ำวสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ค่ำล่วงเวลำ โบนสั  
ค่ำสำธำรณูปโภคตำ่งๆของสำขำ ค่ำเชำ่สำขำ   ค่ำภำษโีรงเรอืน
ต่ำงๆ  อย่ำงไรกต็ำม คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยในปี 2555 เพิม่ขึน้สงู
มำก ทัง้นี้เนื่องจำกโดยปกต ิบรษิทัฯ จะส่งเงนิเดอืนพนกังำนให้
ธนำคำรภำยในเดอืนนัน้ๆ เพื่อใหธ้นำคำรน ำเขำ้บญัชขีอง
พนกังำนภำยในวนัที ่3 ของเดอืนถดัไป อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบั
เงนิเดอืนงวด ธ.ค. 55    บรษิทัฯ ไดส้่งเงนิเดอืนพนกังำนให้
ธนำคำรในวนัที ่2 ม.ค. 56 จงึท ำใหย้อดดงักล่ำวยงัคงคำ้งจำ่ย 
ณ สิน้ปี ประกอบกบัจ ำนวนบคุลำกรทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขยำย
สำขำ คำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นนี้โดยเฉพำะเงนิเดอืนและโบนสัจงึมี
จ ำนวนเพิม่ขึน้  

อื่นๆ 27 16 27 28  
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 913 888 1,640 1,080  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

แหล่งทีม่ำของเงนิทุนของบรษิทัฯ โดยหลกัมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน อยำ่งไรกต็ำม ในกำรจำ่ยเงนิปนัผลใน
ปี 2554 และ 2555 เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ มสีภำพคล่อง และมแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอ และ บรษิทัฯ จงึไดข้อเปิดวงเงนิ
กูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในรปูแบบตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ซึง่ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัฯ และมกีำรจดจ ำนองทีด่นิ
และสทิธกิำรเช่ำของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553 บรษิทัฯไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 และ 2555 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิจ ำนวน 900 ลำ้นบำท 850 ลำ้นบำท และ 1,070 ลำ้นบำท ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.1 ต่อปี 3.7 ต่อปี และ3.7 
ต่อปี ตำมล ำดบั เพื่อน ำมำจำ่ยเงนิปนัผลและใชใ้นกำรก่อสรำ้งครวักลำง บำงนำ แหง่ใหมแ่ละอำคำรส ำนักงำนแหง่ใหม่ 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ สิน้ปี 2553 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 9 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ ไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในปี 2554 และได้ด ำเนินกำรโอนหลกัประกนัของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิดงักล่ำวไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ปี 2554-2555 และ ณ สิน้งวด 3 
เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2553 และ 2554 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 2,006 ลำ้นบำท และ1,298 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  
สำเหตุส ำคญัของกำรลดลงของส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2554 มำจำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลจำกก ำไรสะสมจ ำนวน 2,210 ล้ำน
บำท และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเกี่ยวกบัผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน  118 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัฯ ได้ปรบั
รำยกำรส ำรองผลประโยชน์พนักงำนในก ำไรสะสมของปี 2554 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มีก ำไรเบด็เสรจ็รวมจ ำนวน 1,619 
ลำ้นบำท ในปี 2554 ซึง่สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจำกปีก่อนหน้ำเพยีง 708 ลำ้นบำท  
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 1,471 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2554 จ ำนวน 173 ล้ำนบำท 
สำเหตุส ำคญัของกำรเพิม่ขึน้มำจำกบรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีจ ำนวน 2,042 ล้ำนบำท กำรออกหุน้สำมญัเพิม่
ทุนจ ำนวน 310 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงนิปนัผลจำกก ำไรสะสมจ ำนวน 2,223 ล้ำนบำท และมผีลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบญัชเีกีย่วกบัภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 45 ล้ำนบำท อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 12 เรื่องภำษี
เงนิได ้มำถอืปฏบิตั ิสง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้สทุธ ิ174 ลำ้นบำท จำกสิน้ปี 2554 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ 1,955 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2555 จ ำนวน 483 ล้ำนบำท 
โดยกำรเพิม่ขึน้มำจำกก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบังวดจ ำนวน 483 ลำ้นบำท 

เงินท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

แหล่งทีม่ำของเงนิทุนของบรษิทัฯ อกีแหล่งคอืเงนิที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ ำนวน 185,850,000 
หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัขึน้อยูก่บัรำคำเสนอขำย 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 60.6 รอ้ยละ 98.0 
รอ้ยละ 147.5 และรอ้ยละ115.1 ตำมล ำดบั โดยบรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอยูร่ะดบัดมีำก โดยมอีตัรำ
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้สงูกวำ่รอ้ยละ 100 ในปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556  

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์อ้ยละ 31.5 รอ้ยละ 
40.3 รอ้ยละ 45.9 และรอ้ยละ 39.4 ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ มสีำเหตุมำจำกก ำไรสทุธิ
ของบรษิทัฯทีเ่ตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง 

สภาพคล่อง 

ในปี 2553 ถงึปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 1,855 ลำ้น
บำท 2,030 ลำ้นบำท 3,111 ลำ้นบำท และ 345 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนใหญ่เป็นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของบรษิทัฯ ในปี 2553 ถงึปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 มจี ำนวน 659 
ลำ้นบำท 461 ลำ้นบำท 1,198 ลำ้นบำท และ 493  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นเงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้ที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์ 
จ ำนวน 734 ลำ้นบำท 642 ลำ้นบำท 1,126 ลำ้นบำท และ 426 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำร 
อุปกรณ์ เพิม่ขึน้อยำ่งเป็นสำระส ำคญัในปี 2555 มสีำเหตุมำจำกกำรขยำยสำขำทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงเป็นสำระส ำคญัและกำร
ปรบัปรงุตกแต่งอำคำรส ำนักงำนใหญ่แหง่ใหม่ นอกจำกน้ี ในปี 2553 ถงึปี 2554 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556        
บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวรจ ำนวน 4 ลำ้นบำท 303 ลำ้นบำท 19 ลำ้นบำท และ 7 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ซึง่ในปี 2554 บรษิทัฯ ไดข้ำยทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งในรำคำ 296 ลำ้นบำท ใหบ้รษิทั โกลบอล แอสเซท ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  (เดมิชื่อ บรษิทั เอม็ เค โกลบอล จ ำกดั) 

ในปี 2553 ถงึปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชใ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน       
1,011 ลำ้นบำท 2,105 ลำ้นบำท 1,569 ลำ้นบำท และ 219 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรหลกัคอืกำรจำ่ยเงนิปนัผลแก่
ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 1,005 ลำ้นบำท 3,040 ลำ้นบำท 1,784 ลำ้นบำท และ 439 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกน้ี ในปี 2555 
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 310 ลำ้นบำท 
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หน่วย: ลำ้นบำท 2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,855 2,030 3,111 345 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (659) (461) (1,198) (493) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (1,011) (2,105) (1,569) (219) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ - 1 2 (2) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 185 (535) 346 (370) 

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิสดในกจิกรรมด ำเนินงำน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหำเงนิสง่ผลให้ในปี 2553 ถงึ 2555 
และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 185 ลำ้นบำท ลดลง              
535 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 346 ลำ้นบำท และลดลง 370 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553-2555 และ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่องที่ 0.6 เท่ำ 0.4 เท่ำ 0.4 
เท่ำ และ 0.3 เท่ำ ตำมล ำดบั และมอีตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ที่ 0.5 เท่ำ 0.3 เท่ำ 0.3 เท่ำ และ 0.2 เท่ำ ตำมล ำดบั 
กำรทีบ่รษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนต ่ำกว่ำหน้ีสนิหมนุเวยีนสง่ผลใหอ้ตัรำส่วนสภำพคล่องดงักล่ำวของบรษิทัฯ อยูใ่น
เกณฑค์อ่นขำ้งต ่ำ เน่ืองจำกลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ ที่รบัรำยไดก้ำรขำยและบรกิำรเป็นเงนิสดจำกลูกคำ้ทนัท ี รวมทัง้
สนิคำ้คงเหลอืมอีตัรำหมนุเวยีนคอ่นขำ้งเรว็ ท ำให้จ ำนวนลูกหน้ีและสนิคำ้คงเหลอือยูใ่นระดบัต ่ำ ในขณะทีด่ำ้นหน้ีสนิ
หมนุเวยีน บรษิทัฯ มเีจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรซือ้วตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู ซึง่มนีโยบำยช ำระหน้ี 7-30 วนั  

ในปี 2553-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดตดิลบคอืมวีงจรเงนิสด (15) วนั (14) วนั (18) 
วนั และ (19) วนั ทัง้น้ีเป็นไปตำมลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ คอืมกีำรเกบ็เงนิสดทนัทภีำยหลงัจำกขำยและบรกิำร ในขณะ
ทีเ่จำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรซือ้วตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปูจะช ำระภำยหลงัตำมนโยบำยเครดติ ท ำใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ย
ของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มำกคอื 1-3 วนั ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ 11-15 วนั ในขณะทีม่รีะยะเวลำช ำระหน้ียำวถงึ 26-31 
วนั  

โครงสร้างเงินทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553-2555 ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.1 เท่ำ 1.9 เท่ำ 
2.5 เท่ำ และ 1.5 เท่ำ ตำมล ำดบั อตัรำหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2554 มสีำเหตุมำจำกกำรกูย้มืเงนิ
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 900 ลำ้นบำทเพื่อเสรมิสภำพคล่องระยะสัน้ และกำรจำ่ยเงนิปนัผลระหวำ่งปีท ำใหส้่วน
ของผูถ้อืหุน้ลดลง สง่ผลใหอ้ตัรำหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำก 1.1 เท่ำในปี 2553 เป็น 1.9 เท่ำในปี 2554         
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไดเ้พิม่ขึน้เป็น 2.5 เท่ำ สบืเน่ืองจำกมคีำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย
เพิม่ขึน้จ ำนวน 395 ลำ้นบำท ซึง่สำเหตุหลกัคอืคำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำยเงนิเดอืนพนกังำนและโบนสั ดงัที่ไดอ้ธบิำยในหวัขอ้
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น และกำรเพิม่ขึน้ของเงนิปนัผลคำ้งจำ่ยจ ำนวน 439 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 มนีำคม 2556 อตัรำ
หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงเหลอื 1.5 เท่ำ เน่ืองมำจำกในงวดน้ีไมม่คีำ่ใช้จำ่ยคำ้งจำ่ยทีม่จี ำนวนเป็นสำระส ำคญั
ดงัเช่น ณ สิน้ปี 2555  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2553-2555 และ ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.0 เท่ำ 0.7 เท่ำ 0.6 เท่ำ และ 0.5 เท่ำ กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้ในปี 2554 มสีำเหตุมำจำกกำรกูย้มืเงนิระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 900 ลำ้นบำทเพื่อเสรมิสภำพคล่องระยะสัน้ 
และในปี 2555 บรษิทัฯ ไดค้นืเงนิกูย้มืดงักล่ำวและมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเหลอืทัง้หมด 850 ลำ้นบำท 
อยำ่งไรกต็ำม ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,070 ลำ้นบำท โดย
กำรกูย้มืเพิม่เพื่อเสรมิสภำพคล่องระยะสัน้ 
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ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำก่อสรำ้งอำคำรส ำนักงำนและโครงกำรงำนก่อสรำ้งและ
ปรบัปรงุอำคำรและศูนยจ์ดัสง่สนิคำ้เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 669 ลำ้นบำท และสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
เช่ำพืน้ที่ในอำคำรและอุปกรณ์และสญัญำบรกิำรอื่นๆ โดยมจี ำนวนที่ตอ้งจำ่ยในอนำคตจ ำนวน 2,474 ลำ้นบำท รวมถงึ
แผนกำรลงทุนโครงกำรอนำคต ไดแ้ก่กำรก่อสรำ้งครวักลำงใหม ่ซึง่ใชง้บประมำณจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท และกำรขยำย
สำขำในอนำคต ทัง้น้ี ส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรภำระผูกพนัและลงทุนโครงกำรในอนำคต ในปี 2555 ทีผ่ำ่นมำ บรษิทัฯ มี
กระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3,111 ลำ้นบำท ซึง่บรษิทัฯ คำดวำ่เพยีงพอต่อกำรช ำระภำระผกูพนัที่
จะเกดิขึน้ในอนำคต ทัง้น้ี ในกำรลงทุนในโครงกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กดิภำระผกูพนัและหน้ีสนิในอนำคต ผูบ้รหิำรของ    
บรษิทัฯ ใช้ควำมไตรต่รองและพจิำรณำอยำ่งรอบคอบวำ่กำรลงทุนดงักล่ำวจะสรำ้งผลตอบแทนสงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ 

12.3. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

12.3.1. การแข่งขนัท่ีรนุแรง 

ในปจัจุบนัคนไทยมพีฤติกรรมรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ และมผีู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆเข้ำมำในอุตสำหกรรม
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ธุรกจิอำหำรมกีำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง รำ้นอำหำรของผูป้ระกอบกำรใหม่ๆ ได้แก่รำ้นอำหำรที่มำกบั
กระแสดำรำเกำหลีและญี่ปุ่นและร้ำนอำหำรจำนด่วน ที่เน้นกำรตกแต่งร้ำนที่ทนัสมยั และเปิดบริกำรในศูนย์กำรค้ำ 
โมเดริน์เทรด และคอมมนิูตีม้อลล์ ซึง่อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัสำขำของบรษิทัฯ รำ้นอำหำรเหล่ำน้ีถอืเป็นคู่แข่งโดยตรงและ
กำรแขง่ขนัดงักล่ำวอำจสง่ผลใหจ้ ำนวนลูกคำ้ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรของสำขำของบรษิทัฯ ลดลง และมผีลกระทบต่อรำยไดแ้ละ
กำรเติบโตของบรษิทัฯ ได้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯเชื่อว่ำกำรแข่งขนัจะต้องเน้นสนิค้ำและบรกิำรที่มคีุณภำพ แบรนด์ที่
แขง็แกร่งเป็นที่ยอมรบัจำกผู้บริโภค และทมีผูบ้รหิำรที่มวีสิยัทศัน์ ด้วยประสบกำรณ์อนัยำวนำนกว่ำ 25 ปี ของบรษิทัฯ 
แบรนด์เอ็ม เค สุกี้ และยำโยอิ ก็เป็นที่ยอมรบัของลูกค้ำเรื่องกำรให้บริกำร คุณภำพของสินค้ำ รำคำ และควำมคุ้มค่ำ 
ประกอบกบัวสิยัทศัน์ของคณะผู้บรหิำรที่วำงแผนงำนและกำรลงทุนให้เหมำะกบัสภำวะเศรษฐกิจ มกีำรทบทวนแผน    
กลยทุธ ์แผนธรุกจิและงบประมำณเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยคณะผูบ้รหิำรจะเป็นผูต้ดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ และเปรยีบเทียบกบัแผนงำนประจ ำปีที่ก ำหนดเป้ำหมำยไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อ
ประเมนิควำมส ำเรจ็ของแผนกลยทุธท์ีไ่ดว้ำงไว ้

12.3.2. การเปิดสาขาใหม่ 

กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปจัจยัทีจ่ะผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ เตบิโตตำมเป้ำหมำยทีต่อ้งกำรจะเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง แต่กำรแขง่ขนั
ทีร่นุแรงในอุตสำหกรรมรำ้นอำหำรปจัจบุนั อำจมคีวำมเสีย่งในกรณีทีส่ำขำทีเ่ปิดใหมอ่ำจจะไมส่ำมำรถท ำยอดขำยไดต้ำม
เป้ำหมำยและไมใ่หผ้ลตอบแทนคุม้คำ่ต่อเงนิลงทุน นอกจำกน้ี พืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรของสำขำเปิดใหม่อำจจะทบัซอ้นกบั
สำขำเดมิทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีงกนั อำจสง่ผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในระยะยำว อยำ่งไรก็
ตำม บรษิทัฯ มแีผนกำรศกึษำกำรเปิดสำขำใหมอ่ยำ่งเครง่ครดั โดยสำขำทีเ่ปิดใหมจ่ะตอ้งใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละคุม้ทุน
ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้ประกอบกบับรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำธรุกจิมำกวำ่ 25 ปี มสีนิคำ้และบรกิำรเป็นทีย่อมรบั
ของลูกคำ้ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่จะใหค้รอบคลุมพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้ ซึง่จะเพิม่ศกัยภำพกำรท ำ
ก ำไรใหผู้ถ้อืหุน้และลดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยำว  

12.3.3. การไม่สามารถต่อสญัญาพืน้ท่ีเช่า 

สญัญำเช่ำพืน้ทีข่องบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปีและสำมำรถต่ออำยุได ้3-5 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี หำกบรษิทัฯ
ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ เป็นพนัธมติร
ทำงธุรกิจกบัผู้ประกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ทัง้ในกรุงเทพฯและ
ต่ำงจงัหวดั และมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดทีำงธุรกจิกบัผูใ้หเ้ช่ำเหล่ำน้ีมำนำน มปีระวตักิำรช ำระค่ำเช่ำที่ดแีละปฏบิตัติำมสญัญำ
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เช่ำ และได้รบัควำมร่วมมอืต่อสญัญำเช่ำมำโดยตลอด นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรชัน้น ำของ
ประเทศ ซึ่งมสีนิค้ำและบรกิำรเป็นที่ต้องกำรของผูบ้รโิภค บรษิทัฯ เหน็ว่ำปจัจยัดงักล่ำวไม่น่ำเป็นปจัจยัหลกัที่จะท ำให้
บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถหำพืน้ทีเ่ช่ำซึง่จะมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกำรเตบิโตของบรษิทัฯ ได้ 

12.3.4. ภยัธรรมชาติและอบุติัเหตุ 

อุทกภยัครัง้รำ้ยแรงทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ปลำยเดอืนกรกฎำคม 2554 จนถงึปลำยปี 2554 ไดส้รำ้งควำมเสยีหำยต่อกจิกรรมทำง
เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึง่ปีหลงัอย่ำงมำก เน่ืองจำกน ้ำได้ท่วมเข้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและพื้นที่
อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถงึนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยำและจงัหวดัปทุมธำนี ซึ่ง
ครวักลำงนวนคร (CK3) ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครได้ถูกน ้ำท่วมจนต้องปิดด ำเนินกำรและย้ำยฐำนกำรผลิต
บำงส่วนมำที่ครวักลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมกี ำลงักำรผลิตที่เพยีงพอและรองรบัควำมต้องกำรของสำขำที่มที ัง้หมดใน
ปจัจุบนัได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัหำครวักลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสมไวแ้ล้ว ส ำหรบัรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ 
ที่ไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมไดแ้ก่รำ้นสุกี้ เอม็ เค จ ำนวน 55 สำขำ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิจ ำนวน 13 
สำขำ โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 0.5-2 เดอืน อยำ่งไรกต็ำม ยอดขำยของบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบเน่ืองจำกลูกคำ้ได้
ไปใชบ้รกิำรรำ้นอำหำรในสำขำอื่นทีน่ ้ำไม่ท่วมแทน นอกจำกน้ี สำขำรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกน ้ำท่วมเน่ืองจำกตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้ที่มพีื้นที่ยกสูงและทำงหำ้งร้ำนได้มมีำตรกำรป้องกนัน ้ำเข้ำ อย่ำงไรกต็ำม ภยั
ธรรมชำตเิป็นปจัจยัที่มผีลกระทบต่อรำยไดแ้ละกำรเตบิโตของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยตรง ทำงบรษิทัฯ ได้
เตรยีมรบัมอืไม่ว่ำจะเป็นกำรจดัหำครวักลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสม กำรซื้อประกนัภยั กำรวำงแผนปฏิบตัิงำนในภำวะ
ฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรบัมอืกบัภยัธรรมชำติ กำรเพิม่ศูนย์กระจำยสินค้ำเพื่อกระจำยควำมเสี่ยง   กำร
อนุมตัวิงเงนิฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลอืพนักงำน และกำรสื่อสำรใหทุ้กฝำ่ยรบัรูข้่ำวสำรอย่ำงทัว่ถงึ  นอกจำกภยัธรรมชำตแิล้ว 
บรษิทัฯ ยงัเตรยีมควำมพรอ้มโดยจดัใหม้กีรมธรรมป์ระกนัภยัหลำยประเภทเช่น ประกนัภยัอุปทัวเหตุ ประกนัภยัส ำหรบั
เงนิ และประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก และประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

12.3.5. ความเส่ียงจากการปรบัเพ่ิมของต้นทุนบคุลากร 

เน่ืองดว้ยวนัที่ 2 พฤศจกิำยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรค่ำจำ้งกลำง กระทรวงแรงงำนไดพ้จิำรณำปรบัค่ำจำ้งขัน้ต ่ำ
เป็นวนัละ 300 บำท โดยเริม่จำก 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรงุเทพฯ นนทบุร ีปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร นครปฐม และ
ภูเก็ต โดยเริม่ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2555 เป็นต้นไป และจะพจิำรณำจงัหวดัที่มีกำรปรบัค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำที่ยงัไม่ถึง      
300 บำท โดยจะพจิำรณำอกีครัง้ในปี 2556 ในขณะที่จงัหวดัที่ไดป้รบัถงึ 300 บำทแล้ว ใหค้งอตัรำน้ีไว้จนถงึปี 2558  
และกำรประกำศปรบัเงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนรฐัวสิำหกจิที่มวีุฒกิำรศกึษำระดบัปรญิญำตรใีหเ้ป็น 15,000 บำท
ในปี 2557 ซึ่งกำรปรบัเพิม่ของค่ำแรงขัน้ต ่ำและหลกักำรกำรปรบัเงนิเดอืนพนักงำนที่มวีุฒกิำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีี่
ก ำลงัจะเกดิขึน้ในเรว็ๆน้ี อำจสง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยเงนิเดอืนและสวสัดกิำรสงูขึน้และท ำใหผ้ลกำรด ำเงนิงำนของบรษิทัฯลดลง 

เพื่อตอบสนองนโยบำยของรฐับำลในกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ต ่ำ เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2555 บรษิทัฯได้ปรบัค่ำแรงขัน้ต ่ำให้
พนกังำนเท่ำกบั 300 บำทต่อวนัทัว่ประเทศแลว้ ซึง่กำรปรบัขึน้คำ่แรงดงักล่ำวจะสง่ผลใหค้ำ่ใช้จ่ำยเงนิเดอืนและสวสัดกิำร
ของบรษิทัฯสูงขึน้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯมคีวำมจ ำเป็นในกำรรกัษำบุคลำกรซึ่งเป็นทรพัยำกรที่มคี่ำและเป็นกลไกลอนั
ส ำคญัในกำรด ำเนินธรุกจิ และมคีวำมมัน่ใจวำ่กำรพฒันำบุคลำกรทีด่ ำเนินกำรกนัมำอยำ่งต่อเน่ืองจะส่งผลใหพ้นักงำนของ
บรษิทัฯสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้และลดควำมผดิพลำดใหน้้อยลง  รวมถงึวฒันธรรมขององคก์รแบบ
ฉบบัของ “ครอบครวัเอม็เค” สำมำรถลดอตัรำกำรลำออกของพนักงำนได้อกีดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรพจิำรณำ
ปรบัรำคำอำหำรเพิม่ตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคล้องกบัสภำวะต้นทุนที่เพิม่สูงขึน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่ำว บรษิทัฯ เชื่อ
วำ่จะสำมำรถบรหิำรจดักำรต้นทุนบุคลำกรทีส่งูขึน้และยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไวไ้ด้ 
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12.3.6. ความผนัผวนของวตัถดิุบ 

ปรมิำณและรำคำของวตัถุดบิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ สำมำรถผนัผวนตำมอุปสงค์และอุปทำนตำมปรมิำณผลผลิตสู่ตลำด 
ภยัธรรมชำติ สภำพอำกำศ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในสตัว์หรอืพชื และควำมต้องกำรของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็น
ปจัจยัทีอ่ยูเ่หนือกำรควบคุมของบรษิทัฯ ในกรณีที่รำคำและปรมิำณของวตัถุดบิมคีวำมผนัผวนมำก อำจส่งผลใหบ้รษิทัฯ
ตอ้งจดัหำวตัถุดบิในรำคำทีส่งูหรอืขำดแคลนวตัถุดบิ ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัฯ มกีำรเกบ็สถติยิอดจ ำหน่ำยสนิคำ้แต่ละประเภทของสำขำ ซึ่งท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถวิเครำะหค์วำมต้องกำรสนิคำ้
ในแต่ละวนั และสำมำรถท ำประมำณกำรณ์ยอดขำยของทุกสำขำและปรมิำณสนิคำ้ที่ต้องสัง่ซื้อล่วงหน้ำได ้โดยฝำ่ยจดัซื้อ
จะเป็นผู้รบัผดิชอบประสำนงำนกบัผู้ผลติและผู้จ ำหน่ำยสนิค้ำเพื่อแจ้งล่วงหน้ำถึงประเภทและปรมิำณสนิค้ำที่ต้องกำร 
รวมถงึกำรรบัทรำบปรมิำณและรำคำของวตัถุดบิและสนิคำ้ที่ผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้สำมำรถส่งมอบใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้
ส ำหรบัสนิคำ้ที่มคีวำมผนัผวนสูง บรษิทัฯ จะท ำสญัญำสัง่ซื้อล่วงหน้ำซึ่งระบุรำคำ ปรมิำณ และระยะเวลำกำรส่งมอบที่
ชดัเจน เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำบริษทัฯ จะไม่ขำดแคลนสินค้ำดงักล่ำวและได้สนิค้ำในรำคำที่ตกลงกนัไว้ ทัง้น้ี มำตรกำรของ   
บรษิทัฯ ในกำรเกบ็สถติแิละวำงแผนประมำณควำมตอ้งกำรกำรใชว้ตัถุดบิอย่ำงละเอยีดรอบคอบ กำรมคีวำมสมัพนัธอ์นัดี
กบัคู่ค้ำมำโดยตลอด และกำรประสำนงำนกบัผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ำยสนิค้ำอย่ำงใกล้ชิด น่ำจะลดปญัหำควำมผนัผวนของ
วตัถุดบิไมใ่หร้นุแรงจนเกนิไป 

12.3.7. ผลกระทบจากเทศกาล (Seasonality) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเฉลี่ยต่อสำขำของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้สูงในวนัหยุด วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ช่วงวนัหยุดยำวหรอื
เทศกำลส ำคญั เช่น วนัแม ่วนัพอ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เทศกำลสงกรำนต ์และวนัหยดุยำวช่วงปีใหม ่เป็นตน้ อยำ่งไรก็
ตำม เน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้ของบรษิทัฯ มคีวำมหลำกหลำยไมว่ำ่จะเป็นกลุ่มครอบครวั กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนร่วมงำน 
นกัท่องเทีย่ว ซึง่มำใชบ้รกิำรในวนัและเวลำทีแ่ตกต่ำงกนั ท ำใหบ้รษิทัฯ ไมไ่ดร้บัผลกระทบจำกเทศกำลมำกนกั 
นอกจำกน้ี แมใ้นภำวะเศรษฐกจิซบเซำ รำ้นอำหำรของบรษิทัฯ กย็งัเป็นทำงเลอืกส ำหรบัลูกคำ้ทีต่อ้งกำรรบัประทำน
อำหำรนอกบำ้นเน่ืองจำกรำคำอำหำรของรำ้นอำหำรต่ำงๆของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัปำนกลำง  

12.3.8. ผลกระทบจากอตัราเงินเฟ้อ 

ในช่วงทีอ่ตัรำเงนิเฟ้อมกีำรปรบัตวัสงูขึน้ บรษิทัฯ อำจไดร้บัผลกระทบจำกตน้ทุนทีม่รีำคำสงูขึน้ อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มี
นโยบำยทีจ่ะลดผลกระทบจำกอตัรำเงนิเฟ้อโดยกำรวำงแผนกำรจดัซื้อ รวมถงึกำรพจิำรณำปรบัรำคำอำหำรเพิม่ตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะตน้ทุนที่เพิม่สงูขึน้ 

12.3.9. ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 

สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมำตรฐำนกำรบญัชใีหมซ่ึ่งมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2556 ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที ่12 ภำษเีงนิได ้
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2552) กำรบญัชสี ำหรบัเงนิอุดหนุนจำกรฐับำล และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัควำม

ช่วยเหลอืจำกรฐับำล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) 
 
 
 
 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที ่10 ควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล-กรณีที่ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบั

กจิกรรมด ำเนินงำน 
ฉบบัที ่21 ภำษเีงนิได-้ กำรไดร้บัประโยชน์จำกสนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดค้ดิคำ่เสื่อมรำคำทีต่รีำคำใหม่ 
ฉบบัที ่25 ภำษเีงนิได-้ กำรเปลีย่นแปลงสถำนภำพทำงภำษขีองกจิกำรหรอืของผูถ้อืหุน้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที ่8 สว่นงำนด ำเนินงำน 

ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ เชื่อวำ่มำตรฐำนกำรบญัชขีำ้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิเมื่อน ำมำถอื
ปฏบิตั ิยกเวน้มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 12 เรื่องภำษเีงนิได ้ซึ่งก ำหนดใหก้จิกำรระบุผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่เกดิจำกควำม
แตกต่ำงของมูลค่ำสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิระหว่ำงเกณฑ์ทำงบญัชีและภำษอีำกร เพื่อรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเป็นสนิทรพัย์
หรอืหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชตีำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด เมื่อวนัที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นมำ บรษิทัฯ ได้น ำ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่องภำษเีงนิได้มำใช้ ซึ่งมผีลท ำใหก้ ำไรสะสมและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
ยกมำต้นปี 2556 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มจี ำนวนเพิม่ขึน้รวมประมำณ 45 ล้ำนบำท (เฉพำะบรษิทัฯ ประมำณ 43 
ลำ้นบำท)  

นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่  30/2555-34/2555 ซึ่งลงประกำศใน                   
รำชกจิจำนุเบกษำ เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2556 ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัแิละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชดีงัต่อไปน้ี 

 วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
แนวปฏบิตัทิำงบญัชเีกีย่วกบักำรโอนและกำรรบัโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 1 มกรำคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที ่29 กำรเปิดขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร 1 มกรำคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที ่4 กำรประเมนิวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 

ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิแล้วเหน็ว่ำแนวปฏบิตัทิำงบญัชเีกี่ยวกบักำรโอนและกำรรบัโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่29 กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 4 และกำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 12 ไม่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ส่วนกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที ่13 อยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงนิในปีทีเ่ริม่ใชซ้ึง่ยงัไมส่ำมำรถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

12.3.10. การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนในครัง้น้ีและกำรใช้สทิธติำม M-WA ทัง้จ ำนวน บรษิทัฯ จะมทีุนช ำระแล้วทัง้หมด 
925,850,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 925,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรค ำนวณก ำไรสทุธติ่อหุน้ทีอ่ำจลดลงในอนำคต อนัเน่ืองมำจำกจ ำนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐำนในกำรค ำนวณมจี ำนวนมำกขึน้ 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท      
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  30.1 39.4 41.3 13.5 6.7 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 10 10 10 10 10 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 41 41 49 41 72 
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 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
ปรบัมลูค่าทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท      
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  3.0 3.9 4.1 1.3 0.7 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 1 1 1 1 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 410 410 494 411 720 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนครัง้แรกและการใช้สิทธิของ M-WA ทัง้
จ านวน 

     

ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  NA 1.7 2.2 0.6 0.5 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) NA 1 1 1 1 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) NA 926 926 926 926 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนขำ้งตน้ค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรบังวด (ไมร่วมก ำไรเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงงวด โดยไดป้รบัจ ำนวนหุ้นสำมญัตำมสดัส่วนที่เปลี่ยนไปของจ ำนวนหุ้น
สำมญัทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ทีต่รำไวจ้ำกมลูคำ่หุน้ละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยถอืเสมอืนว่ำกำร
เปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้และมลูคำ่หุน้ทีต่รำไวไ้ดเ้กดิขึน้ตัง้แต่ปี 2553 

ส ำหรบัปี 2554 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำว จะลดลงจำกก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำนจำก 3.9 
บำทต่อหุน้ เป็น 1.7 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัปี 2555 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจะลดลงจำกก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน จำก 4.1 บำทต่อ
หุน้ เป็น 2.2 บำทต่อหุน้ และส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจะลดลงจำกก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 
จำก 0.7 บำทต่อหุน้ เป็น 0.5 บำทต่อหุน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ คำดว่ำบรษิทัฯ จะได้รบัผลดจีำกกำรเสนอขำยหุน้และกำรน ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ในระยะ
ยำว เงนิที่ไดจ้ำกกำรขำยหุน้จะน ำไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบรษิทัฯ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ให้บรษิทัฯ มอีตัรำกำร
เติบโตของรำยได้ที่เพิม่ขึ้น รวมถงึกำรได้รบัประโยชน์อื่นๆ จำกกำรเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เช่น ช่วย
สง่เสรมิภำพพจน์ทีด่แีละชื่อเสยีงของบรษิทัฯ อนัจะน ำไปสูก่ำรเชื่อมโยงโอกำสทำงธุรกจิเพื่อขยำยและเตบิโตต่อไป รวมถงึ
ควำมคล่องตวัในกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนและเครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่นๆ ซึ่งกำรเตบิโตของรำยไดแ้ละก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ 
ในอนำคตจะสำมำรถชดเชยกบัผลกระทบจำกจ ำนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำวได้ 

12.4  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ปี 2553 630,000 บำท 
ปี 2554 2,340,000 บำท 
ปี 2555 1,875,000 บำท 
ปี 2556 1,955,000 บำท 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

1. รายละเอียดหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่ต่อประชำชนครัง้แรก
ของบรษิทัฯจ ำนวน 185,850,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

ผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 
MK Restaurant Group Public Company Limited 

ทีอ่ยูผู่เ้สนอขำย : 589/164 ชัน้ 33 อำคำรเซน็ทรลัซติี ้ทำวเวอร ์ถนนบำงนำ-ตรำด (กม. 3) 
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพฯ10260 

  โทรศพัท ์0-2745-6433 
โทรสำร  0-2745-6420 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย : หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จ ำนวนหุน้ออกใหมท่ีเ่สนอขำย : จ ำนวน 185,850,000 หุน้ เสนอขำยต่อประชำชนคดิเป็นรอ้ยละ 20.50 ของ
จ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่รยีกช ำระแลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้น้ี 

มลูคำ่ทีต่รำไว ้ : 1 บำทต่อหุน้ 

รำคำเสนอขำย : 49 บำทต่อหุน้ 

มลูคำ่รวมของหุน้ทีเ่สนอขำย : 9,106,650,000 บำท 

ระยะเวลำเสนอขำยหลกัทรพัย ์ : 5 – 7 สงิหำคม 2556 

เงื่อนไขอื่น : ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 18 กนัยำยน 2555 และที่
ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 3 มกรำคม2556 ได้มมีติ
อนุมตัิมอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้มอี ำนำจพจิำรณำก ำหนดเงื่อนไข
และรำยละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขำยให้กบัประชำชน เช่น รำคำเสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย 
เงื่อนไข จ ำนวนและรำยละเอยีดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นดงักล่ำว 
รวมทัง้มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆอนัจ ำเป็นหรอืเกี่ยวเน่ืองกบักำรเสนอ
ขำยหุน้ดงักล่ำวทุกประกำร รวมถงึกำรแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและผูร้บัประกนั
กำรจดัจ ำหน่ำย กำรจดัเตรยีมค ำขอและเอกสำรประกอบต่ำงๆ เพื่อยื่นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำรเข้ำท ำสญัญำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบักำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 
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1.2 สดัส่วนการเสนอขายหลกัทรพัย ์

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ีเป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สดัสว่นกำรเสนอขำยเบือ้งตน้ ดงัน้ี 

เสนอขายต่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
(ก) บุคคลทัว่ไป 121,850,000 65.56 

(ข) นกัลงทุนสถำบนั 24,000,000 12.91 

(ค) ผูม้อีุปกำรคณุของบรษิทัฯ 40,000,000 21.52 

รวม  185,850,000  100.00 

(ก) บุคคลทัว่ไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถำบนัตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศ
ที่เกี่ยวกบักำรออกหลกัทรพัย์และเสนอขำยหลกัทรพัย์ ซึ่งเป็นลูกค้ำ คู่สญัญำบริษทัคู่ค้ำผู้ให้ค ำปรกึษำทำงธุรกิจ  
ผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ ผูท้ี่ใหก้ำรสนับสนุนดำ้นขอ้มูลทำงธุรกจิ ผูแ้นะน ำลูกคำ้และธุรกจิ หรอืผูท้ี่มอีุปกำรคุณ
ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงอ้อมของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และ/หรอืบรษิทัที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บรหิำรและผู้มอี ำนำจควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลต่ำงๆดงักล่ำวข้ำงต้น  
ตำมที่ไดนิ้ยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้ที่ติดต่อในปจัจุบนัที่เคย
ตดิต่อ หรอืผูท้ีค่ำดวำ่จะไดต้ดิต่อซึง่จองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2 ทัง้น้ี จะจดัสรรใหก้บับุคคลตำมขอ้ 6.6 และจะจดัสรรตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดหรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใด
จะพจิำรณำตำมขนำดของผลประโยชน์ที่ได้รบั เคยไดร้บั หรอืคำดว่ำจะได้รบัต่อจำกบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทั
รว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลต่ำงๆดงักล่ำวขำ้งตน้ 

บุคคลทัว่ไปสำมำรถจองซือ้หุน้ผำ่นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2 ตำมวธิกีำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.7.1 โดยกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปจะเป็นไปตำมวธิกีำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.6.1 

(ข) นักลงทุนสถาบนั หมำยถงึผูล้งทุนประเภทสถำบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ธนำคำรพำณิชย ์

(2)  บรษิทัเงนิทุน 

(3)  บริษทัหลกัทรพัย์เพื่อเป็นสินทรพัย์ของตนเองหรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อกำรจดักำร
โครงกำรลงทุนที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
เครดติฟองซเิอร ์

(4)   บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(5)   บรษิทัประกนัภยั 

(6)   สว่นรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณหรอืนิตบิุคคลอื่นที่มกีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้
ขึน้ 

(7)  ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(8)   สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศ 

(9)  กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ 
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(10)  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(11)  กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

(12)  กองทุนรวม 

(13)  ผูล้งทุนต่ำงประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตำม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม 

นักลงทุนสถำบนัจะต้องจองซื้อหุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
เท่ำนัน้ตำมวธิกีำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 โดยกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนสถำบนัจะเป็นไปตำมวธิกีำรที่ระบุไวใ้นข้อ 
6.6.2 

(ค) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ /หรือนิติบุคคลทัว่ไปซึ่งท ำ
คณุประโยชน์ มคีวำมสมัพนัธอ์นัดใีหค้ ำแนะน ำหรอืใหค้วำมช่วยเหลอืในทำงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม
ต่อบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย พนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย รวมตลอดถงึผู้ให้ค ำปรกึษำทำงธุรกิจ 
ลูกคำ้ คู่สญัญำ หรอืบรษิทัคู่คำ้ที่ตดิต่อเคยติดต่อ หรอืจะได้ติดต่อในเชงิพำณิชยก์บับรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิทัที่เกี่ยวข้อง ผูม้อี ำนำจควบคุม ผูบ้รหิำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่ำงๆ ดงักล่ำวข้ำงต้น
ตำมทีไ่ดนิ้ยำมไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ลอดจนพนักงำนที่ท ำงำนกบั
บุคคลต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย จะต้องจองซื้อหุน้ผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ ตำมวธิกีำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.7.3 โดยกำรจดัสรรหุน้แก่ผูม้อีุปกำรคุณของ
บรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ย จะเป็นไปตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 

กำรจดัสรรหุ้นในครัง้น้ีไม่รวมถึงกำรจดัสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยเป็นกำรทัว่ไปที่มใิช่บุคคลทัว่ไปหรอืผูม้อีุปกำรคุณของ
บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรซือ้จำกกลุ่มบุคคลขำ้งตน้เพยีงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ที่เสนอขำยใน
ครัง้น้ีแล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพยีงพอแล้ว จงึไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องจดัสรรต่อนักลงทุนรำยย่อย
เป็นกำรทัว่ไป 

ทัง้น้ี ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่เสนอขำย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวธิีกำรจดัสรรหุ้นตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดย
พจิำรณำจำกปจัจยัต่ำงๆ เช่น ปรมิำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มกำรเคลื่อนไหว
ของรำคำหุน้ในตลำดรอง เป็นตน้ ทัง้น้ี เพื่อใหก้ำรเสนอขำยครัง้น้ีประสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 185,850,000 หุ้นที่เสนอขำยในครัง้น้ี มสีทิธแิละผลประโยชน์ทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกบัหุ้น
สำมญัทีจ่ ำหน่ำยแลว้ของบรษิทัฯทุกประกำร  

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย 

บรษิทัฯมคีวำมประสงคท์ี่จะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้น้ีก่อนที่จะได้รบัทรำบผลกำรพจิำรณำของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ในกำรรบัหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีน ทัง้น้ี บรษิทัฯไดย้ื่นค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯเมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ ์2556 และ
บรษิทั ทีป่รกึษำ เอเซยี พลสั จ ำกดั ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯแล้วเหน็ว่ำ บรษิทัฯมี
คณุสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
พ.ศ. 2544 และขอ้บงัคบัอื่นที่เกี่ยวข้อง เวน้แต่คุณสมบตัเิรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุน้ให้แก่นักลงทุนรำยย่อย ซึ่งบรษิทัฯ
จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้สำมญัรำยยอ่ยไมน้่อยกวำ่ 1,000 รำยและถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแล้ว โดยผูถ้อื
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หุน้ดงักล่ำวแต่ละรำยต้องถอืหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชน
แล้ว จะท ำให้บริษทัฯ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรำยย่อย และบริษทัฯ จะ
ด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

1.5 ข้อมลูอ่ืนๆ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัย์
ในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 และขอ้บงัคบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ก ำหนดใหห้ำ้มผูถ้อืหุน้ที่ถือหุน้ก่อนวนัที่บรษิทัฯเสนอขำย
หุน้ต่อประชำชนในครัง้น้ีหรอืหลกัทรพัยท์ี่อำจแปลงสภำพเป็นหุน้ในจ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทุนที่ช ำระแล้ว
ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้น้ี ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นของบรษิทัฯเริม่ท ำกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดยภำยหลงัจำกวนัที่หุ้นของบริษทัฯท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯครบก ำหนดระยะเวลำ 6 
เดอืน ผูถ้อืหุน้ทีถู่กสัง่หำ้มดงักล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ทีถู่กสัง่หำ้มขำยไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่
ถูกสัง่หำ้มขำยดงักล่ำวและสำมำรถขำยหุน้ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ1 ปี 

บรษิทัฯคำดว่ำจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯจ ำนวน 20,0000,000 หน่วย โดย
จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย (“ใบส ำคญั
แสดงสทิธ”ิ หรอื “M-WA”) ในวนัที ่7 สงิหำคม 2556 ทัง้น้ี กำรใชส้ทิธติำม M-WA ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนจะส่งผลกระทบต่อผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) รำคำตลำดของหุน้ของบรษิทัฯจะลดลงใน
อตัรำรอ้ยละ 2.1 บนสมมตฐิำนรำคำตลำดของหุน้บรษิทัฯคอืรำคำเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป 
(IPO Price) ที ่49 บำทต่อหุน้  

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution 
และ Control Dilution) สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้จะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.2 
ของส่วนแบ่งก ำไรหรือสทิธใินกำรออกเสยีงเดิม โดยค ำนวณเปรยีบเทียบกบัจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯจ ำนวน 925,850,000 หุน้ (ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้วภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯเสนอขำยหุ้น
เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและประชำชนทัว่ไป และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน)  

(กรณุำดรูำยละเอยีดของ M-WA ในสว่นที ่2-8 โครงสรำ้งเงนิทุน) 

2. ข้อจ ากดัในการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุน้สำมญัของบรษิทัฯสำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้สำมญันัน้เป็นเหตุใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของคน
ต่ำงดำ้วเกนิกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบั
ปจัจุบนัของบริษทัฯ ทัง้น้ี กำรโอนหุ้นสำมญัรำยใดที่ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่บุคคลสญัชำติไทยของ 
บรษิทัฯเกนิกวำ่อตัรำสว่นขำ้งต้น บรษิทัฯมสีทิธปิฏเิสธกำรโอนหุน้สำมญัรำยดงักล่ำวได้ 

กำรโอนหุน้สำมญัของบรษิทัฯจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลำยมอืชื่อของผูโ้อน
กบัผูร้บัโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำรโอนหุน้สำมญัจะใช้ยนักบับรษิทัฯไดก้ต็่อเมื่อบรษิทัฯไดร้บัค ำรอ้งขอให้
ลงทะเบียนโอนหุน้แล้ว แต่จะใช้ยนักบับุคคลภำยนอกไดก้็ต่อเมื่อบรษิทัฯไดล้งทะเบียนกำรโอนหุ้นเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว
เมื่อเหน็ว่ำกำรโอนหุน้ถูกต้องตำมกฎหมำย บรษิทัฯจะลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ภำยใน 14 วนันับแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอ
นัน้ หรอืหำกบรษิทัฯเหน็วำ่กำรโอนหุน้สำมญันัน้ไมถู่กตอ้งสมบูรณ์ บรษิทัฯจะแจง้แก่ผูย้ื่นค ำขอภำยใน 7 วนั  

เมื่อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯได้รบักำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ กำรโอนหุน้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
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3. ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

กำรก ำหนดรำคำหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯทีจ่ะเสนอขำยในครัง้น้ีจะก ำหนดโดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำยดว้ยวธิกีำรท ำ Bookbuilding ซึ่งเป็นวธิกีำรส ำรวจปรมิำณควำมต้องกำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของนักลงทุน
สถำบนัในแต่ละระดบัรำคำของช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้น 45-49 บำท โดยเปิดโอกำสใหน้ักลงทุนสถำบนัแจง้รำคำและ
จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่ประสงค์จะจองซื้อมำยงัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ทัง้น้ี รำคำเสนอ
ขำยสุดท้ำยต่อหุน้จะถูกก ำหนดร่วมกนัระหว่ำงผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยในวนัที่ 1 สงิหำคม 
2556 โดยก ำหนดรำคำหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขำยในครัง้น้ีทีร่ำคำ 49 บำทต่อหุน้  

4. ข้อมลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

บรษิทัฯไดม้กีำรพจิำรณำขอ้มูลทำงกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ที่เสนอ
ขำย โดยไดม้กีำรเปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธเิฉลี่ยและอตัรำส่วนอื่นๆที่เหมำะสมของบรษิทัจดทะเบยีนที่มี
ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิทีม่คีวำมใกลเ้คยีงกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี รำคำเสนอขำยในครัง้น้ีคดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไร (P/E Ratio) ที่ 17.3 เท่ำ โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 
2555 หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัก่อนกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ีรวม 720,000,000 หุน้ ที่เท่ำกบั 2.83 บำท โดย 
P/E Ratio ที่เสนอขำยคดิเป็นรอ้ยละ 50.9 (หรอืคดิเป็นส่วนลดรอ้ยละ 49.1) จำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดว้ยมูลค่ำตลำด
ของ P/E Ratio ของผูป้ระกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลำดหลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำ 1 
เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 27 มถิุนำยน 2556 จนถงึวนัที่ 26 กรกฏำคม 2556 ที่ใช้ในกำรพจิำรณำรำคำเสนอขำยหลกัทรพัย์ที่ 
34.0 เท่ำ ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

ผู้ประกอบการอ่ืน 

ราคาเฉล่ียในช่วง 
27 มิถนุายน 2556 ถึง 
26 กรกฏาคม 2556 

(บาท) 

ก าไรต่อหุ้น 
ส าหรบัปี 2555 

(บาท) 
P/E Ratio 

(เท่า) 
HOTPOT 2.90 0.06 50.48 

MINT 23.56 0.85 27.63 
OISHI 121.78 3.49 34.92 
SNP 155.01 6.76 22.93 

 ทีม่ำ: SETSMART  

รำคำเสนอขำยในครัง้น้ีคดิเป็นอตัรำสว่นรำคำต่อก ำไร (P/E Ratio) ที่ 22.2 เท่ำ โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2555 
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ีรวม 925,850,000 หุน้ ที่เท่ำกบั 2.20 บำท โดย P/E 
Ratio ทีเ่สนอขำยคดิเป็นรอ้ยละ 65.4 (หรอืคดิเป็นสว่นลดรอ้ยละ 34.6) จำกคำ่เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดว้ยมูลค่ำตลำดของ P/E 
Ratio ของผูป้ระกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลำดหลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ตัง้แต่
วนัที ่27 มถิุนำยน 2556 จนถงึวนัที ่26 กรกฏำคม 2556 ทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำรำคำเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ 34.0 เท่ำ 

ทัง้น้ี P/E Ratio ดงักล่ำวค ำนวณจำกผลกำรด ำเนินงำนในอดตีและมไิดส้ะท้อนถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็น
ปจัจยัส ำคญัทีน่กัลงทุนควรพจิำรณำในกำรตดัสนิใจลงทุน  

5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

ไมม่ ี
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6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดวธิกีำรจองซื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนและวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมที่ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวนฉบบัน้ีตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกดิปญัหำ 
อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนอย่ำงเป็นธรรม และเพื่อใหก้ำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้น้ีประสบควำมส ำเรจ็สงูสุด 

6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้น้ีเป็นกำรเสนอขำยโดยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  

6.2 ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 
175 ชัน้ 3/1 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร ์
ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 
โทร. 0-2285-1666 โทรสำร 0-2679-6983 

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
252/6 ชัน้ 6, 8 -11 อำคำรส ำนกังำนเมอืงไทย-ภทัร 1 
ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 
กรงุเทพฯ10310 
โทร. 0-2305-9000 โทรสำร 0-2305-9539 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 29 อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ 
191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500  
โทร 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสำร 0-2231-3951  

6.2.2 ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคิน จ ากดั 
 ชัน้ 7 อำคำรอมัรนิทรท์ำวเออร ์500 
 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทร 0-2680-2222 โทรสำร : 0-2680-2233 

 บริษทัหลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ชัน้ 1, 3, และ 19 400/22 
 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 
 โทร 0-2696-0000 โทรสำร 0-2696-0099  

 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 87 ชัน้ 16 อำคำรเอม็ไทย ทำวเวอร ์ 
 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
 โทร 0-2257-4600, 0-2257-4604 โทรสำร 0-2253-0472 
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 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 130-132 อำคำรสนิธรทำวเวอร ์2 ชัน้ 1,2 และอำคำรสนิธรทำวเวอร ์3 ชัน้ 12 
 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
 โทร 0-2841-9000 โทรสำร 0-2254-0239 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั  
 179 อำคำรบำงกอกซติี้ ชัน้ 25-26, 29 
 ถนนสำทรใต ้ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรงุเทพ 10120 
 โทร 0-2801-9100, 0-2343-9500 โทรสำร 0-2680-9399 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั  
 48/8 อำคำรทสิโกท้ำวเวอร ์ชัน้4 ถนนสำทรเหนือ  
 แขวงสลีม เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500  
 โทร 0-2633-6555 โทรสำร 0-2633-6660 

บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 444 อำคำรเอม็บเีค ทำวเวอร ์ชัน้ 14,18 และ 19  
 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
 โทร 0-2217-9622   โทรสำร 0-2217-9642 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
 999/9 อำคำรดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชัน้ 17, 18, 25 
 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
 โทร 0-2658-9500 โทรสำร 0-2658-9149   

6.3 เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 

6.3.1 เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ ตกลงมอบหมำยใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นผูด้ ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนครัง้แรกรวมจ ำนวน 185,850,000 หุน้ ตำมจ ำนวนและรำคำที่ระบุในขอ้ 1 โดย
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์มขีอ้ตกลงยอมรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุน้ประเภทรบัประกนัผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm 
Underwriting)ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement) 

อย่ำงไรก็ตำมผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นในครัง้น้ีโดยจะ
ด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทัง้หมดตำมรำยละเอยีดที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.9 เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยซึง่รวมถึงเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  เมื่อบริษทัฯไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขใดๆที่ได้ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยหรอื 

(ข)  เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยักำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงด้ำนกำรเงนิเศรษฐกิจหรอืกำรเมอืงทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศหรอืกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัในธุรกิจหรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯที่อำจมผีลกระทบต่อ
กำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ในครัง้น้ี หรอื 

(ค) เมื่อมกีำรยกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอื 
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(ง) เมื่อมเีหตุที่ท ำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์หรอืหน่วยงำนรำชกำรสัง่ระงบั
หรอืหยดุกำรเสนอขำยหลกัทรพัยห์รอืไมส่ำมำรถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได้ 

ทัง้น้ี รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นดงักล่ำวข้ำงต้น  จะเป็นไปตำม
รำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement) 

ในกรณีทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยยกเลกิกำรเสนอขำยหุน้หรอืจดัจ ำหน่ำยหุน้ในครัง้น้ีจำกเหตุ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ หรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยและผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำ
จองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยที่จองซือ้หุน้ ตำมรำยละเอียดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ ตกลงจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไว้
ในขอ้ 6.2 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมำณ 159,366,375 บำท (ไม่รวมภำษมีูลค่ำเพิม่) โดยจะช ำระเงนิภำยใน 5 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิคำ่จองซือ้หุน้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยครบถว้น 

จ ำนวนเงนิคำ่หุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัคำ่ตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ (ไม่รวมภำษมีูลค่ำเพิม่) โดยประมำณ 
ดงัน้ี 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 185,850,000 หุน้ในรำคำหุน้ละ 49 บำท 9,106,650,000 บำท 

หกั คำ่ตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำย 159,366,375 บำท 

จ ำนวนเงนิคำ่หุน้ทีบ่รษิทัฯจะไดร้บั (ก่อนหกัคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ) 8,947,283,625 บำท 

จ ำนวนเงนิคำ่หุน้ทีบ่รษิทัฯจะไดร้บัต่อหุน้ (ก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ) 48.14 บำท 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ไมร่วมภำษมีูลคำ่เพิม่) 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 159,366,375 บำท  

คำ่ธรรมเนียมค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ และคำ่ธรรมเนียมกำรยื่นแบบ 

แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน 7,335,320 บำท 

คำ่ธรรมเนียมกำรขออนุญำตใหร้บัหุน้สำมญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และ  

คำ่ธรรมเนียมแรกเขำ้ของกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน(รวมคำ่ธรรมเนียมรำยปี) 749,943 บำท  

คำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้ว 186,000 บำท 

คำ่พมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ 110,000 บำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆโดยประมำณ/1 2,800,000 บำท 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ัง้สิน้ 170,547,638 บำท 

หมำยเหตุ: /1  ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น รวมถงึ ค่ำธรรมเนียมทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ค่ำธรรมเนียมทีป่รกึษำกฎหมำย และค่ำประชำสมัพนัธ์ 



  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
สว่นที ่3 หน้ำที ่9 

6.5 วิธีการขอรบัหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ส ำหรบับุคคลทัว่ไป 

สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนได้ที่ส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผู้จ ัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุในขอ้ 6.2ในวนัที ่5-7 สงิหำคม 2556 ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนใหญ่หรอืสำขำของผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

ส ำหรบันักลงทุนสถำบนัและผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ย 

สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ในวนัที่ 5-7 สงิหำคม 2556 ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนใหญ่
หรอืสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

ทัง้น้ี ผูป้ระสงคจ์ะจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ สำมำรถท ำกำรดำวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนซึ่งมขีอ้มูล
ไมแ่ตกต่ำงจำกหนงัสอืชีช้วนทีย่ื่นต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน กลต.”) 
และใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อศกึษำรำยละเอยีดกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้น้ีไดก่้อนท ำกำรจองซื้อหุน้ตัง้แต่
วนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึวนัสิน้สุดกำรเสนอขำยจำกเวบ็ไซต ์www.sec.or.th  

6.6 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะด ำเนินกำรมใิหม้กีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่เสนอขำยแก่ตนเอง ผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีร่ว่มจดัจ ำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของ
ตนเอง หรอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจดัจ ำหน่ำย และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวทัง้หมด รวมถงึกองทุนรวม
ที่มลีกัษณะที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยถ์ูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทธ. 
70/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ลงวนัที่ 3 สงิหำคม 2552 (รวมถึงที่มกีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) และจะไมจ่ดัสรรหุน้ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่บุคคลของบรษิทัฯที่ถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัย์ รวมทัง้บรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม ่ลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 (รวมถงึที่มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุน้ที่เหลอืจำกกำร
จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด 

กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยในครัง้น้ีแบ่งเป็น 3ส่วน กล่ำวคือ จดัสรรให้แก่ (ก) บุคคลทัว่ไปจ ำนวน 
121,850,000 หุน้ (ข) นักลงทุนสถำบนัจ ำนวน 24,000,000 หุน้ และ (ค) ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อย
จ ำนวน 40,000,000 หุ้น ทัง้น้ีสดัส่วนในกำรเสนอขำยให้กบับุคคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทยจะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรใช้ดุลยพนิิจในกำร
เปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้ที่จดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้ครัง้น้ีประสบ
ควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

กำรจดัสรรหุน้ทีเ่สนอขำยในครัง้น้ี จะไมจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยยอ่ยเป็นกำรทัว่ไป 

อน่ึง กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี เป็นกำรปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคล้องกบัคุณสมบตัทิี่ก ำหนดตำมขอ้ 5(3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุน้รำยย่อยภำยใต้ข้อบงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ เรื่อง กำรรบัหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีน พ.ศ. 2544 ลงวนัที ่22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

บรษิทัฯ หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธทิี่จะไม่จดัสรรหุน้สำมญัที่เสนอขำยใหผู้จ้องซื้อรำยใดรำยหน่ึงหำกกำร
จดัสรรดงักล่ำวท ำให้หรอือำจเป็นผลให้เป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำยหรอืระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆหรอืจะเป็นผลให้
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ต้องด ำเนินกำรใดๆเพิม่เตมิไปจำกที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์หรอื
บทบญัญตัอิื่นใดภำยใตก้ฎหมำยไทยหรอืไมเ่ป็นไปตำมวธิกีำรหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ ำหนดในส่วนที่ 3 น้ี 

6.6.1 วิธีจดัสรรหุ้นจ านวน 121,850,000 หุ้น ให้แก่บคุคลทัว่ไป 

 กำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่
บุคคลใดในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้และหำกยอดกำรจองซื้อหุน้ของผู้
จองซื้อบุคคลทัว่ไปครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซื้อ
หุน้ของบุคคลทัว่ไปก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.6.2 วิธีจดัสรรหุ้นจ านวน 24,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบนั 

กำรจดัสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบนัให้อยู่ในดุลยพนิิจร่วมกนัของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลใดในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลใดกไ็ด ้และ
หำกยอดกำรจองซื้อหุน้ของนักลงทุนสถำบนัครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้ของนักลงทุนประเภทสถำบนัก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.6.3 วิธีจดัสรรหุ้นจ านวน 40,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย 

กำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯและ/หรอื
บุคคลที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยโดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้ให้แก่บุคคลใดในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรอืจะ
ปฏเิสธกำรจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดกไ็ด ้และหำกยอดกำรจองซื้อหุน้ของผู้มอีุปกำรคุณของบรษิทัฯและ /หรอืบรษิทัย่อย
ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแล้ว ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซื้อหุ้น
ของผูม้อีุปกำรคณุของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ยก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.7 วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองหลกัทรพัย ์

6.7.1 ส าหรบับคุคลทัว่ไป 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทัว่ไปจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูจ้องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ข ัน้ต ่ำจ ำนวน 100 หุน้และเป็นจ ำนวนทวคีูณของ 100 หุน้โดยผูจ้องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอยีดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ แบบฟอรม์กำรรู้จกัลูกคำ้และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมนิประเภทควำมเสีย่งในกำรลงทุนที่
เหมำะสม (Suitability Test) ตำมที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยก ำหนดใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้ม
ลงลำยมอืชื่อหำกผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคลใบจองซื้อหุน้ และเอกสำรที่กล่ำวมำขำ้งต้นจะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ
ผกูพนัของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

 ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องหรือในกรณีที่บัตร
ประจ ำตวัประชำชนหมดอำยใุหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่หมดอำยุและส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่มเีลข
ประจ ำตวัประชำชน 13 หลกัหรอืส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกัหรอื
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์จะต้องแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์(ถำ้ม)ี ค ำยนิยอมจำกผูป้กครอง ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง 
(บดิำ/มำรดำหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอำยุและส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่พร้อมลง
นำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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 ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตติ่ำงดำ้ว 

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงหรอืส ำเนำใบต่ำงดำ้วทีย่งัไมห่มดอำยุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี พรอ้มแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง  (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุ
ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำวพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หนังสอืบรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบั และ
หนังสอืรบัรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้น
ทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแล้ว ต้องไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที่ Notary Public 
และรบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ
รบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซื้อพร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรอืส ำเนำหนังสอื
เดนิทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำวพร้อมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนกังำนใหญ่หรอืสำขำของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อคอืวนัที่ 5-7 สงิหำคม 2556 ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนใหญ่หรอืสำขำของผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิคำ่จองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมวีธิกีำรช ำระเงนิ ดงัน้ี 

 หำกท ำกำรจองซื้อภำยในวนัที่ 5 สงิหำคม 2556 และก่อนเวลำ12.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 ผู้
จองซื้อจะต้องช ำระเงินค่ำจองซื้อครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซื้อโดยช ำระเป็นเงินโอน  เงินโอนอตัโนมตั ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่เรยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์
และตอ้งสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวนัท ำกำรถดัไปโดยหำกช ำระ
เป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟทใ์หล้งวนัที่ 5 สงิหำคม 2556 หรอืวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 เท่ำนัน้ ทัง้น้ี 
กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัจิะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซื้อที่ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อขำย
หลกัทรพัย์กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ใหโ้อนเงนิ
เพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

 หำกท ำกำรจองซื้อตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 และในวนัที่ 7 สงิหำคม 2556 ผูจ้อง
ซือ้จะตอ้งช ำระคำ่จองซือ้เตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้โดยช ำระเป็นเงนิโอน หรอืเงนิโอนอตัโนมตัเิท่ำนัน้ 

 ผูจ้องซือ้ทีช่ ำระคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนดว้ยเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำยเขำ้บญัชี
จองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ก ำหนดพรอ้มทัง้เขยีนชื่อนำมสกุลที่อยู่และเบอร์
โทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัของเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงนิใหผู้จ้องซื้อโอน
เงนิเข้ำบญัชีตำมที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ตำมข้อ 6.2 แต่ละรำยก ำหนดโดยผู้จดัจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะ
ด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเขำ้บญัชบีรษิทัฯต่อไป 



  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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(ง) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในขอ้ 6.7.1(ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซื้อตำมขอ้ 6.7.1(ค) มำ
ยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อหุน้และช ำระเงนิไดท้ี่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมสถำนที่ที่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้  6.2 ในวนัที ่
5-7 สงิหำคม 2556 ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนกังำนใหญ่หรอืสำขำของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

(จ) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 จะน ำเช็คแคชเชียรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ของผูจ้องซื้อทุกรำยเขำ้บญัชีของผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยที่เปิดไวส้ ำหรบักำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้น้ีและสงวนสทิธทิี่จะตดัสทิธกิำร
จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของผูจ้องซื้อหุน้รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์
ไดจ้ำกกำรเรยีกเกบ็เงนิครัง้แรกและผูจ้องซือ้ไมด่ ำเนินกำรช ำระเงนิภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมขอ้ 6.7.1(ค) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนแล้วจะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิ
คนืไม่ได ้ ทัง้น้ี ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์มสีทิธยิกเลกิกำรจองซื้อของผูจ้องซื้อที่ด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ  

6.7.1(ก)-(ง) หรอืกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ลงนำมยอมรบัควำมเสี่ยงของหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯในใบจองซื้อหุ้น 
หรอืกรณีไมเ่ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย 

(ช) การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy) กรณีผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ
สญัชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกคำ้
และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แล้วผูจ้องซื้อดงักล่ำว จะต้องกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซื้อและลงลำยมอืชื่อเพื่อใช้
เป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีจ่ะท ำกำรจองซือ้ 

ทัง้น้ีหำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งต้น ผูจ้องซื้อจะต้องกรอกเอกสำรประกอบกำรจองซื้อใหค้รบถ้วน และ
ชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุหรือหนังสือรบัรองกรณีนิติบุคคลตำมที่ระบุในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2. เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD)  

3. แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) 

ทัง้น้ี ตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยก ำหนด 

(ซ) การจองซ้ือผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์(เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์) โดยผูจ้องซื้อจะต้องเป็นผูท้ี่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์
หรอืบญัชีประเภทอื่นๆกบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่ำนขัน้ตอนกำรรู้จกัลูกค้ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / 
CDD) และได้ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยก่์อนกำรจองซื้อและผูจ้องซื้อต้องยนืยนัว่ำไดศ้กึษำขอ้มูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในหนังสอืชี้
ชวนหรอืเอกสำรสรุปขอ้มูลส ำคญัของหลกัทรพัย ์(Fact Sheet) เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วก่อนกำรส่งค ำสัง่จองซื้อผ่ำน
ระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้องซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy)  รวมถงึไม่ต้อง
แนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ ทัง้น้ีผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนในเวบ็ไซต์ (Website) 
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
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(ฌ) การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทุน 

(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 (เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป) โดยยนืยนักำรจองซื้อผ่ำนโทรศพัท์บนัทกึเทป ทัง้น้ี ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อ
ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่จะท ำกำรจองซื้อ และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กั
ลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ก่อนกำรจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทปจะต้องยนืยนัทำงวำจำว่ำได้
ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯหรือเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคญัของ
หลกัทรพัย ์(Fact Sheet) และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชี้ชวนดงักล่ำว ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้น้ีผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนในเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งปฏบิตัติำมดงัน้ี 

-  ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ต้องแจง้กำรจดัสรรจ ำนวนหุน้จองให้แก่ผู้จอง  ซื้อผ่ำนทำง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุ จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงนิที่ต้องช ำระ กำรฝำกหุน้ วธิกีำร
และวนัทีต่อ้งช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบวำ่ผูจ้องซือ้สำมำรถ ศกึษำขอ้มูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่
ทุนในหนังสือชี้ชวนผ่ำนเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืจำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน 
www.sec.or.th 

-  ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์อ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผำ่นทำง โทรศพัทบ์นัทกึเทป 
เช่น เลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนำคำรทีใ่ชช้ ำระโดยวธิ ีเงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว ่ำ 
“Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นตน้  

-  ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดร้บัทรำบขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในหนงัสอืชีช้วนและยนิยอม
ผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักล่ำว  

-  ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เมื่อรบัค ำยนืยนัพรอ้มรำยละเอยีดกำรจองซือ้ผ่ำนทำง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผำ่นระบบทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ จดัเตรยีมให ้ โดยระบบ
จะแสดงขอ้มลูกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำร ลงทุน วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผำ่น
ระบบ โดยผูจ้องซือ้ผำ่นทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปสำมำรถจองซือ้ไดต้ัง้แต่วนัที่หนงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใช้ และผู้
จองซือ้ทีจ่องซือ้ผำ่นโทรศพัทบ์นัทกึเทปจะตอ้งช ำระเงนิคำ่จองซือ้หลกัทรพัยต์ำมจ ำนวนที่จองซือ้ในวนัที ่ 5-7 
สงิหำคม 2556 โดยช ำระเป็นเงนิโอนอตัโนมตั ิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืถอนเงนิทีฝ่ำก
อยูก่บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ ตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 6.7.1(ค) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยจะ
ด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเขำ้บญัชบีรษิทัฯต่อไป 

(ญ) หำกผูจ้องซือ้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศพัท์บนัทกึเทปได ้ผูจ้องซื้อ
สำมำรถท ำกำรจองซือ้ตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 6.7.1 (ก)-(ช) ได ้

(ฎ) ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เติม
ส ำหรบัลูกคำ้ของตนในภำยหลงั 

6.7.2 ส าหรบันักลงทุนสถาบนั 

ผูจ้องซือ้ประเภทนกัลงทุนสถำบนัจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูจ้องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ข ัน้ต ่ำจ ำนวน 100 หุน้และเป็นจ ำนวนทวคีูณของ 100 หุน้โดยผูจ้องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น และแบบฟอร์มกำรรู้จกัลูกค้ำและตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้ำ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ตำมที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย

http://www.sec.or.th/
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ก ำหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคล ใบจองซื้อหุน้และแบบฟอรม์
กำรรูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้ำจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พรอ้ม
ประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล  (ถ้ำม)ี พรอ้มแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุ
ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำวพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หนังสอืบรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบั และ
หนังสอืรบัรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้น
ทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแล้ว ต้องไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที่ Notary Public 
และรบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ
รบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซื้อพร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสือ
เดนิทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำวพร้อมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

(ข) ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ีส่ ำนกังำนใหญ่หรอืสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอื
ตำมสถำนทีท่ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะก ำหนดต่อไปภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคอื
วนัที ่5-7 สงิหำคม2556 ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนใหญ่หรอืสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิคำ่จองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมวีธิกีำรช ำระเงนิ ดงัน้ี 

 หำกท ำกำรจองซื้อในวนัที่ 5 สงิหำคม 2556 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 ผูจ้องซื้อ
จะต้องช ำระเงนิค่ำจองซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนที่จองซื้อโดยช ำระเป็นเงนิโอน  เงนิโอนอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรอื ATS) โอนเงนิผ่ำนระบบ Bahtnet เชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่เรยีกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์และต้องสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวนัท ำ
กำรถดัไป โดยหำกช ำระเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ใหล้งวนัที่ 5 สงิหำคม 2556 หรอืวนัที่ 6 
สงิหำคม 2556 เท่ำนัน้ ทัง้น้ี กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัจิะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้อง
ซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยที่ได้
ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ
ดงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

 หำกท ำกำรจองซื้อตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 และในวนัที่ 7 สงิหำคม 2556 ผูจ้อง
ซื้อจะต้องช ำระค่ำจองซื้อครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนที่จองซื้อโดยช ำระเป็นเงนิโอน เงนิโอนอตัโนมตัิ หรอืโอนเงนิ
ผำ่นระบบ Bahtnet เท่ำนัน้ 

 ผูจ้องซื้อที่ช ำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนด้วยเชค็หรอืแคชเชียรเ์ช็คหรอืดร๊ำฟท์ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำยเข้ำ
บญัชีของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยที่ติดต่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้เขยีนชื่อ
นำมสกุลทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัของเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ ในกรณี
โอนเงนิให้ผู้จองซื้อโอนเงนิเข้ำบญัชีตำมที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยที่
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ตดิต่อผูจ้องซือ้ก ำหนดโดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะด ำเนินกำรโอนเงนิของยอด
จองซือ้เขำ้บญัชบีรษิทัฯ ต่อไป 

(ง) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในขอ้ 6.7.2(ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซื้อตำมขอ้ 6.7.2(ค) มำ
ยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อหุน้และช ำระเงนิไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยเฉพำะรำยที่ตน
ได้รบักำรยนืยนักำรจดัสรรหุ้นจำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยรำยนัน้ ตำมสถำนที่ที่ได้
ระบุไวใ้นวนัที ่5-7 สงิหำคม 2556 

(จ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะน ำเช็คแคชเชียร์เช็คหรอืดร๊ำฟท์ของผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำ
บญัชขีองผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยเพื่อเรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนของผูจ้องซื้อหุน้รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิตำมเช็คแคชเชียรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ไดจ้ำกกำรเรยีก
เกบ็เงนิครัง้แรกและผูจ้องซือ้ทีไ่มด่ ำเนินกำรช ำระเงนิภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ 6.7.2(ค) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนแล้วจะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิ
คนืไม่ได้ ทัง้น้ี ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ด ำเนินกำรไมค่รบถว้นตำมขอ้ 6.7.2 (ก)-(ง) หรอืกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย 

(ช) ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่
ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลูกคำ้ของตนในภำยหลงั  

6.7.3 ผู้จองซ้ือประเภทผู้มีอปุการคณุของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อย 

ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้อีุปกำรคณุของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัยอ่ยจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูจ้องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ข ัน้ต ่ำจ ำนวน 100 หุน้และเป็นจ ำนวนทวคีูณของ 100 หุน้โดยผูจ้องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอยีดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ แบบฟอรม์กำรรู้จกัลูกคำ้และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้ำ (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมนิประเภทควำมเสีย่งในกำรลงทุนที่
เหมำะสม (Suitability Test) ตำมทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยก ำหนดใหถู้กต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อหำกผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคลใบจองซื้อหุ้นและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ขำ้งต้น
จะตอ้งลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผกูพนัของนิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี และแนบเอกสำร
ดงัต่อไปน้ี 

 ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องหรือในกรณีที่บัตร
ประจ ำตวัประชำชนหมดอำยใุหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่หมดอำยุและส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่มเีลข
ประจ ำตวัประชำชน 13 หลกัหรอืส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกัหรอื
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์จะต้องแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์(ถำ้ม)ี ค ำยนิยอมจำกผูป้กครองส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครอง 
(บดิำ/มำรดำหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอำยุและส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่พร้อมลง
นำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

 ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตติ่ำงดำ้ว 

 ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงหรอืส ำเนำใบต่ำงดำ้วทีย่งัไมห่มดอำยุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 



  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
สว่นที ่3 หน้ำที ่16 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล  (ถ้ำม)ี พรอ้มแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง  (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุ
ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำวพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

 ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หนังสอืบรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบั และ
หนังสอืรบัรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อพร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้น
ทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแล้ว ต้องไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที่ Notary Public 
และรบัรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ
รบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซื้อพร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสือ
เดนิทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำวพร้อมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

หำกผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มบีญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์หรอืเปิดบญัชีอื่นๆกบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยและไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (KYC/CDD) และได้
ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแล้วภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี ผูจ้องซื้อดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบKYC/CDD และ
Suitability Testประกอบกำรจองซื้อ ทัง้น้ี หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งต้นผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสำร
KYC/CDD และSuitability Test ทีก่รอกรำยละเอยีดถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยเพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่ส ำนักงำนใหญ่หรอืสำขำของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคอืวนัที่ 5-7 สงิหำคม 2556 ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนใหญ่หรอืสำขำ
ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงนิคำ่จองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมวีธิกีำรช ำระเงนิดงัน้ี 

 หำกท ำกำรจองซื้อภำยในวนัที่ 5 สงิหำคม 2556 และก่อนเวลำ12.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 ผู้
จองซื้อจะต้องช ำระเงนิค่ำจองซื้อครัง้เดยีวเต็มจ ำนวนที่จองซื้อ  โดยช ำระเป็นเงนิโอน เงนิโอนอตัโนมตั ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่เรยีกว่ำ “เชค็ธนำคำร”) หรอืดร๊ำฟท์
และต้องสำมำรถเรยีกเก็บเงนิได้จำกส ำนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวนัท ำกำรถดัไป  โดยหำก
ช ำระเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ใหล้งวนัที่ 5 สงิหำคม 2556 หรอืวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 เท่ำนัน้ 
ทัง้น้ี กำรช ำระเงนิคำ่จองซือ้ผำ่นระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัจิะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซื้อที่ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซื้อ
ขำยหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยที่ได้ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงค์ให้
โอนเงนิเพื่อช ำระคำ่ภำระผกูพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใช้บงัคบัแล้วในวนั
จองซือ้ 

 หำกท ำกำรจองซื้อตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหำคม 2556 และวนัที่ 7 สงิหำคม 2556 ผูจ้องซื้อ
จะตอ้งช ำระคำ่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยช ำระเป็นเงนิโอน หรอืเงนิโอนอตัโนมตัเิท่ำนัน้ 



  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
สว่นที ่3 หน้ำที ่17 

 ผูจ้องซื้อที่ช ำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนด้วยเชค็หรอืแคชเชียรเ์ช็คหรอืดร๊ำฟท์ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำยเข้ำ
บญัชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยก ำหนด พร้อมทัง้เขยีนชื่อ
นำมสกุลทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัของเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊ำฟท์ ในกรณี
โอนเงินให้ผู้จองซื้อโอนเงินเข้ำบญัชีตำมที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำย
ก ำหนด โดยผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซื้อเข้ำ
บญัชบีรษิทัฯต่อไป 

(ง) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในขอ้ 6.7.3(ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซื้อตำมขอ้6.7.3(ค) มำ
ยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้หุน้และช ำระเงนิไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมสถำนที่ที่ได้
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1ในวนัที ่5-7 สงิหำคม 2556 

(จ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะน ำเช็คแคชเชียร์เช็คหรอืดร๊ำฟท์ของผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำ
บญัชเีพื่อเรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของผูจ้องซื้อหุน้รำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรยีก
เก็บเงนิตำมเช็คแคชเชียร์เช็คหรอืดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรยีกเก็บเงนิครัง้แรกและผู้จองซื้อไม่ด ำเนินกำรช ำระเงิน
ภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมขอ้ 6.7.3 (ค) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระคำ่จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนแล้วจะยกเลกิกำรจองซื้อและขอเงนิ
คนืไม่ได้ ทัง้น้ี ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ด ำเนินกำรไมค่รบถว้นตำมขอ้ 6.7.3 (ก)-(ง) และกรณีทีผู่จ้องซือ้ไมล่งนำมยอมรบัควำมเสีย่งของหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯในใบจองซือ้หุน้ หรอืกรณีไมเ่ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย 

(ช) การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทุน 

(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 (เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศพัท์บนัทึกเทป) โดยยนืยนักำรจองซื้อผ่ำนโทรศพัท์บนัทกึเทป ทัง้น้ี ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อ
ขำยหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่จะท ำกำรจองซื้อ และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กั
ลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ก่อนกำรจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทปจะต้องยนืยนัทำงวำจำว่ำได้
ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯหรือเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคญัของ
หลกัทรพัย ์(Fact Sheet) และยนิยอมผูกพนัตำมหนังสอืชี้ชวนดงักล่ำว ทัง้น้ี ผูจ้องซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้น้ีผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนในเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งปฏบิตัติำมดงัน้ี 

-  ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ต้องแจง้กำรจดัสรรจ ำนวนหุน้จองใหแ้ก่ผูจ้อง  ซื้อผ่ำนทำง
โทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบุ จ ำนวนหุน้ที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงนิที่ต้องช ำระ กำรฝำกหุ้น 
วธิกีำรและวนัที่ต้องช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซื้อสำมำรถ ศกึษำขอ้มูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวนผ่ำนเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืจำกหนังสอืชี้ชวน
ผำ่น www.sec.or.th 

-  ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์อ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผำ่นทำง โทรศพัทบ์นัทกึ
เทป เช่น เลขประจ ำตวัประชำชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนำคำรทีใ่ชช้ ำระโดยวธิ ีเงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว ่ำ 
“Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นตน้  

-  ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดร้บัทรำบขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในหนงัสอืชีช้วนและ
ยนิยอมผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักล่ำว  

http://www.sec.or.th/
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-  ผู้แนะน ำกำรลงทุนของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เมื่อรบัค ำยนืยนัพร้อมรำยละเอียดกำรจองซื้อผ่ำนทำง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ จดัเตรยีมให้ โดยระบบ
จะแสดงขอ้มูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำร ลงทุน วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซื้อ
ผำ่นระบบ โดยผูจ้องซือ้ผำ่นทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทปสำมำรถจองซื้อไดต้ัง้แต่วนัที่หนังสอืชี้ชวนมผีลบงัคบัใช้ 
และผูจ้องซื้อที่จองซื้อผ่ำนโทรศพัท์บนัทึกเทปจะต้องช ำระเงนิค่ำจองซื้อหลกัทรพัย์ตำมจ ำนวนที่จองซื้อใน
วนัที ่5-7 สงิหำคม 2556 โดยช ำระเป็นเงนิโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืถอน
เงนิทีฝ่ำกอยูก่บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมวธิกีำรที่ระบุในขอ้ 6.7.1(ค) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย
จะด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเขำ้บญัชบีรษิทัฯต่อไป 

(ซ) หำกผูจ้องซือ้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผำ่นระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศพัท์บนัทกึเทปได ้ผูจ้องซื้อ
สำมำรถท ำกำรจองซือ้ตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 6.7.3 (ก)-(ฉ) ได ้

(ฌ) ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่
ละรำยอำจก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลูกคำ้ของตนในภำยหลงั 

(ญ) ทัง้น้ี ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรรบัจองและกำร
ช ำระคำ่จองซือ้ หรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีำรจอง กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้น เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใน
ครัง้น้ีประสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสุด 

6.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผู้จองซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกว่าจ านวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หำกมผีูจ้องซือ้หุน้เกนิกวำ่จ ำนวนหุน้ที่จดัสรรใหต้ำมที่ระบุในขอ้ 1.2 บรษิทัฯ หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุในข้อ  6.2 แล้วแต่กรณี จะด ำเนินกำรในกำรจดัสรรหุ้นตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.6 ส ำหรบัผูจ้องซื้อที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวนที่จองซื้อ
จะไดร้บัคนืเงนิคำ่จองซือ้ตำมรำยละเอยีดในขอ้ 6.9 

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรคนืเงนิคำ่จองซือ้หลกัทรพัยต์ำมแต่ละกรณีทีร่ะบุขำ้งล่ำง เวน้แต่บทบญัญตัขิอง
กฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

ในกรณีผูจ้องซือ้ไมไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ 

ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เป็นผู้รบัจองซื้อจำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรรำยนัน้ๆ จะ
ด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อโดยไม่มดีอกเบี้ยหรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้โดยกำรโอนเงนิ
อตัโนมตัเิขำ้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้ กรณีผูจ้องซือ้ช ำระดว้ยวธิโีอนเงนิอตัโนมตั ิหรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้อง
ซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อภำยใน 14 วนันับจำกวนัที่
สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซื้อ ทัง้น้ี ในกรณีที่ไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้
ไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซื้อ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยที่มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำร
สง่คนืเงนิดงักล่ำว จะตอ้งช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุน้ที่
ไมไ่ดร้บักำรจดัสรรคนืนบัจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักล่ำว จนถงึวนัที่ไดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น 
อยำ่งไรกด็ ีไมว่ำ่ในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรสง่เชค็คนืเงนิคำ่จองซื้อหุน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจอง
ซื้อโดยถูกต้องแล้ว ใหถ้ือว่ำผูจ้องซื้อได้รบัเงนิจองซื้อคนืแล้วโดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ /
หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อกีต่อไป ทัง้น้ี กรณีจองซื้อผ่ำนบรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) (ภทัร) จะคนืเงนิดว้ยวธิกีำร
จำ่ยเป็นเชค็เท่ำนัน้ 
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ในกรณีผูจ้องซือ้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้น้อยกวำ่จ ำนวนหุน้ทีจ่องซือ้ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุน้โดยไม่มดีอกเบี้ยหรอืค่ำเสยีหำย
ใดๆใหแ้ก่ผูท้ี่จองซื้อที่ได้รบักำรจดัสรรหุน้ไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซื้อ โดยกำรโอนเงนิอตัโนมตัเิขำ้บญัชใีนชื่อผูจ้องซื้อ
กรณีผูจ้องซื้อช ำระดว้ยวธิโีอนเงนิอตัโนมตั ิหรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซื้อตำมชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ 
และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อภำยใน 14 วนันับจำกวนัที่สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อทัง้น้ี 
ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิคำ่จองซือ้หุน้ในสว่นทีไ่มไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันับจำก
วนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์รำยที่มหีน้ำที่รบัผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดงักล่ำวจะต้องช ำระ
ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุน้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรคนืนับจำก
วนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ 
หำกไดม้กีำรสง่เชค็คนืเงนิคำ่จองซือ้หุน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ใหถ้อืว่ำผู้
จองซื้อไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ยและ /หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 
ทัง้น้ี กรณีจองซือ้ผำ่นภทัร ภทัรจะคนืเงนิดว้ยวธิกีำรจำ่ยเป็นเชค็เท่ำนัน้ 

ในกรณีที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นอนัเน่ืองมำจำกไม่สำมำรถเรยีกเก็บเงนิค่ำจองซื้อหุ้นตำมกำรช ำระค่ำจองซื้อหุ้นหรือ
เน่ืองจำกผดิเงื่อนไขในกำรจองซือ้ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีร่บัจองซือ้หุน้จำกผูจ้องซือ้หุน้ทีไ่มไ่ดร้บักำรจดัสรรรำยนัน้ๆเน่ืองจำกไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำ
จองซือ้หุน้ตำมกำรช ำระคำ่จองซือ้หุน้หรอืเน่ืองจำกผดิเงื่อนไขในกำรจองซือ้ จะท ำกำรคนืเชค็ค่ำจองซื้อใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ที่
ไมไ่ดร้บักำรจดัสรรรำยนัน้ๆ โดยผูจ้องซื้อต้องตดิต่อขอรบัเชค็ดงักล่ำวคนืจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยที่เป็นผูร้บัจอง
ซื้อหุน้ภำยในระยะเวลำ 14 วนันับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หำกผูจ้องซื้อไม่ท ำกำรตดิต่อขอรบัเชค็ดงักล่ำว ผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์รำยที่เป็นผู้รบัจองซื้อหุ้นจะจดัส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอืว่ำผูจ้องซื้อไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบในกรณีน้ี ผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ/
หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ ในกำรทีผู่จ้องซือ้ไมม่ำตดิต่อขอรบัเชค็คนื 

ในกรณีมกีำรยกเลกิกำรเสนอขำยหุน้ 

(ก) กรณีเกดิเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในขอ้ 6.3 เงื่อนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ และผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยใช้สทิธยิกเลกิกำรเสนอขำยหุ้นและจดัจ ำหน่ำยหุน้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซื้อไดใ้ช้สทิธยิกเลกิกำร
จองซือ้หลกัทรพัยท์นัท ี 

(ข)  กรณีเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ท ำให้บริษทัที่ออกและ /หรือเสนอขำยหลกัทรพัย์ต้องระงบัหรือหยุดกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย ์หรอืไมส่ำมำรถสง่มอบหลกัทรพัยท์ี่เสนอขำยได ้ผูจ้องซื้อมสีทิธทิี่จะยกเลกิกำรจองซื้อหลกัทรพัยโ์ดย
ผู้จองซื้อจะต้องแสดงควำมประสงค์ต่อผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ภำยใน 5 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่เกิดเหตุกำรณ์
ดงักล่ำว 

 หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรอื (ข) และผู้จองซื้อไดใ้ช้สทิธยิกเลกิกำรจองซื้อหลกัทรพัย์ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่รบั
จองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อโดยไม่มดีอกเบี้ยหรอื
คำ่เสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยนัน้ๆโดยกำรโอนเงนิอตัโนมตัเิขำ้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้กรณีผูจ้องซื้อช ำระดว้ยวธิโีอนเงนิ
อตัโนมตั ิหรอืจ่ำยเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซื้อตำมชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีน
ตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อภำยใน 14 วนันับจำกวนัที่สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อหรอืนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) 
ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ไดใ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสง่คนืเงนิดงักล่ำวจะตอ้งช ำระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อในอตัรำรอ้ยละ 
7.5ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรคนืนับจำกวนัที่พ้นก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักล่ำว 
จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรส่งเชค็คนืเงนิค่ำจองซื้อ



  บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
สว่นที ่3 หน้ำที ่20 

หุน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ใหถ้อืว่ำผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิจองซื้อคนืแล้วโดย
ชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อกีต่อไป ทัง้น้ี กรณีจองซื้อผ่ำนภทัร ภทัรจะคนื
เงนิดว้ยวธิกีำรจำ่ยเชค็เท่ำนัน้ 

6.10 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯได้แต่งตัง้บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย์ให้กบับริษทัฯและ
ให้บริกำรรบัฝำกหลักทรพัย์ที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครัง้น้ี กล่ำวคือ ผู้ จองซื้อสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย ์และเขำ้สู่ระบบซื้อขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้นัท ีทัง้น้ี เพื่อใหร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรน ำ
หลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ สัน้ลงและเพื่อใหผู้จ้องซื้อสำมำรถขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยฯ์ได้
ทนัททีีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์อนุญำตใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯเริม่ท ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งแตกต่ำงกบักรณี
ทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ซึง่ผูจ้องซือ้จะไมส่ำมำรถขำยหลกัทรพัยไ์ดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ จนกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ 

ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงใน  3 กรณี ดงัต่อไปน้ี คอื 

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลกัทรพัย์ประสงค์จะใช้บรกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์  (Scripless System) กล่ำวคือ 
ประสงค์ที่จะฝำกไว้ในบญัชีของบริษทัหลกัทรพัย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์อยู่ กรณีน้ีศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรในชื่อของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหลกัทรพัยท์ี่บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้
ฝำกหลกัทรพัย์อยู่ภำยใน 7วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำรจองซื้อหลักทรพัย์ และจะออกหลักฐำนกำรรบัฝำก
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ร ับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันปิดกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ใน
ขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซื้อฝำกไว ้ในกรณีน้ี ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรจะสำมำรถขำยหลกัทรพัย์ที่ได้รบักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัย์ฯอนุญำตให้
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของ
บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่ำว มฉิะนัน้ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 6.10 (ค) แทน 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝำกหลกัทรพัย์ไว้ในบญัชีของบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชิกเลขที่ 600 บรษิทัฯจะด ำเนินกำรน ำ
หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชจี ำนวน
หลกัทรพัยต์ำมจ ำนวนทีผู่จ้องซือ้ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที่ 600 ภำยใน 
7 วนัท ำกำรนับแต่วนัปิดกำรจองซื้อหลกัทรพัย ์และออกหลกัฐำนกำรรบัฝำกหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 
วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ที่ได้รบักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหลกัทรพัย์ที่ได้รบัจดัสรรใน
ตลำดหลกัทรพัย์ฯได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัย์ฯอนุญำตให้หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯเริ่มท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และหำกผูจ้องซื้อรำยใดต้องกำรถอนหลกัทรพัยอ์อกจำกบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้องซื้อรำยนัน้สำมำรถติดต่อได้ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ซึ่งมคี่ำธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรพัย์ตำม
อตัรำที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ก ำหนด ทัง้น้ี กำรถอนหลกัทรพัย์ที่ฝำกไว้ในบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์
สมำชกิเลขที ่600 จะตอ้งใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ผูจ้องซือ้ทีน่ ำฝำกในบญัชดีงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอน
หลกัทรพัยไ์ดท้นัภำยในวนัที่หลกัทรพัยข์องบรษิทัเริม่ท ำกำรซือ้ขำยไดว้นัแรกในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรให้แก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรหลกัทรพัยท์ำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตำมชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ีผูไ้ดร้บักำร
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จดัสรรหลกัทรพัยจ์ะไมส่ำมำรถขำยหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่ง
อำจไดร้บัภำยหลงัจำกทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์แล้ว 

ทัง้น้ี หำกผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซื้อหรอืระบุไม่ชดัเจน ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์อสงวน
สทิธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน หรือน ำหลกัทรพัย์ที่จองซื้อฝำกเข้ำบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย์
สมำชกิเลขที ่600 ของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

การเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ฉบบัน้ีแล้ว และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำร
ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งบรหิำรสงูสดุในสำยงำนบญัช ีขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่
เป็นเทจ็ ไมท่ ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไมข่ำดข้อมลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ 

(1) งบกำรเงนิและข้อมูลทำงกำรเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ ได้แสดง
ขอ้มูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำ เนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ และ
บรษิทัยอ่ยแลว้  

(2) ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อกำรจดัใหบ้รษิทัฯมรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ดเีพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่
เป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษทัฯและบริษทัย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบตัิตำมระบบ
ดงักล่ำว 

(3) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รบัผิดชอบต่อกำรจดัให้บริษทัฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบ
ดงักล่ำว และขำ้พเจำ้ได้แจง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 14 พฤศจกิำยน 2555    ต่อผูส้อบบญัชี

และกรรมกำร  ตรวจสอบของบรษิทั ฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกต้องแล้ว ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอื
ชื่อของนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มูลที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกต้อง
ของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร -ฤทธิ ์ธรีะโกเมน- 

2. นำยสมชำย หำญจติต์เกษม กรรมกำร -สมชาย หาญจติตเ์กษม- 

3. นำยสจุนิต ์ ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร -สจุนิต ์ ชุมพลกาญจนา- 

4. นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร -ประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั- 

ผู้รบัมอบอ านาจ   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร -ฤทธิ ์ธรีะโกเมน- 

2. นำยสมชำย หำญจติต์เกษม กรรมกำร -สมชาย หาญจติตเ์กษม- 

  



                                                                                     บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่4 หน้ำ 2 
 

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

การเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยฉ์บบัน้ีแล้ว และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำร
บรษิทัฯ ขำ้พเจ้ำไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท ำใหผู้้อื่นส ำคญัผดิ หรอืขำดขอ้มูลที่ควรต้อง
แจง้ในสำระส ำคญั 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีข่ำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแล้ว และไมม่เีหตุอนัควรสงสยัวำ่ ขอ้มลู
ดงักล่ำวไมถู่กตอ้งครบถ้วน เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้นำย
ฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไมม่ลีำยมอืชื่อ
ของ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถอืวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแล้วดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยสมชำย  พพิธิวจิติรกร กรรมกำร -สมชาย  พพิธิวจิติรกร- 

2. นำยทนง  โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรอสิระ -ทนง  โชตสิรยทุธ-์ 

3. ดร.ขตัยิำ  ไกรกำญจน์ กรรมกำรอสิระ -ขตัยิา  ไกรกาญจน์- 

4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ -อรรณพ  ตนัละมยั- 

5. นำงวไิล  ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ -วไิล  ฉทัทนัตร์ศัม-ี 

6. นำยอรรถพล  ชดชอ้ย กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ -อรรถพล  ชดชอ้ย- 

ผู้รบัมอบอ านาจ   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร -ฤทธิ ์ธรีะโกเมน- 

2. นำยสมชำย หำญจติต์เกษม กรรมกำร -สมชาย หาญจติตเ์กษม- 

 
 
  



                                                                                     บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่4 หน้ำ 3 
 

 

การรบัรองการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ขำ้พเจำ้ บรษิทั ที่ปรกึษำ เอเซีย พลสั จ ำกดั ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงนิของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ขอ
รบัรองวำ่ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ ฉบบัน้ีแล้ว และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะ
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควร
ตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั  

บริษทัท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ดร.กอ้งเกยีรต ิโอภำสวงกำร ประธำนกรรมกำร -กอ้งเกยีรต ิโอภาสวงการ- 

2. นำยเลก็ สขิรวทิย กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร -เลก็ สขิรวทิย- 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

  



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

1. 
 

นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทปบ่รหิำร 
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสงนำม 
รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรกสุ มพฒันำธรุกจิ
ต ำงประเทศ 

61  ปรญิญำตรปวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 DAP 97/2555  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

47.0* เป็นสำมปของ 
นำงยพุนิ ธประโกเมน 

2555-ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2532-2555 
2529-2555 
2529-2549 
2516-2518 

ประธำนกรรมกำรแสะ 
ประธำนเจำ้หน้ำทปบ่รหิำร 
รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร
กสุ มพฒันำธรุกจิต ำงประเทศ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
วศิวกรรมไฟฟ้ำ 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บจ. เอม็เค เวสิดไ์วด ์
บจ. โกสบอส แอสเซท ดปเวสสอปเมน้ท ์ 
      
บจ. เอม็เค อนิเตอรฟู้์ด 
บจ. เอม็เค เซอรว์สิ เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์
บจ. พรปซชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ 
บจ. โทเทม็ส ์
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
บมจ. ซปเอด็ยเูคชัน่ 
บจ. จำรด์ปน แมชทปสนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 2 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสงนำม 
กรรมกำรผูจ้ดักำรกสุ มธรุกจิ
ภตัตำคำร เอม็เค 
รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนทรพัยำกร
บุคคส 

51  ปรญิญำตรป 
มหำวทิยำสยักรงุเทพ 

 ปรญิญำโท (MS) 
Abilene Christian University 

 DAP 97/2555  
FND 9/2547 
DAP 6/2546 
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร 
บรษิทัไทย 

45.6** เป็นน้องชำยของ 
นำงยพุนิ ธประโกเมน
แสะเป็นพปช่ำยของ

นำยสมนกึ  
หำญจติตเ์กษม 

ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2555-ปจัจบุนั 
2535-2555 
 
2532-2555 
 

กรรมกำรแสะกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กสุ มธรุกจิภตัตำคำรเอม็เค 
รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนทรพัยำกรบคุคส 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรแสะกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรแสะรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บจ. เอม็เค อนิเตอรฟู้์ด 
บจ. โกสบอส แอสเซท ดปเวสสอปเมน้ท ์
บจ. เอม็เค เซอรว์สิเทรนนิ่ง เซน็เตอร ์
บจ. เอม็เค เวสิดไ์วด ์
บจ. เจำ้บำ้นดวบิุรปวสิส ำ (เพชรบุรป) 
บจ. เชสสฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท ์
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 

3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร 
กรรมกำร 

73  ปรญิญำตรปบญัชป  
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ปรญิญำโทบรหิำรธรุกจิ (MBA) 
Michigan State University 

ไม มป เป็นน้องชำยมำรดำ
ของนำยฤทธิ ์        
ธประโกเมน 

ปจัจบุนั 
2552-ปจัจบุนั 
2547-ปจัจบุนั 
2546-ปจัจบุนั 
2547-2552 
2529-2541 
2527-2542 
2526-2542 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
บมจ.บำงสะพำนบำรม์สิ 
บมจ.สหวริยิำเพสทมสิ 
บมจ.สหวริยิำสตปสอนิดสัตรป 
บมจ.บำงสะพำนบำรม์สิ 
บมจ.ปูนซปเมนตน์ครหสวง 
บมจ.ธนำคำรกรงุศรปอยุธยำ 
บมจ.ประกนัชปวติศรปอยุธยำ 
 
 
 
 

 



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 3 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

4. ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

61  ปรญิญำตรปวศิวกรรมเครื่องกส 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ปรญิญำโท Engineering 
Management 
University of Missouri 

 ปรญิญำโทบรหิำรธรุกจิ (MBA 
Quantitative Business 
Analysis) 

     Indiana University 
 ปรญิญำเอก Engineering 

Management 
University of Missouri 

 DCP 154/2554  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ต.ค. 2555 – 
ปจัจบุนั 
2550-2554 
 
2542-2550 
 
2538-2542 
 
2532-2538 
 
2531-2532 
 
2529-2531 

กรรมกำรอสิระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
คณบดป 
 
คณบดป  
 
ประธำนกรรมกำรหสกัสูตร 
บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ 
หวัหน้ำภำควชิำพำณิชยศำสตร ์
 
ประธำนกรรมกำรหสกัสูตร 
บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ 
อำจำรย ์
 
Assistant professor 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. ทำงด วนกรงุเทพ 
บจ.เอก็ซ ์สบิเกำ้ 
วทิยำสยักำรจดักำรมหำวทิยำสยัมหดิส 
 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบญัชป
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบญัชป
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบญัชป
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบญัชป
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบญัชป
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 
Bentley University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 4 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

5. ดร.ขติัยำ ไกรกำญจน์ 
กรรมกำรอสิระ 

60  ปรญิญำตรปวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ปรญิญำโทวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
University of Missouri - Rolla 

 ปรญิญำเอกวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
University of Missouri – Rolla 

 ACP 34/2554 
FSD 3/2551 
DAP 37/2548  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
2531-ปจัจบุนั 
2526-2531 
 
2524-2526 
2521-2524 

กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรอสิระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรแสะผูจ้ดักำรฝ ำย
เทคนคิ 
ผูจ้ดักำรฝ ำยไฟฟ้ำอตุสำหกรรม 
ผูจ้ดักำรโรงงำน 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
บจ. โชคอดุมพรอ็พเพอรต์ป ้
บจ. ทรพัยอ์ดุมพรอ็พเพอรต์ป ้
บจ. เมฆฟ้ำดปเวสสอปเมนท ์
บจ. วปิเทส 
บจ. แพสนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชปย 
 
บมจ. พรปเมปยร ์มำรเ์กต็ติง้ 
 
บมจ. พรปเมปยร ์เทคโนโสยป 
 
บจ. เควป อเิสคทรอนิคส ์
บจ. เควป อเิสคทรอนิคส ์
บจ. บปพปซป คอมพวิเตอร ์
 
บจ. อติสัไทยอตุสำหกรรม 
บจ. ไอทปทป ไทยแสนด ์
 

6. นำยทนง โชติสรยทุธ ์
กรรมกำรอสิระ 

59  ปรญิญำตรปวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ปรญิญำโทครศุำสตรบ์รหิำร
กำรศกึษำ 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 DCP 33/2546  
     สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร

บรษิทัไทย 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2553-ปจัจบุนั 
2546-ปจัจบุนั 
2544-ปจัจบุนั 
2530-ปจัจบุนั 
2517-2530 

กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผูอ้ ำนวยกำร 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
บจ. เอม็ แอนด ์อป 
บจ. เพสนิพฒัน์ 
บจ. ซปเอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
บมจ. ซปเอด็ยเูคชัน่ 
โรงเรปยนเพสนิพฒันำ 
บจ. เพสนิพฒัน์ 
บจ. ซปเอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
บมจ. ซปเอด็ยเูคชัน่ 
บมจ. ซปเอด็ยเูคชัน่ 



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 5 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

7. นำงวิไล ฉัททนัตร์ศัมี 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

58  ปรญิญำตรปบญัชป  
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ปรญิญำโทบญัชป 
มหำวทิยำสยัธรรมศำสตร ์

 DCP 13/2544  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 
 
 

 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
 
2553-2555 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
2554-ปจัจบุนั 
2545-2554 
2542-2552 
 
2541-2542 
2539-2541 

กรรมกำรอสิระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
เสขำธกิำร 
กรรมกำร, เหรญัญกิ 
ผูช้ วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ 
สำยบญัชปแสะกำรเงนิ 
Chief Financial Officer 
Executive Vice President 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. หอ้งเยน็เอเชปย่นซปฟู้ด 
บจ. ฮอรต์ัน้ อนิเตอรเ์นชัน่แนส 
บจ. จดัหำงำน เอก็เซค็ควิทปฟเสริช์
เซอรว์สิเซส 
สภำวชิำชปพบญัชป ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
สภำวชิำชปพบญัชป ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
บมจ. สหวริยิำสตปสอนิดสัตรป 
 
บมจ. แกรมมป ่เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์
บมจ. สยำมเหสก็รปดเยน็ครบวงจร 

8. นำยอรรถพล ชดช้อย 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

56  ปรญิญำตรปบญัชป (ตน้ทนุ) 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 DCP 54/2548  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
 
2544-2554 
 
2542-2544 
 
2525-2542 

กรรมกำรอสิระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรแสะผูอ้ ำนวยกำรฝ ำย
กำรเงนิ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยกำรเงนิแสะ
บญัชป 
กรรมกำรบรหิำรแสะประธำน
เจำ้หน้ำทปก่ำรเงนิ 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บจ. มอสสเิกเ้ฮสทแ์คร ์(ประเทศไทย) 
 
บจ. องักฤษตรำง ู(แอส.พป.) 
 
บมจ. ไมเนอร ์คอรป์อเรชัน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 6 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

9. นำยสุจินต ์ชมุพลกำญจนำ 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
พฒันำสำขำภตัตำคำร 

61  ปรญิญำตรปวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 DAP 97/2555  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

1.0 ไม มป 2555-ปจัจบุนั 
 
 
2549-2555 
 
 
ปจัจบุนั 
2535-2549 
2532-2535 
2520-2532 

กรรมกำรแสะรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำสำขำ
ภตัตำคำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ ำย
พฒันำธรุกจิแสะธรุกจิ
ต ำงประเทศ 
กรรมกำร 
ผูอ้ ำนวยกำร 
Chief Engineering 
Chief Engineering 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
 
บจ. เอม็เค เซอรว์สิ เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
โรงแรมเพรสซเิดนท ์
โรงแรมรำมำกำรเ์ดน้ท ์สุมพนิป 
 

10. นำยประวิทย ์ตนัติวศินชยั 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
บญัชปแสะกำรเงนิ 

56  ปรญิญำตรปบญัชป  
(กำรเงนิแสะกำรธนำคำร) 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ประกำศนปยบตัรขัน้สูง          
กำรสอบบญัชป 
จฬุำสงกรณ์มหำวทิยำสยั 

 DAP 97/2555 
DAP 6/2546  
สมำคมส งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

0.8 ไม มป 2555-ปจัจบุนั 
 
 
2549-2555 
 
2542-ปจัจบุนั 
 
2537-2549 
 

กรรมกำรแสะรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชปแสะ
กำรเงนิ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
บญัชปแสะกำรเงนิ 
กรรมกำรอสิระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยบญัชปแสะ
กำรเงนิ 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. ซปเอด็ยเูคชัน่ 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 7 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอืหุน้ 

(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

11. นำงยุพิน ธีระโกเมน 
กรรมกำรผูจ้ดักำรกสุ มธรุกจิ
ภตัตำคำรอำหำรญป่ปุ น 
รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนจดัหำแสะ
จดัส ง 
 

56  มหำบณัฑติกติตมิศกัดิส์ำขำ
บรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำสยัรำชภฏักำฬสนิธุ ์

47.0* เป็นภรรยำของ 
นำยฤทธิ ์ธประโกเมน  
แสะเป็นพปส่ำวของ 
นำยสมชำยแสะนำย

สมนกึ  
หำญจติตเ์กษม 

ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
 
2549-2555 
 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2529-2549 

กรรมกำรผูจ้ดักำรกสุ มธรุกจิ
ภตัตำคำรอำหำรญป่ปุ น 
รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนจดัหำแสะจดัส ง 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ ำย 
ซพัพสำยเชนแสะรำ้นอำหำร
ญป่ปุ น 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผูอ้ ำนวยกำร 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 
 
 
บจ. โกสบอส แอสเซท ดปเวสสอปเมน้ท ์
บจ. เนชัน่แนสฟู้ดรปเทส 
บจ. คปิสนั อนิเตอรเ์ทค 
บจ. สพุปเรปย ฟู้ด เซอรว์สิ 
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 

หมำยเหตุ: *นบัรวมหุน้ทป่ถอืโดยคุณฤทธิแ์สะคุณยุพนิ ธประโกเมน  
              **นบัรวมหุน้ทปถ่อืโดยคุณสมชำยแสะคุณสมนึก หำญจติตเ์กษม 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

รำยช่ือ บริษทัฯ บริษทั
ย่อย 1 

บริษทั
ย่อย 2 

       บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

นายฤทธิ ์ธรีะโกเมน C,CEO,M D D D D D D                        
นายสมชาย  
หาญจติตเ์กษม D,MD,M D D D D   D D                     

 

นายสมชาย พพิธิวจิติรกร D         C D D                   
ดร.อรรณพ ตนัละมยั ID,//            D                 D 
ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ ID             D D,MD D ID,// ID,// ID,AC D           
นายทนง โชตสิรยุทธ์ ID                    D D D,MD D,MD       
นางวไิล ฉทัทนัต์รศัม ี ID,AC                        D D     
นายอรรถพล ชดชอ้ย ID,AC                              
นายสุจนิต ์ 
ชมุพลกาญจนา D,M  D 

       
                   

 

นายประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั D,M                      ID,AC        
นางยุพนิ ธรีะโกเมน MD,M D                         D D D  

หมำยเหตุ C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ  ID = กรรมการอสิระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ    AC = กรรมการตรวจสอบ    CEO = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร    MD = กรรมการผูจ้ดัการ    M = ผูบ้รหิาร 
 
รายชือ่บรษิทัย่อย 
บรษิทัย่อย 1 =  บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟู้ด จ ากดั บรษิทัย่อย 2 = บรษิทั เอม็ เค เซอรว์สิ เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์จ ากดั  

 
รายชือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 = บรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 10 = บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 19 =  บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ากดั   
2 = บรษิทั เอม็ เค เวลิด์ไวด์ 11 = บรษิทั โชคอุดมพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 20 =  บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
3 = บรษิทั  พรซีชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 12 = บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์จ ากดั 21 =  บรษิทั ซเีอด็ บุ๊คเซน็เตอร์ จ ากดั   
4 = บรษิทั โทเทม็ส ์จ ากดั 13 = บรษิทั เมฆฟ้า ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 22 =  บรษิทั ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั   
5 = บรษิทั เจา้บ้านดวบุิรวีลิล่า (เพชรบุร)ี จ ากดั 14 = บรษิทั แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั 23 =  บรษิทั จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส จ ากดั   
6 = บรษิทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั 15 = บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 24 =  บรษิทั คปิสนั อนิเตอรเ์ทค จ ากดั   
7 = บรษิทั บางสะพานบารม์ลิ จ ากดั (มหาชน) 16 = บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 25 =  บรษิทั เนชัน่แนล ฟู้ด รเีทล จ ากดั   
8 = บรษิทั สหวริยิาเพลทมลิ จ ากดั (มหาชน) 17 = บรษิทั ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 26 =  บรษิทั สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ากดั   
9 = บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 18 = บรษิทั เอม็ แอนด์ อ ีจ ากดั 27 =  บรษิทั เอก็ซ ์สบิเกา้ จ ากดั   
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เอกสำรแนบ 3 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในประจ ำปี 2555 
 

ส่วนที ่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง ๆ 
ซ่ึงเอ้ือให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อ     
ส่งเสิรมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหารให้
ความส าคญัต่อความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่ง
เหมาะสม  การก าหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.1 คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่  

        ใช่                     ไม่ใช่  

 บริษทัฯไดมี้การก าหนดดชันีช้ีวดัการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อวดัผลในการปฏิบติังานของพนกังาน
ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไป 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการอยา่ง
รอบคอบ และไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการใหส่ิ้งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหป้ระโยชน์ตอบแทนท่ีเกิน
สมควรแก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของ
บริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

          ใช่            ไม่ใช่ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การจดัตั้งข้ึนในปี 2555 จึงยงัไม่มีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายของบริษทั 
แต่อยา่งไรก็ดีบริษทัไดมี้การก าหนดดชันีช้ีวดัในการปฏิบติังานและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรมกบั
พนกังานทุกฝ่าย 
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1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
        ใช่       ไม่ใช่ 

 ปัจจุบนัโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯไดด้ าเนินการปรับเปล่ียนและแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 
 
1.4 บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ 
                       มี       ไม่มี 

บริษทัฯ มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยรวมไวก้บัคู่มือการ        
ปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงทางบริษทัฯ จะจดัท า (code of conduct) ไวเ้ป็นขอ้ก าหนดโดยเฉพาะ 
 
1.5 บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน   การ
จดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือและระเบียบการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

เป็นไปตามขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได ้ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานการติดตามและตรวจสอบมาตรฐาน
ระบบควบคุมภายใน ISO ท่ีคอยตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติังานใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 
1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์
ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่ 
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัท านโยบายดงักล่าวไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มีจรรยาบรรณในการจดัซ้ือท่ีมุ่งเนน้ใน

เร่ืองของความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกบัคู่คา้เสมอ ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการระบุไวใ้นนโยบาย

การจดัซ้ือต่อไป 
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ส่วนที ่2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 

 การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มด าเนินการอยูท่่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม บริษทัขยายงานอยา่ง
รวดเร็วเกินไปท าใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้หรือการก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีหรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ท าใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด     
เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาใหบ้ริษทัรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักล่าวไดน้ั้น ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

 (1)  พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ 
(Identification of risk)  

 (2)  วเิคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน 
(Analysis of risk) 

 (3)  ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 

ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะท างานดา้นบริหารความเส่ียงท่ีคอยดูแลและประเมินระบบการควบคุมและ
บริหารความเส่ียง  แต่บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจท่ีอาจท า
ใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ฝ่ายบริหารจึงไดเ้สนอใหมี้การจดัตั้งคณะท างานบริหาร
ความเส่ียงข้ึนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และคาดวา่จะด าเนินการไดใ้นปี 2556 และจะด าเนินการจดัการ
อบรมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง  เพื่อน ามาปฏิบติัใชก้บับริษทัฯต่อไป (ใชอ้ธิบายในส่วนท่ี 2 ทุกขอ้) 

2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยั
ความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

         มี            ไม่มี 

 

 
 

 

 



                                                                                      บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                           
 

 
เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 5 

2.2 บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

         มี            ไม่มี 

 

 
 

2.3 บริษทัก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงรวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 

         มี            ไม่มี 

 

 
 

2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด
ไว ้ใช่หรือไม่ 

         มี            ไม่มี 

 

 
 

2.5 บริษทัมีการติดตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวใ้ช่หรือไม่ 

         มี            ไม่มี 
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ส่วนที ่3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเพื่อใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่แนวทางท่ี
ฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 
 (1)  การก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 (2)  มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทุจริตออกจากกนั 
 (3)  มีการก าหนดขั้นตอน และวธีิการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
 (4)  การก าหนดวธีิการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฎิบติังานตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.1 บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่ 
 ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าคู่มืออ านาจการอนุมติัและด าเนินการของฝ่ายบริหารเสร็จเรียบร้อยแลว้  เพื่อใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและใหค้วามเห็น ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

         ใช่      ไม่ใช่ 
ปัจจุบนัการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ไดแ้บ่งแยกกนัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยูแ่ลว้ ซ่ึงแต่ละ

หน่วยงานไม่สามารถปฏิบติังานหรือเขา้ถึงขอ้มูลของอีกหน่วยงานหน่ึงได ้นอกจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้นอีกทั้งยงัมีหน่วยงานตรวจสอบคอยสอบทานความถูกตอ้งอยูด่ว้ย 
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด ใช่
หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมต่อเน่ืองกนัมานานกบัผูถื้อหุน้หรือกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ฝ่ายบริหารจะน าเร่ืองแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  ส่วนกรณีท่ีธุรกรรม
ข้ึนมาใหม่จะน าเสนอในวาระการประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผล และขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 
3.4 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม  3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้นไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน 

ธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่ 
         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 ในการท าธุรกรรมดงักล่าวในขอ้ 3.3 หากการพิจารณาอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ ผูท่ี้มีอ านาจอนุมติัมีส่วน
ไดเ้สียในธุรกรรมนั้นจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีพิจารณาธุรกรรมนั้นดว้ย  
 
3.5 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม  3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 

บริษทัเป็นส าคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  ) on arms’ length basis) ใช่
หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตามขอ้ 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น จะเป็นไปตามขั้นตอนอนุมติัโดย
น าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่มีความเหมาะสมเพียงใด มีความสมเหตุสมผล มีเอกสารอา้งอิง
และการเปรียบเทียบกบัรายอ่ืนๆดว้ย  
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้  

)เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั (ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้
ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทัหรือไม่  ) เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ท่ีผา่นมายงัไม่มีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน 
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3.7 กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตาม  3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ี 

ผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 
         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
ท่ีผา่นมายงัไม่มีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน 

 
3.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของ 

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 บริษทัฯ ไดมี้การติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
 
3.9 บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่ ทั้งน้ี  

เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั 
         มี       ไม่มี 

 ปัจจุบนัฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูด้  าเนินการสอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมายและระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และจะด าเนินการจดัหาบุคคลากรท่ีมีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถเขา้มาดูแลเก่ียวกบัขอ้
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษทัเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการ 

กระท าในลกัษณะนั้นอีก หรือไม่ 
         มี       ไม่มี              ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 ท่ีผา่นมาบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายมาโดยตลอด  เพื่อรักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
บริษทัฯ   
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ส่วนที ่4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล( Information and Communication Measure) 

 หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัไม่วา่จะเป็นส าหรับกรรมการผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่วา่
จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงจ าเป็นอยา่งยิง่และ
เป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

(2) มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

(3) มีความเป็นปัจจุบนั 

(4) มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 

(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

 

4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อให้ 
คณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่  ) ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้( 

         ใช่      ไม่ใช่ 
ด าเนินการนดัประชุมล่วงหนา้และไดจ้ดัส่งเอกสารทางเมลลก่์อน3 วนัท าการทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาก่อน 
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ 
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 

         ใช่   ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉล่ีย 3 วนั     ไม่ใช่ 
 ด าเนินการนดัประชุมล่วงหนา้และไดจ้ดัส่งเอกสารทางเมลลก่์อน3 วนัท าการทุกคร้ังท่ีมีการประชุม
เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาก่อน 
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสม 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล 
เป็นตน้ 

         ใช่      ไม่ใช่ 
 ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมและประเด็นท่ีมีความเห็นต่าง
รวมถึงขอ้ซกัถามเพิ่มเติมจากกรรมการท่านอ่ืนดว้ยและในการประชุมคร้ังต่อไปไดบ้รรจุวาระการรับรอง
รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมรับทราบดว้ยทุกคร้ัง 
 
4.4 บริษทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคย 
ไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้น
แลว้ ใช่หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่ 
 ฝ่ายบญัชีเป็นหน่วยงานท่ีจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวค้รบถว้น   สามารถคน้หาเอกสาร
ไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว  และท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องและไม่มีขอ้เสนอแนะในกรณีดงักล่าว 
 
4.5 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง 
ทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท าให้บริษทัแสดงผล
ประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

         ใช่      ไม่ใช่ 
 ฝ่ายบริหารโดยรองกรรมการผูจ้ดัการ(สายงานบญัชีและการเงิน) ไดก้ าชบัใหฝ่้ายบญัชีปฏิบติังานตาม
นโยบายทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งทุกขั้นตอนและหากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใดผูส้อบบญัชีภายนอกจะน าเสนอ
และแจง้ต่อฝ่ายบญัชีของบริษทัใหรั้บทราบ  เพื่อใหป้ฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามนโยบายบญัชี 
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ส่วนที ่5 ระบบการติดตาม( Monitoring) 

 การท่ีบริษทัจะด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอยา่งสม ่าเสมอ
วา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและมีการปรับปรุง
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 

 

5.1 กรณีท่ีบริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 
5.2 กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ข 

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 
5.3 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ ใช่หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่ 
 ฝ่ายตรวจสอบไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบซ่ึงผา่นการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
 
5.4 กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรง 

ต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฎิบติังานไดอ้ยา่งอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 

         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีตรวจสอบระบบการปฏิบติังานและการควบคุมภายในของบริษทั
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระสามารถน าเสนอผลการตรวจสอบทุกประเด็นใหก้บัผูบ้ริหารไดรั้บทราบและน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารปฏิบติัดียิง่ข้ึน และสรุปผลการตรวจสอบภายในเพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา 
5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
         ใช่      ไม่ใช่              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
ท่ีผา่นมาไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั แต่หากตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัหรือส่ิง

ผดิปกติหรือเหตุอนัควรท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริต จะรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นในทนัทีและน าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  

 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 
         ใช่      ไม่ใช่ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีสรุปประเด็นท่ีตรวจพบและขอ้บกพร่อง เพื่อใหห้น่วยงานท่ีรับ
การตรวจสอบรับทราบและด าเนินการช้ีแจงรวมถึงรับขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข  และท าการติดตาม
ผลการตรวจสอบความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆท่ีตรวจพบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
5.7 บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ 

ทุจริต หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฎิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่ 

        มี      ไม่มี              ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 ท่ีผา่นมายงัไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ีผดิปกติท่ีมีผลต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัฯ แต่อยา่งไรก็ดี  บริษทัไดป้้องกนัและมีมาตรการควบคุมการปฏิบติัท่ีอาจท าใหมี้
ผลกระทบต่อบริษทัหรือส่อไปในทางทุจริต หากมีเหตุการณ์ดงักล่าวใหฝ่้ายตรวจสอบรายงานตรงไดท้นัที 
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