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ส่วนที่ 1 หน้ำ 1 
 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สร้างความสุขและความอบอุ่น จากการทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อมกับบริการที่ประทับใจ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. เพ่ือเป็นบริษัทอำหำรชั้นเลิศที่น ำเสนออำหำรที่ดีต่อสุขภำพ และมีรสชำติที่อร่อยให้แก่ลูกค้ำ 

2. รู้จักและเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำในรำคำที่ลูกค้ำรับได้ 

3. ให้กำรบริกำรที่อบอุ่นและรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 

4. เป็นสถำนที่ให้บริกำรที่มีควำมสะอำดที่สุด และมีบรรยำกำศที่สะดวกสบำย 

5. สร้ำงผลก ำไรที่เหมำะสมในระยะยำวเพ่ือตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 

6. ท ำให้พนักงำนทุกคนมีควำมสุข และพึงพอใจในกำรท ำงำน 

7. ให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ 

ในปี 2529 ร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ได้เปิดสำขำแรกภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว ซึ่งในขณะนั้น ร้ำนอำหำร
รูปแบบสุก้ียำก้ียังไม่แพร่หลำย แต่ภำยหลังกำรเปิดสำขำแรก ร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ได้รับควำมนิยมและกำรตอบรับอย่ำง
แพร่หลำยจำกลูกค้ำจ ำนวนมำก ในช่วงเวลำเดียวกันนี้ ได้มีกำรน ำกำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำดสมัยใหม่มำด ำเนิน
กิจกำรและเร่ิมมีกำรขยำยสำขำเพ่ิมขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเน่ือง 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2532 มีทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจหลักคือร้ำนอำหำรประเภทสุก้ียำก้ี นอกจำกกำรประกอบธุรกิจ
บริกำรอำหำรประเภทสุก้ียำก้ีแล้ว ยังด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” ซึ่งเริ่ม
ด ำเนินกำรในป ี2549 ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ฮำกำตะ” และ “เทนจิน” (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
“มิยำซำกิ”) ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์ดังกล่ำว เริ่มด ำเนินกำรในเดือนตุลำคม 2555 ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำย
กำรค้ำ “ณ สยำม” และ “เลอ สยำม” และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท” รวมถึงกำร
ด ำเนินธุรกิจสถำบันฝึกอบรมอำชีพเพ่ือฝึกอบรมพนักงำนในเครือบริษัทฯ ทั้งหมด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีร้ำน เอ็ม เค สุก้ี อยู่ทั้งหมด 381 สำขำทั่วประเทศ (รวมร้ำน เอ็ม เค โกลด์ 6 
สำขำ) ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 113 สำขำ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ 3 สำขำ ร้ำนมิยำซำกิ 5 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย เลอ 
สยำม 2 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 1 สำขำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำย  
แฟรนไชส์ร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ให้แก่ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนำม ประเทศ
อินโดนีเซีย และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ 

ใน 7 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

ปี 2549  เข้ำท ำสัญญำแฟรนไชส์เพ่ือรับสิทธิในกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
บริกำร “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd.  
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ปี 2554  เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. 
ในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ และของ Plenus Co.,Ltd. โดยบริษัทที่จัดตั้งนี้มีทุนจดทะเบียน 
5,500,000 เหรียญสิงคโปร์ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 คิดเป็นเงินลงทุน 2,750,000 เหรียญสิงคโปร์ 

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ
MKI และ MKST จำก MKWW เพ่ือปรับโครงสร้ำงกลุ่มเพ่ือให้ธุรกิจร้ำนอำหำรทั้งหมดและธุรกิจ
ฝึกอบรมงำนบริกำรอยู่ภำยใต้บริษัทเดียวกัน โดยได้ลงนำมในสัญญำจะซื้อจะขำยหุ้นเมื่อวันที่          
30 มิถุนำยน 2554 ซึ่งกำรถือหุ้นสำมัญข้ำงต้นถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดย
มูลค่ำเงินลงทุนจ ำนวนรวมเท่ำกับ 101 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 
2554 ของทั้งสองบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยช ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจ ำนวนเมื่อวันที่  5 ตุลำคม 
2554 

  ในเดือนตุลาคม 2554 ครัวกลางนวนคร (CK3) จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบกับปัญหาน ้าท่วมท้าให้ต้อง
ปิดด้าเนินการชั่วคราวและย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาที่ครัวกลางบางนา (CK4) จ.สมุทรปราการ 

ปี 2555  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติพิเศษอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
จากเดิม 410.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 41.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
414.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 41.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่       
19 มีนาคม 2555 

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 3/2555 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ 
แปรสภาพจากบริษัทจ้ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด ทั งนี  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น    
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ้ากัด  )มหาชน (  ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์         
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 

 วันที่  18 กันยำยน 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่  1/2555 ได้พิจำรณำและอนุมัติกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
และอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจ ำนวน 305.5 ล้ำนบำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน ท ำให้ทุน      
จดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ มีจ ำนวน 720 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 

 เข้ำท ำสัญญำแฟรนไชส์เพ่ือรับสิทธิในกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเท็นจินเทปปันยำกิ (ปัจจุบัน 
เปลี่ยนชื่อเป็น “มิยำซำกิ”) จำก Gozouroppu Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น 
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ปี 2556  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติพิเศษดังนี  

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 920,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 
920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 720,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 
720,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพ่ือตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ้าหน่ายหรือจ้าหน่าย
ไม่ได้ก่อนการเพ่ิมทุน 

 อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
925,850,000 บาท (หุ้นสามัญ 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ้านวน 205,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการลงทุนเพ่ิม ใน                      
ทุนจดทะเบียนที่เพ่ิมของบริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษัทฯจ้านวน 
3,500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 12,500,000 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ (หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) โดยบริษัทฯมีสัดส่วน
การถือหุ้นเท่าเดิมในอัตราร้อยละ 50 บริษัทฯได้จ่ายค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2556 และกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2556 

 บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารส้านักงานใหญ่แห่งใหม่ ตั งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 2.5 และได้เริ่มย้ายการ
ด้าเนินงานและพนักงานบางส่วนไปยังส้านักงานใหญ่แห่งใหม่ในเดือนมิถุนายน 2556 และย้ายพนักงาน
ครบทุกส่วนงานในเดือนธันวาคม 2556 

 ในระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั งแรก
จ้านวน 185,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 49 บาท โดยบริษัทฯได้          
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ้าหน่ายและช้าระแล้วจากจ้านวน 720,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 
720,000,000 หุ้น  มูลค่ าที่ ตราไ ว้ หุ้นละ 1 บาท ) เป็นจ้ านวน 905,850,000 บาท ( หุ้นสามัญ 
905,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจ้านวน 905,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท้าการซื อขายได้ตั งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ในการออกจ้าหน่าย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจ้านวน 135.8 
ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 33.9 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯแสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ 

 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรและออกใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
(โครงการ “ESOP” หรือ “M-WA”) จ้านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้บริหาร รวมถึง
ผู้บริหารซึ่งด้ารงต้าแหน่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  อายุของใบส้าคัญ
แสดงสิทธิไม่เกิน 5 ปี นับตั งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ใบส้าคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการ
ซื อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้รวม 17 ครั ง โดยสามารถใช้สิทธิครั งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 
ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันที่ใช้สิทธิครั งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 
2557 ส้าหรับการใช้สิทธิครั งต่อ ๆ ไปตรงกับวันท้าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และธันวาคม ยกเว้นวันใช้สิทธิครั งที่ 17 (วันใช้สิทธิครั งสุดท้าย) ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร “เอ็ม เค สุก้ี” ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น     
“ยำโยอิ” ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้ำนอำหำรญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆ อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ “ฮำกำตะ” 
และ “มิยำซำกิ” ร้ำนอำหำรไทย “ณ สยำม” และ “เลอสยำม” ร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ “เลอ เพอทิท”  รวมถึงสถำบันฝึกอบรม
กำรประกอบอำชีพ ซึ่งมีโครงสร้ำงกลุ่ม รำยละเอียดกำรด ำเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำร  ของกลุ่มบริษัท
ฯ ดังต่อไปนี ้

1.3.1 โครงสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
1.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท  เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ

หลักดังต่อไปนี ้

ประเภทบริการ ร้านอาหาร เครื่องหมายบริการ จ านวน
สาขา 

ร้ำนสุกี ้
เอ็ม เค เรสโตรองต ์

 

 
375 

เอ็ม เค โกลด์ เรสโตรองต ์
 

6 

ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น 

ยำโยอ ิ
 

113 

ฮำกำตะ 
 

3 

มิยำซำกิ 
 

5 

ร้ำนอำหำรไทย 

ณ สยำม 
 

1 

เลอ สยำม 

 

 
2 

ร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 
 

1 

จัดเลี้ยงและให้บริกำรส่งถึงบ้ำน เอ็ม เค เรสโตรองต์/ ยำโยอ ิ

 

     - 

บริษัท เอ็ม เค        
อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด 

 (MKI)  

บริษัท เอ็มเค เซอรว์ิส    
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

(MKST) 

บริษัท พลีนัส แอนด์    
เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด(1) 

(Plenus & MK Pte. Ltd.) 

บริษัท พลีนัส             
เอ็ม เค ลมิิเท็ด(2) 

(Plenus MK Co.,Ltd.) 
  

12% 100% 100% 

•ร้านเอ็ม เค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) 
(M) 

•  ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์  ให้บริการฝึกอบรมงานบริการ
แก่บริษัทในเครือ 

 ร้าน เอ็ม เค สุกี้ และร้าน เอ็ม เค โกลด์ 
 ร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม 
 ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะและมิยาซากิ 
 ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ เลอเพอทิท 
 แฟรนไชส์ในต่างประเทศ 

 ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 

50% 

(1) Plenus Co.,Ltd. ถือหุ้น 50% 
(2) Plenus Co.,Ltd. ถือหุ้น 87.8% และ Bridg Co.,Ltd. ถือหุ้น 0.2% 

(3) (2) 

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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ประเภทบริการ ร้านอาหาร เครื่องหมายบริการ จ านวน
สาขา 

ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ 
ยำโยอิ (สิงคโปร์) 

 

    
4 

เอ็ม เค เรสโตรองต์ (สิงคโปร)์ 
 

2 

แฟรนไชส ์

เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ญี่ปุ่น) 
   

   
35 

เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
(เวียดนำม) 

  

    
4 

เอ็ม เค เรสโตรองต์  
(อินโดนีเซีย)  

1 

สถำบันฝึกอบรม N/A N/A N/A 
                    

(1) ธุรกิจร้านสุกี้ยากี้ในประเทศ 

ร้ำนสุกี้ ถือเป็นช่องทำงจัดจ ำหน่ำยที่ส ำคัญและท ำรำยได้หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีร้ำนสุก้ี 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ร้ำนเอ็ม เค เรสโตรองต์ (ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี) และ ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ เรสโตรองต์ (ร้ำนเอ็ม เค โกลด์) 
โดยบริษัทฯ ได้วำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริกำรของร้ำนแยกตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยแต่ละร้ำนมี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง เช่น ร้ำนเอ็ม เค   
สุก้ี จะเน้นกลุ่มลูกค้ำในวงกว้ำง (Mass Customization) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน นักเรียนนักศึกษำ 
เพ่ือนร่วมงำน ที่มีรำยได้ระดับกลำงถึงสูง ในขณะที่ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีลักษณะ
เฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant) ได้แก่ลูกค้ำร้ำนเอ็ม เค สุก้ี เดิม กลุ่มเพ่ือน หรือนักธุรกิจที่ต้องกำร
ใช้ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ เป็นสถำนที่เลี้ยงรับรองลูกค้ำ หรือกลุ่มคนในโอกำสพิเศษ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนสุก้ีในประเทศที่ด ำเนินงำนโดยบริษัทฯ มีทั้งหมด 381 สำขำ โดยเป็นร้ำน 
เอ็ม เค สุกี้ 375 สำขำ และร้ำนเอ็ม เค โกลด์ 6 สำขำ   

(2) ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น  

ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” (Yayoi) ด ำเนินงำนโดยบริษัทย่อยคือ 
บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด โดยเป็นกำรรับสิทธิแฟรนไชส์มำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีร้ำนยำโยอิ รวม 113 สำขำ ทั่วประเทศ 

ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
ประเภทรำเมนชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และร้ำนอำหำรเทปปันยำกิชื่อ “มิยำซำกิ” (Miyazaki) โดย ณ  สิ้นปี 
2556 มีร้ำนฮำกำตะ รวม 3 สำขำ และมีร้ำนมิยำซำกิ รวม 5 สำขำ  

ส ำหรับร้ำนฮำกะตะ สำขำที่ตั้งอยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช บริษัทฯ จะบริจำคก ำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่
โรงพยำบำลศิริรำชทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงำนบรรษัทภิบำล  (CSR: Corporate Social 
Responsibility) ของบริษัทฯ  

(3) ธุรกิจร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม  

ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม บริกำรอำหำรไทยทั่วไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดิมก่อนที่บริษัทฯ จะ
ให้บริกำรอำหำรประเภทสุก้ีเป็นหลัก บริษัทฯ ได้เติบโตมำจำกกำรเป็นร้ำนอำหำรไทยบริเวณสยำมสแควร์ 
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมจึงด ำเนินธุรกิจสืบทอดเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตั้งและเป็นกำรร ำลึกถึงสำขำแรกที่        
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สยำมสแควร์ที่ปิดตัวลง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนอำหำร ณ สยำมมีจ ำนวน 1 สำขำ ตั้งอยู่ที่
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลซิตี้ บำงนำ  

ร้ำนอำหำรไทย เลอ สยำม บริกำรอำหำรไทยทั่วไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงชำติ หรือนักธุรกิจที่ต้องกำรใช้ร้ำนอำหำรเพ่ือใช้เลี้ยงรับรองแขกหรือลูกค้ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนอำหำร เลอ สยำม มีจ ำนวน 2 สำขำ ตั้งอยู่ร่วมกับสำขำของร้ำนเอ็ม เค 
โกลด์ ที่สำขำถนนศำลำแดง จ.กรุงเทพฯ และสำขำจังซีลอน จ.ภูเก็ต 

(4) ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ 

ในเดือนกันยำยน  2555 บริษัทฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ “เลอ เพอทิท” (Le Petite) 1 
สำขำ ซึ่งเป็นชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำที่พัฒนำโดยบริษัทฯ เอง โดยตั้งอยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำชและเป็น
ส่วนหนึ่งของงำน CSR บริษัทฯ จะบริจำคก ำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกร้ำนเลอ เพอทิทให้แก่โรงพยำบำลศิริ
รำชทั้งหมด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท มีจ ำนวน 1 สำขำ 

(5) ธุรกิจให้บริการจัดส่งถึงบ้านและรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 

ธุรกิจให้บริกำรจัดส่งถึงบ้ำนและรับจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินงำนโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยลูกค้ำ
สำมำรถโทรสั่งอำหำรจำกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิ ตั้งแต่เวลำ 10.00 ถึง 21.00 น.  บริกำรจัดส่งถึง
บ้ำนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และบำงพื้นที่ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต นอกจำกนี้บริษัทฯ รับจัด
เลี้ยงนอกสถำนที่ทั้งในรูปแบบบริกำรเพียงอำหำรอย่ำงเดียว หรือบริกำรเตำไฟฟ้ำด้วย 

(6) ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ต่ำงประเทศ โดยอำศัยชื่อเสียงและควำมแข็งแกร่งของ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “MK Restaurants” รวมถึงศักยภำพของพันธมิตรคือ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น      
ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่ำแก่ของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์เพ่ือด ำเนินธุรกิจร้ำนสุก้ีภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่นมำตั้งแต่ปี 2537 และยังเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนอำหำรยำโยอิแก่ 
MKI ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้เข้ำท ำสัญญำจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกับ Plenus 
Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท
เอง และของ Plenus Co.,Ltd.  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  บริษัทฯ มีร้ำนอำหำรยำโยอิในประเทศสิงคโปร์จ ำนวน 4 สำขำ และร้ำนเอ็ม เค 
สุกี้ 2 สำขำ 

(7) ธุรกิจแฟรนไชส์ 

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนเอ็ม เค สุก้ีแก่บริษัทในต่ำงประเทศ ได้แก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น 
Global Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวียดนำม และ PT Master Kuliner ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องกำรค้ำและบริกำร “MK Restaurants”  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีสำขำร้ำนเอ็ม เค สุกี้จ ำนวน 35 สำขำในประเทศญี่ปุ่น และ 4 สำขำใน
ประเทศเวียดนำม และ 1 สำขำในประเทศอินโดนีเซีย 
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(8) ธุรกิจฝึกอบรมงานบริการ 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจฝึกอบรมงำนบริกำร ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยคือ MKST โดยให้กำรฝึกอบรมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนบริกำรเฉพำะแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครือและพนักงำนของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยเท่ำนั้น 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได ้

ในปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรำยได้รวมจ ำนวน  10,824 ล้ำนบำท 13,141 ล้ำนบำท และ 14,240 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 21.4 ในปี 2555 และร้อยละ 8.4 ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 

ทั้งนี้รำยได้รวมของบริษัทฯ กว่ำร้อยละ 96 เป็นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ และ
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ ซึ่งแนวโน้มสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจสุก้ีมีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.1.1 ธุรกิจร้านสุกี้ 

ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) ร้านเอ็ม เค สุกี้  

ร้ำนเอ็ม เค สุก้ีเป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ โดยมีอำหำรหลักเป็นอำหำรประเภทสุก้ี ได้แก่
เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ผักสด ชนิดต่ำงๆ กว่ำ 100 รำยกำร ส ำหรับลวกในหม้อสุก้ี นอกจำกนี้ยังมีอำหำรประเภท
อื่นอีกหลำยรำยกำรไว้ส ำหรับบริกำรได้แก่ ติ่มซ ำ เช่น ซำลำเปำ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ ปอเปี๊ยะสด อำหำรจำน
เดียว (A La Carte) เช่น เป็ดย่ำงเอ็ม เค หมูแดงอบน้ ำผึ้ง ซี่โครงหมูนึ่งอบเต้ำเจี้ยว เนื้อเปื่อยฮ่องกง บะหมี่
หยก เก๊ียวน้ ำ รวมถึงผลไม้ ขนมหวำน ไอศกรีมชนิดต่ำงๆ เครื่องดื่มหลำกหลำยชนิด เป็นต้น  

ลักษณะของร้ำนเอ็ม เค สุกี้ คือร้ำนของครอบครัว (Family Restaurant) โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือลูกค้ำ
ประเภทครอบครัว กลุ่มเพ่ือน คนท ำงำนซึ่งมีรำยได้ระดับปำนกลำงถึงสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆในร้ำน 
สำมำรถใช้เวลำร่วมกันปรุงสุก้ีเพ่ือรับประทำนร่วมกันพร้อมกับสนทนำไปด้วยโดยไม่ต้องรีบร้อน หรือหำก
เป็นคนท ำงำนที่ระยะเวลำพักเที่ยงมีจ ำกัด ก็สำมำรถใช้เวลำไม่ถึง 1 ชั่วโมงเพ่ือรับประทำนอำหำร เนื่องจำก
กำรบริกำรของทำงร้ำนเน้นกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งประมำณ 284 
บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนเอ็ม เค สุกี ้มีจ ำนวนทั้งหมด 375 สำขำทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ห้ำงเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ 

 
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ร้ำนเอ็ม เค สุกี้ / เอ็ม เค โกลด์    9,610  88.8 11,263 85.7 11,761 82.6 
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ    1,031  9.5 1,595 12.1 1,983 13.9 
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม         58  0.5 68 0.5 75 0.5 
แฟรนไชส์  6  0.1 8 0.1 24 0.2 
ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ(1)         3  0.0 49 0.4 101 0.7 
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นมิยำซำกิและฮำกำตะ - - 3 0.0 22 0.2 
ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท - - 1 0.0 4 0.0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  10,708  98.9 12,987 98.8 13,969 98.1 
รำยได้อื่น 116 1.1 154 1.2 271 1.9 
รวมรายได้ 10,824 100.0 13,141 100.0 14,240 100.0 

1
 ร้ำนอำหำรเอ็มเคและยำโยอิในประเทศสิงคโปร์ 
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เมเจอร์ เอสพลำนำด เป็นต้น ที่เป็นแหล่งสรรพสินค้ำของลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับปำนกลำงถึงสูง โดยมีจ ำนวน
สำขำแบ่งตำมภูมิภำคต่ำงๆดังต่อไปนี้  

ภูมิภำค จ ำนวนสำขำ 
กรุงเทพและปริมณฑล  171  
ภำคกลำง 34 
ภำคเหนือ 20 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 
ภำคตะวันออก 41 
ภำคใต้ 45 
ภำคตะวันตก 16 
รวม 375 

ในร้ำนเอ็ม เค สุกี้ โดยทั่วไปจะเป็นกำรบริกำรในรูปแบบตำมสั่งและคิดรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร 
อย่ำงไรก็ตำม ในร้ำนเอ็ม เค สุกี้ 18 สำขำดังต่อไปนี้ จะให้บริกำรอำหำรสุก้ีรวมถึงอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องด่ืมทั้งหมดในรูปแบบบุฟเฟต์  ภำยใต้แนวคิด All You Can Eat หรือ กินได้ไม่อั้น ภำยใน
วัน เวลำและรำคำที่ก ำหนด หำกลูกค้ำรับประทำนเหลือจะต้องช ำระเงินตำมรำยกำรอำหำร โดยมี
รำยละเอียดรำคำดังต่อไปนี้ 

สำขำ จังหวัด บริกำร 
รำคำสุทธิ (ผู้ใหญ่) รำคำสุทธิ (เดก็) 

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

1. โรบินสัน ลำดหญ้ำ   กรุงเทพฯ จันทร-์ศุกร์ 339 369 189 199 

2. เมเจอร์ รัชโยธิน   กรุงเทพฯ จันทร-์ศุกร์ 339 369 189 199 

3. อินเดีย เอ็มโพเรยีม  กรุงเทพฯ จันทร-์ศุกร์ 339 369 189 199 

4. วอเตอร์เกท ประตูน้ ำ กรุงเทพฯ จันทร-์ศุกร์ 339 369 189 199 

5. เฉลิมไทย ชลบุร ี ชลบุร ี จันทร-์ศุกร์ 339 369 189 199 

6. โลตัส รำชบุร ี  รำชบุร ี จันทร-์ศุกร์ 339 369 189 199 

7. บิ๊กซี รำษฏรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ ทุกวัน 339 369 189 199 

8. บำงกอกโดม  กรุงเทพฯ ทุกวัน 339 369 189 199 

9. เมเจอร์ สุขุมวิท   กรุงเทพฯ ทุกวัน 339 369 189 199 

10. เมเจอร์ รังสิต   ปทุมธำน ี ทุกวัน 339 369 189 199 

11. เมเจอร์ ปิ่นเกล้ำ   กรุงเทพฯ ทุกวัน 339 369 189 199 

12. ฟวิเจอร์พำร์ค รงัสิต   ปทุมธำน ี ทุกวัน 339 369 189 199 

13. ตึกคอม ชลบุร ี ชลบุร ี ทุกวัน 339 369 189 199 

14. ศูนย์กำรคำ้ 12 ห้วยแกว้  เชียงใหม ่ ทุกวัน 339 369 189 199 

15. โลตัส หำงดง   เชียงใหม ่ ทุกวัน 339 369 189 199 

16. ท๊อปแลนด์  เพชรบูรณ ์ ทุกวัน 339 369 189 199 

17. บิ๊กซี สกลนคร สกลนคร ทุกวัน 369 369 199 199 
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สำขำ จังหวัด บริกำร 
รำคำสุทธิ (ผู้ใหญ่) รำคำสุทธิ (เดก็) 

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

18. ตึกคอม แลนดม์ำรค์ อุดร อุดรธำน ี ทุกวัน 369 369 199 199 

2) ร้านเอ็ม เค โกลด์   

ร้ำนเอ็ม เค โกลด์  เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ โดยมีกำรบริกำรอำหำรหลักประเภทสุก้ี และ
อำหำรประเภทอื่นได้แก่ ติ่มซ ำ และอำหำรจำนเดียวบริกำรเหมือนร้ำนเอ็ม เค สุก้ี  แต่วัตถุดิบและอำหำรที่
ให้บริกำรจะเป็นระดับพรีเมี่ยม ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของร้ำนเอ็ม เค โกลด์  คือกลุ่มลูกค้ำเดิมของร้ำน
เอ็ม เค สุก้ี ที่มีรำยได้ค่อนข้ำงสูง ชื่นชอบอำหำรเกรด Premium และต้องกำรใช้ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ เป็น
สถำนที่เลี้ยงรับรอง  กำรตกแต่งของร้ำนเอ็ม เค โกลด์ จะเน้นควำมหรูหรำ ประดับด้วยไฟและวัสดุหลำกสี 
ท ำให้เกิดประกำยระยิบระยับสวยงำม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้ำนจะเน้นควำมหรูหรำ เช่นกำรใช้หม้อไฟสีทอง 
จำนชำมกระเบื้อง นอกจำกนี้รำยละเอียดอื่นๆ ได้แก่  อุปกรณ์ตกแต่ง  ป้ำยชื่อร้ำน  ครัวเป็ดย่ำงที่โชว์
ด้ำนหน้ำร้ำน  ผ้ำรองจำน  แบบฟอร์มพนักงำน  ได้รับกำรออกแบบอย่ำงพิถีพิถันและมีส่วนประกอบของสี
ทอง เพ่ือให้ดูหรูหรำ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ มีทั้งหมด 6 สำขำ ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ สยำม
พำรำกอน เซ็นทรัลเวิลด์ ศำลำแดง เอสพลำนำด เอกมัย และจังซีลอน จ.ภูเก็ต โดยรูปแบบกำรบริกำรจะ
เป็นกำรบริกำรในรูปแบบตำมสั่งและคิดรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อ
ครั้งประมำณ 486 บำท นอกจำกนี้ ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ ยังบริกำรอำหำรสุก้ีรวมถึงอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องด่ืมทั้งหมดในรูปแบบบุฟเฟต์เช่นกัน โดยสำขำที่ให้บริกำรดังกล่ำวมี 4 สำขำ ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้  

สำขำ จังหวัด บริกำร 
รำคำสุทธิ (ผู้ใหญ่) รำคำสุทธิ (เดก็) 

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

สุขุมวิท เอกมัย  กรุงเทพฯ จันทร-์ศุกร์ 449 499 229 249 

เอสพลำนำด  กรุงเทพฯ จันทร-์อำทิตย ์ 449 499 229 249 

ศำลำแดง กรุงเทพฯ จันทร-์อำทิตย ์ 449 499 229 249 

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ จันทร-์ศุกร์ 449 499 229 249 

2.1.2 ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น 

ร้านอาหารยาโยอิ 

ร้ำนอำหำรยำโยอิ ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในกำร
ด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำยำโยอิ เคน มำจำก Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในผู้น ำในธุรกิจร้ำนอำหำรของประเทศญี่ปุ่น โดยร้ำนอำหำร      
ยำโยอิสำขำแรกในประเทศไทยเปิดให้บริกำรในปี 2549 

ร้ำนอำหำรยำโยอิตกแต่งในบรรยำกำศสดใส เป็นกันเอง บริกำรอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้แนวคิด “เสิร์ฟร้อน อร่อยเร็ว” 
เน้นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว แต่มีคุณภำพ ปรุงใหม่ทุกจำน และมีรำคำสมเหตุสมผล โดยแนวคิดนี้ได้น ำมำจำก
รูปแบบกำรใช้ชีวิตของชำวญี่ปุ่น คือแม้จะต้องอยู่ในภำวะเร่งรีบเพียงใด ทุกอย่ำงในชีวิตประจ ำวันจะต้องประณีต



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   

 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 11 
 

และได้มำตรฐำน ไม่เว้นแม้แต่เร่ืองอำหำร  ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ให้ควำมส ำคัญกับอำหำรกำรกิน
เช่นกัน   

ร้ำนอำหำรยำโยอิบริกำรอำหำรญี่ปุ่นทั้งประเภทจำนเดียว (A La Carte) และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บริกำรมำพร้อมกับ ข้ำว สลัดผัก ซุปมิโสะ เครื่องเคียงแบบญี่ปุ่นประจ ำวัน อำหำรแนะน ำได้แก่ หมูชุ บแป้งทอด
รำดซอสมิโสะ หมูย่ำงกระทะร้อน ข้ำวหน้ำเนื้อประเภทต่ำงๆ ข้ำวกล่องแบบญี่ปุ่น นอกจำกนี้ยังมีบริกำร อุด้ง    
รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เก๊ียวซ่ำ พิซซ่ำญี่ปุ่น และขนมหวำน รวมถึงเครื่องด่ืมที่หลำกหลำย โดยมีค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ยต่อคนต่อคร้ังประมำณ 230 บำท 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำและคัดสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอร่วมกับเชฟชำวญี่ปุ่นของยำโยอิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่น เพ่ือให้ได้เมนูที่เข้ำกับฤดูกำล และยังคงรูปแบบควำมเป็นอำหำรญี่ปุ่น โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมำ
ให้บริกำร  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนอำหำรยำโยอิ มีจ ำนวนทั้งหมด 113 สำขำทั่วประเทศ  

ภูมิภำค จ ำนวนสำขำ 
กรุงเทพและปริมณฑล 70 
ภำคกลำง 11 
ภำคเหนือ 4 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
ภำคตะวันออก 9 
ภำคใต้ 6 
ภำคตะวันตก 3 
รวม 113 

ร้านฮากาตะ 

ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ สำขำแรกที่โรงพยำบำลศิริรำช ร้ำนฮำกำตะ
บริกำรอำหำรญี่ปุ่นประเภทรำเมนชนิดต่ำงๆ เก๊ียวซ่ำ และเครื่องด่ืมชนิดต่ำงๆ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้ง
ประมำณ  202 บำท ร้ำนฮำกำตะสำขำโรงพยำบำลศิริรำชเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
บริจำคก ำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิริรำชทั้งหมด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนฮำกำตะมีจ ำนวน 
3 สำขำ 

ร้านมิยาซากิ 

ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นมิยำซำกิ สำขำแรกที่ศูนย์กำรค้ำเดอะซีน ทำวน์อิน
ทำวน์ (The Scene Town in Town) ซ.ลำดพร้ำว 94 โดยบริกำรอำหำรญี่ปุ่นกระทะร้อนประเภทต่ำงๆ (เทปปัน
ยำกิ)  เครื่องด่ืมและขนมหวำนประเภทต่ำงๆ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งประมำณ  242 บำท ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556 ร้ำนมิยำซำกิมีจ ำนวน 5 สำขำ 

2.1.3 ธุรกิจร้านอาหารไทย 

ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ บริกำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งใน
รูปแบบไทย โดยคงควำมเป็นร้ำนอำหำรไทยเหมือนยุคก่อตั้งสำขำแรกที่สยำมสแควร์ ก่อนที่ร้ำนอำหำรของ
บริษัทฯ จะมุ่งให้บริกำรอำหำรประเภทสุกี้ยำก้ีเป็นหลัก เน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยได้ระดับกลำงถึงสูง อำหำรไทยที่
ให้บริกำรมีตั้งแต่อำหำรประเภทกับข้ำว ได้แก่ น้ ำพริก ต้มย ำ แกง ผัดผักชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดียว ก๋วยเตี๋ยว 
อำหำรทำนเล่น ตลอดจนขนมหวำน เคร่ืองด่ืมที่หลำกหลำยและไวน์ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งประมำณ  
251 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำน ณ สยำม มี 1 สำขำ ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซำ    
บำงนำ  
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ส ำหรับร้ำนอำหำร เลอ สยำม เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ และบริกำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบเช่นกัน 
ร้ำนอำหำร เลอ สยำม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศที่หรู มีระดับ อำหำรต่ำงๆรวมถึงเครื่องด่ืมจะเป็น
ระดับพรีเมี่ยม โดยร้ำนอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติ หรือกลุ่มลูกค้ำที่ มีรำยได้ค่อนข้ำงสูงและ
ต้องกำรใช้ร้ำนเป็นสถำนที่ เลี้ยงรับรอง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้ งประมำณ 471 บำท                        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ร้ำนเลอ สยำม มี 2 สำขำได้แก่ สำขำศำลำแดง และสำขำจังซีลอน จ. ภูเก็ต   

2.1.4 ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ 

ในเดือนกันยำยน ป ี2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท” 
ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยบริษัทฯ เอง สำขำแรกที่โรงพยำบำลศิริรำช โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่ กำแฟ และ
เครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ  มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อคร้ังประมำณ  269 บำท ร้ำนเลอ เพอทิท สำขำโรงพยำบำลศิ
ริรำชเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจำคก ำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิริรำช
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  ร้ำนเลอ เพอทิทมีจ ำนวน 1 สำขำ 

2.1.5 บริการส่งถึงบ้านและบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 

กำรบริกำรส่งถึงบ้ำน Home Delivery และบริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ และ บริษัท เอ็ม เค 
อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด โดยบริกำรส่งอำหำรจำกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิถึงบ้ำนตั้งแต่เวลำ 10.00 – 21.00 น. 
โดยจ ำนวนสั่งอำหำรขั้นต่ ำจำกทั้งสองร้ำนคือ 150 บำท หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของร้ำนเอ็ม เค สุก้ี 
จ ำนวนสั่งขั้นต่ ำจะเริ่มต้นที่ 199 บำท ค่ำบริกำรส่งอำหำรครั้งละ 40 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว) โดยสำมำรถ
ช ำระค่ำอำหำรเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตวีซ่ำทุกธนำคำร ซึ่งกำรสั่งอำหำรสำมำรถท ำได้ 2 ทำง คือ สั่งทำง
โทรศัพท์ และสั่งทำงออนไลน์ผ่ำนเวบไซต์ 

สั่งอำหำรทำงโทรศัพท์ 

บริเวณที่ให้บริกำร โทรศัพท์ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 0-2248-5555 
เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี 038-374-484 
เชียงใหม่   053-214-111 
ภูเก็ต 076-248-266 

สั่งอำหำรทำงออนไลน์ 

บริเวณที่ให้บริกำร เอ็ม เค สุกี้ ยำโยอิ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

http://delivery.mkrestaurant.com http://delivery.yayoirestaurants.com เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี 
เชียงใหม่   

ส ำหรับบริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ ร้ำนเอ็ม เค สุก้ีและร้ำนยำโยอิบริกำรรับสั่งอำหำรล่วงหน้ำและบริกำรอำหำร
กล่องส ำหรับจัดงำนเลี้ยง งำนพิธีกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ บริษัทฯมีโครงกำรที่จะบริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่อย่ำง
ครบวงจร โดยจะมีกำรบริกำรอุปกรณ์ เช่น หม้อสุก้ี ปลั๊กไฟ โต๊ะเก้ำอี้ และบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดงำนนอกสถำนที่เสมือนลูกค้ำนั่งทำนสุก้ีที่ร้ำนด้วย 

  

http://delivery.mkrestaurant.com/
http://delivery.yayoirestaurants.com/
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2.1.6 ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มจี ำนวนร้ำนเอ็ม เค สุกี้ และร้ำนยำโยอิในต่ำงประเทศ รำยละเอียดดังนี้ 

ประเทศ จ ำนวนร้ำนเอ็ม เค สุก้ี จ ำนวนร้ำนยำโยอิ ด ำเนินธุรกิจโดย 
ญี่ปุ่น 35 - Plenus MK Co.,Ltd.  

(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12 / ได้รับ
สิทธิแฟรนไชส์จำกบริษัทฯ)  

สิงคโปร์ 2 4 Plenus & MK Pte.Ltd. 
(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 / เป็น
บริษัทร่วมค้ำ) 

เวียดนำม 4 - Global Investment Gate Joint-
Stock Company เป็นบุคคลที่ไม่
เก่ียวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์
จำกบริษัทฯ 

อินโดนีเซีย 1 - PT Master Kuliner เป็นบุคคลที่ไม่
เก่ียวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์
จำกบริษัทฯ 

 

2.1.7 สถาบันฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรโดยบริษัท เอ็ม เค เซอร์วิส เทรนนิ่ง จ ำกัด หรือสถำบันฝึกอบรมเอ็ม เค ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 
เพ่ือให้บริกำรฝึกอบรมงำนด้ำนบริกำรและทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนแก่พนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
เน่ืองจำกบริษัทฯ ตระหนักดีกว่ำทรัพยำกรที่มีค่ำมำกที่สุดขององค์กรคือ พนักงำน บริษัทฯจึงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสรรหำ คัดเลือก ดูแลเอำใจใส่ และพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ บริษัทฯได้พัฒนำกำรหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมตำมมำตรฐำนของบริษัทฯอย่ำงเข้มข้น พนักงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนสำขำ ทั้งที่เป็น
พนักงำนประจ ำหรือพนักงำนชั่วครำว ซึ่งรวมถึง นักเรียน นักศึกษำ พนักงำนฝ่ำยบริหำรจัดกำร รวมทั้งผู้บริหำร
จะต้องได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้และได้รับควำมดูแลจำกบริษัทในมำตรฐำนเดียวกันตำม Training Road 
Map เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) ของต ำแหน่งงำนของพนักงำนแต่ละคน  

สถำบันฝึกอบรมเอ็ม เค ตั้งอยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงข้ำมกับศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลซิตี้ บำงนำ เป็นอำคำร 
7 ชั้นที่มีห้องฝึกอบรมหลำยรูปแบบ มีอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมอย่ำงครบครัน หลักสูตรส่วนใหญ่ เป็น
หลักสูตรที่ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนงำนบริกำรจำกบุคลำกรภำยใน วิทยำกรจึงประกอบไปด้วยผู้บริหำร
ระดับต่ำงๆ หัวหน้ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ มีครูฝึกที่มีประสบกำรณ์ในงำนบริกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่จ ำเป็น ทักษะกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อลูกค้ำและจิตใจที่รักกำร
บริกำร ส่งผลให้พนักงำนเอ็ม เคทุกคนมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนบริกำรให้บรรลุเป้ำหมำยนั่นคือกำร
บริกำรเพ่ือให้ลูกค้ำพึงพอใจมำกที่สุด 
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2.2. การตลาดและการแข่งขัน  

2.2.1.  ภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจที่เปิดกิจกำรง่ำย มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง จึงมี
สภำวะกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง โดยภำพรวมแล้วเป็นธุรกิจที่มีกำรเติบโตตลอดเวลำ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่นิยมกำรออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น โดยมูลค่ำตลำดธุรกิจบริกำรเก่ียวกับอำหำรในปี 
2556 คำดว่ำมีมูลค่ำประมำณ 669,000 บำท(1) โดยธุรกิจร้ำนอำหำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก(2) คือ 
ภัตตำคำร ร้ำนอำหำรครอบครัว ร้ำนเสิร์ฟเร็ว และร้ำนอำหำรขนำดเล็ก  

1. ภัตตำคำร (Fine Dining) เป็นร้ำนที่มีกำรออกแบบตกแต่งอย่ำงประณีต สวยงำม ใช้วัสดุและอุปกรณ์
รำคำแพง มีเมนูอำหำรอย่ำงหรูหรำ มีกำรบริกำรระดับ 5 ดำว อย่ำงเช่น ร้ำนอำหำรอิตำเลียน    
ร้ำนอำหำรฝร่ังเศส ร้ำนอำหำรจีน และร้ำนอำหำรญี่ปุ่น เป็นต้น 

2. ร้ำนอำหำรครอบครัว (Family Dining)  เป็นร้ำนที่มีกำรออกแบบตกแต่งพอสมควร เน้นบรรยำกำศแบบ
สบำยๆ เป็นกันเอง รำคำอำหำรระดับปำนกลำง พนักงำนบริกำรแบบเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง 
ร้ำนอำหำรในกลุ่มนี้สำมำรถแบ่งประเภทได้หลำยประเภท เช่น อำหำรไทย อำหำรฝรั่ง อำหำรญี่ปุ่น และ
อำหำรปรุงด้วยตัวเอง  

3. ร้ำนเสิร์ฟเร็ว  (Quick Service Restaurant หรือ QSR) เป็นร้ำนที่มีกำรออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่ำย มี
ควำมทันสมัย เน้นบริกำรอำหำรจำนด่วน สะดวกรวดเร็ว มีรำยกำรอำหำรจ ำกัดและสำมำรถหมุนเวียน
ลูกค้ำได้ในปริมำณมำก ซึ่งมีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรแฟรนไชส์เข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น 

4. ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก   (Kiosk) เป็นร้ำนที่มีกำรออกแบบตกแต่งแบบง่ำยๆ เน้นอำหำรจำนเดียว สำมำรถ
ปรุงได้ง่ำยและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนำดย่อมที่มีเจ้ำของร้ำนเป็นพ่อครัวเอง เป็นกลุ่มร้ำนอำหำรที่มี
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในจ ำนวนมำก 

ภำวะกำรแข่งขันธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยค่อนข้ำงรุนแรง เนื่องจำกมีกำรขยำยธุรกิจและกำรลงทุนจำกทั้ง
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในลักษณะของร้ำนอำหำรในศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด
และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยเฉพำะกระแสควำมแรงของดำรำเกำหลีและญี่ปุ่นที่ท ำให้ผู้บริโภคมีควำมสนใจอำหำร
เกำหลีและญี่ปุ่นมำกขึ้นท ำให้มีผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำมำในอุตสำหกรรมมำกขึ้นเพ่ือเพ่ิมทำงเลือกให้กับ
ผู้บริโภค โดยเน้นควำมหลำกหลำยของเมนู ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร กำรตกแต่งร้ำนที่มีสีสันและลูกเล่นที่
ทันสมัย มีท ำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน และกำรตั้งรำคำสินค้ำที่ไม่แพงจนเกินไป 

2.2.2.  การแข่งขัน 

มูลค่ำตลำดของธุรกิจบริกำรเก่ียวกับอำหำรในปี 2556 มีมูลค่ำประมำณ 669,000 บำท โดยแบ่งเป็นมูลค่ำตลำด
ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร 488,370 ล้ำนบำท และมูลค่ำตลำดธุรกิจบริกำร
ด้ำนอำหำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร 180,630 ล้ำนบำท(1) บริษัทฯ คำดว่ำ เอ็ม เค สุก้ี มีส่วนแบ่งตลำด
ประมำณร้อยละ 8 ของมูลค่ำธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร และคู่แข่งโดยตรงของเอ็ม เค สุ
ก้ี คือ เครือข่ำยร้ำนอำหำรที่มีสำขำจ ำนวนมำกที่ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วประเทศ และโดยมำกจะมีสำขำใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ไก่ทอด พิซซ่ำ แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจำกร้ำนอำหำรที่มีลักษณะเมนูคล้ำยกัน คู่แข่งของเอ็ม เค สุก้ี คือ ฮอท พอท ชำบูชิ ซูกิชิ บำร์
บีคิว พลำซ่ำและจุ่มแซ่บฮัท  

 1
 ที่มำ: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มิถุนำยน 2556 

2
 ที่มำ: ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำธุรกจิ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
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คู่แข่งของเอ็ม เค สุกี้1 จ านวนสาขา  
ฮอท พอท 142 
บำร์บีคิว พลำซ่ำ / จุ่มแซ่บฮัท 94 
ชำบูชิ 88 
ซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ / โซลกริลล์ บุฟเฟต์ / ซูกิชิบำร์บีคิว 57 
โคคำ สุก้ี 8 
  
เอ็ม เค สุกี้ (รวมเอ็ม เค โกลด์) 381 

หมำยเหตุ: 1. ข้อมูลจำก Website ของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 2 ม.ค. 2557            

ในขณะที่ยำโยอิจะเป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเสิร์ฟเร็วที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 
และกลุ่มวัยรุ่นที่เน้นควำมสะดวกรวดเร็วกับอำหำรญี่ปุ่นต้นต ำรับในรำคำที่ไม่แพง ส ำหรับมูลค่ำธุรกิจของตลำด
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำรในปี 2556 นั้นคำดว่ำมีมูลค่ำประมำณ 17,000 ล้ำนบำท(1) ซึ่งบริษัท 
คำดว่ำยำโยอิมีส่วนแบ่งมูลค่ำตลำดประมำณร้อยละ 12 ของมูลค่ำตลำดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจ
อำหำร โดยคู่แข่งโดยตรงของยำโยอิ คือ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่มีเมนูหลำกหลำยและเปิดให้บริกำรหลำยสำขำ ได้แก่ 
ฟูจิ เซ็น และโอโตยะ  

 คู่แข่งของยำโยอิ1 จ ำนวนสำขำ 
 ฟูจิ 87 
 โอโตยะ / โอโตยะคิทเช่น 38 
 เซน 27 
 ยาโยอิ 113 

        หมำยเหตุ: 1. ข้อมูลจำก Website ของแต่ละบริษัท ณ วันที่ 2 ม.ค. 2557 

2.2.3.  แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนถือเป็นเรื่องปกติที่สะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชีวิตของคนไทยที่เน้นควำม
สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งกำรเลือกร้ำนอำหำรที่จะรับประทำนนั้น นอกจำกเมนูหลำกหลำย รสชำติอำหำรที่
อร่อย บริกำรที่ดีและรำคำที่สมเหตุสมผลแล้ว ผู้บริโภคยังพิถีพิถันและใส่ใจกำรรับประทำนอำหำรมำกขึ้น เช่น 
อำหำรเพ่ือสุขภำพ ขั้นตอนกำรเตรียมอำหำร ควำมสะอำด และคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ประกอบไปด้วย แคลอรี่ 
โปรตีน ไขมัน แป้ง น้ ำตำล และแร่ธำตุสำรอำหำรต่ำงๆ เป็นต้น ดังนั้น อำหำรเพ่ือสุขภำพจึงเข้ำมำมีบทบำทมำก
ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้นซึ่ง เช่น เมนูจำกเนื้อปลำ เมนูผักปลอดสำร เมนูเห็ด และเมนูเต้ำหู้ เป็น
ต้น 

ในปี 2555 มีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรในประเทศไทยรวม 61,760 รำย โดยเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรที่จด
ทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ในกลุ่มภัตตำคำร ร้ำนขำยอำหำร และเครื่องด่ืม ที่ยังคงมี
สถำนะด ำเนินกิจกำรรวม 6,933 รำย ลดลงจำกปี 2553 และปี 2554 ที่มีจ ำนวน 7,907 และ 7,099 ตำมล ำดับ 
อันเนื่องมำจำกกำรแข่งขันในตลำดที่ค่อนข้ำงรุนแรงจำกกำรขยำยตัวของร้ำนอำหำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร 
แต่เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ กลับพบว่ำ มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำสนใจในกำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทย ที่ยังคงมีผู้เล่นรำยใหม่เข้ำ
สู่ตลำดเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ผลส ำรวจของ Euromonitor International ระบุว่ำ ในปี 2555 คน
ไทยมีค่ำใช้จ่ำยบริกำรด้ำนอำหำรกับผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร เฉลี่ย 7,481 บำทต่อคน 
ลดลงร้อยละ 3.3 จำกปี 2550 ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยบริกำรด้ำนอำหำรกับผู้ให้บริกำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร 

1
 ที่มำ: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มิถุนำยน 2556 
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เฉลี่ย 2,431 บำทต่อคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.7 จำกปี 2550 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำร
เลือกใช้จ่ำยบริกำรด้ำนอำหำรของคนไทย ที่มีแนวโน้มเลือกใช้จ่ำยกับผู้ให้บริกำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำรมำก
ขึ้น ส่งผลให้มูลค่ำตลำดธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำรมีแนวโน้มเติบโต  โดยศูนย์วิจัยกสิกร
คำดกำรณ์ว่ำในปี  2556 นี้ มูลค่ำตลำดร้ำนอำหำรที่เป็นเครือข่ำยธุรกิจอำหำร จะมีมูลค่ำประมำณ 97,431 ล้ำน
บำท หรือเติบโตร้อยละ 14 จำกปี  2555 ที่มีมูลค่ำตลำด 85,466 ล้ำนบำท โดยร้ำนอำหำรประเภทไก่และเบอร์
เกอร์, สุก้ีและชำบู, และอำหำรญี่ปุ่น มีมูลค่ำตลำดรวมกันประมำณร้อยละ 60  ของมูลค่ำตลำดร้ำนอำหำรที่เป็น
เครือข่ำยธุรกิจอำหำรโดยรวม(1) 

2.2.4.  ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ร้ำนอำหำรในกลุ่มเอ็ม เค สุกี้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุ่น ที่มีรำยได้ปำนกลำง 

 
กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท ำงำน ที่มีรำยได้ปำนกลำง – สูง 

 

กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวัยรุ่น ที่มี
รำยได้ปำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุ่น ที่มีรำยได้ปำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุ่น ที่มีรำยได้ปำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนท ำงำน ที่มีรำยได้ปำนกลำง-สูง 

 

กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนท ำงำน ที่มีรำยได้ปำนกลำง-สูง 

 

กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุ่น ที่มีรำยได้ปำนกลำง 

เอ็ม เค สุกี้ เป็นร้ำนอำหำรที่อยู่ระหว่ำงภัตตำคำรและร้ำนเสิร์ฟเร็วส ำหรับครอบครัวและเพ่ือนฝูง ซึ่งมำทำนแล้ว
สำมำรถใช้เวลำสบำยๆ ในร้ำนได้ และสำมำรถท ำเวลำรับประทำนได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นเอ็ม เค สุก้ีจึงเป็น
ร้ำนอำหำรของผู้บริโภคที่ต้องกำรรับประทำนอำหำรเป็นกลุ่ม มีอำหำรรสชำติอร่อยและมีสุขภำพที่ดี บริกำร
รวดเร็วและคุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำยไป ดังนั้น กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของเอ็ม เค สุก้ี จึงครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
กลุ่มคนที่รักและใส่ใจสุขภำพทุกเพศทุกวัย เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุ่น ในขณะที่ร้ำนยำโยอิเป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เน้นรสชำติอำหำรญี่ปุ่นต้นต ำรับและเสิร์ฟเร็ว ดังนั้น กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มคนที่ทันสมัยและเน้นกำรบริกำรที่รวดเร็ว เช่น กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษำและกลุ่มวัยรุ่น ส ำหรับร้ำนรำเมนฮำกำตะ เน้นรสชำติรำเมนสูตรด้ังเดิม อุดมด้วยคุณค่ำอำหำรและเสิร์ฟ
เร็ว โดยมำกเป็นอำหำรจำนเดียว กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นกลุ่มครอบครัว คนท ำงำน นักเรียน นักศึกษำ และกลุ่ม
วัยรุ่นที่ต้องกำรกำรบริกำรที่รวดเร็ว ส ำหรับร้ำนมิยำซำกิ เป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เสิร์ฟใน  กระทะร้อน มีควำม
หลำกหลำยของอำหำรที่ปรุงสดและเสิร์ฟในกระทะร้อน ในรำคำปำนกลำง กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มครอบครัว 
กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวัยรุ่น ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำของ ณ สยำม และ เลอ สยำม 
โดยมำกจะเป็นกลุ่มครอบครัวและคนท ำงำนที่ชื่นชอบอำหำรไทยรสชำติทั้งเดิมและสำมำรถท ำเวลำรับประทำน

1
 ที่มำ: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มิถุนำยน 2556 
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ได้อย่ำงรวดเร็ว ในส่วนของร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษำ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนท ำงำน ที่ใช้ร้ำนกำแฟเพ่ือนัดพบปะพูดคุย หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ  เช่นอ่ำนหนังสือ
ในบรรยำกำศสบำยๆ 

2.2.5.  กลยุทธ์การแข่งขัน 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจกว่ำ 25 ปี มำจำกควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรให้บริกำรและสินค้ำให้ดียิ่งๆขึ้น โดย
บริษัทฯมีกำรวำงแผนกลยุทธ์ต่ำงๆ และกำรน ำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ำมำร่วมประยุกต์ใช้เพ่ือให้ได้มำซึ่งสินค้ำและ
บริกำรที่มีคุณภำพ เพ่ือตอบโจทย์และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้ำ โดยมีกลยุทธ์ที่ส ำคัญดังนี้ 

ก. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 

กำรสร้ำงแบรนด์เอ็ม เค สุก้ี ได้ถูกท ำอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องมำหลำยปี โดยมีกำรใช้สื่อโฆษณำเพ่ือส่งผลให้   
แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงมำกขึ้น กำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องก็เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ว่ำแบรนด์เอ็ม เค สุก้ี 
ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำอย่ำงดี กำรสร้ำงแบรนด์จะเน้นควำมจริงใจและน ำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพของสินค้ำ บริกำรที่ดี ควำมปลอดภัย สถำนที่สะดวก และรำคำที่สมเหตุสมผล จำกปัจจัย
ดังกล่ำวเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้แบรนด์เอ็ม เค สุกีม้ีควำมแข็งแกร่งและครองใจลูกค้ำตลอดมำ 

ส ำหรับแบรนด์ยำโยอินั้น เป็นแบรนด์ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นร้ำนอำหำรพร้อม
เสิร์ฟในรูปแบบอำหำรชุดสไตล์เสิร์ฟร้อน อร่อยเร็ว และรำคำประหยัด ที่มีสำขำทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นคอน
เซปต์คุณภำพของวัตถุดิบต้องมำที่หนึ่ง นอกเหนือจำกรสชำติดี กำรจัดวำงอำหำรน่ำรับประทำน และควำม
รวดเร็วในกำรให้บริกำร ที่ส ำคัญคือ ไม่ว่ำจะกลับมำทำนอีกก่ีครั้ง และทำนที่ไหนในโลก มำตรฐำนก็คงเดิม ซึ่ง
ปัจจัยเหล่ำนี้ท ำให้ยำโยอิเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนไทยตลอดมำ 

ข. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

เอ็ม เค สุก้ี เน้นอำหำรที่มีคุณภำพ มีรสชำติอร่อยและสะอำดถูกหลักอนำมัย ไม่ว่ำจะเป็นเป็ดย่ำง หมูแดงอบ
น้ ำผึ้ง หรือหมูกรอบ หรือเมนูสุก้ี เช่น เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ไข่ไก่ และผักสดซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท ำให้ผู้บริโภคนึกถึงเอ็ม 
เค สุก้ี เมื่อคิดถึงผักสดก็คิดถึงเอ็ม เค หรือซำลำเปำ ติ่มซ ำ คะน้ำฮ่องกง บะหมี่เก๊ียวสูตรด้ังเดิมที่คัดสรรมำไว้
บริกำร เอ็ม เค สุก้ียังเป็นผู้น ำในกำรรณรงค์กินอำหำรปลอดภัยโดยใช้เครื่องล้ำงผักที่ทันสมัย และน ำเสนอเมนู
สุขภำพ เช่น ชุดผักสุขภำพที่เน้นผักสดหลำกหลำยชนิดในจำนใหญ่ และชุดเห็ดรวมที่คัดสรรเห็ดสดนำนำชนิด 
นอกจำกนี้ยังเป็นผู้ประกอบกำรรำยแรกที่ประกำศว่ำอำหำรของเอ็ม เค สุก้ี ทุกรำยกำรปรำศจำกผงชูรส ซึ่งได้รับ
กำรรับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำอีกด้วย  

ส ำหรับยำโยอิ จะเน้นเมนูที่มีควำมหลำกหลำยที่มีรสชำติญี่ปุ่นต้นต ำหรับซึ่งจะปรับเปลี่ยนตำมฤดูกำล โดยเน้น
วัตถุดิบที่สดใหม่ที่คัดสรรจำกทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น เนื้อสัตว์ที่มีคุณภำพ ปลำน ำ เข้ำจำกญี่ปุ่น 
ข้ำวญี่ปุ่นชั้นดี และน้ ำซอสต้นต ำหรับของยำโยอิ เพ่ือสร้ำงสรรอำหำรที่มีคุณภำพและดีต่อสุขภำพของคนไทย 
และเข้ำกับคอนเซปต์ “เสิร์ฟร้อน อร่อยเร็ว” ของยำโยอิที่ท ำให้อำหำรญี่ปุ่นกลำยเป็นชีวิตประจ ำวันของทุกคน  

ค. กลยุทธ์ด้านบริการที่ดี 

เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจแก่ลูกค้ำทุกครั้งที่เข้ำมำรับประทำนอำหำรในร้ำนเอ็ม เค สุก้ี หรือร้ำนยำโยอิ ลูกค้ำจะ
ได้รับกำรต้อนรับจำกพนักงำนที่มีรอยยิ้มและใบหน้ำที่แจ่มใส เป็นกันเอง มีมำรยำทและอัธยำศัยไมตรีแบบไทยๆ 
ใส่ใจควำมสะอำด และกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว รวมถึงบริกำร Home Delivery ที่เน้นบริกำรส่งอำหำรให้ลูกค้ำตรง
เวลำ ซึ่งบริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality Assurance) เข้ำมำตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรของ
พนักงำนทุกคนตั้งแต่พนักงำนในครัว พนักงำนเสิร์ฟ แคชเชียร์ ตลอดจนแม่บ้ำนเพ่ือให้มั่นใจว่ำพนักงำนทุกคน
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ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่บริษัทฯวำงไว้ นอกจำกนี้ ยังมีลูกค้ำจัดตั้ง (Secret Customer) มำส ำรวจและให้คะแนนทุก
สำขำเป็นประจ ำอีกด้วย 

ง. กลยุทธ์ ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

ควำมพอใจของลูกค้ำคือหนึ่งในเป้ำหมำยที่บริษัทฯจะต้องตอบโจทย์ จึงมีกำรส ำรวจควำมพอใจจำกลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องจำกใบแสดงควำมคิดเห็นของลูกค้ำ กำรให้พนักงำนพูดคุยสอบถำมลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กำรท ำ Focus 
Group เป็นระยะๆ เพ่ือหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศเพ่ือน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มำยกระดับกำรให้บริกำร เช่น กำรน ำเครื่อง PDA ใช้สั่งอำหำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดควำมผิดพลำดให้น้อยลงที่สุด และกำรน ำหุ่นยนต์มำให้บริกำรเสิร์ฟอำหำร เป็นต้น    

จ. กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า 

ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีสมำชิกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ประมำณ 2.6 ล้ำนคน และมีสมำชิกร้ำนยำโยอิประมำณ 
138,000 คน สมำชิกจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดร้อยละ 10 ส ำหรับกำรช ำระเงินสดและส่วนลดร้อยละ 5 ส ำหรับ
กำรช ำระบัตรเครดิต ซึ่งกำรมีบัตรสมำชิกท ำให้ลูกค้ำมำรับประทำนอำหำรที่ร้ำนค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ  นอกจำกนี้      
ยังช่วยให้บริษัทฯสำมำรถเก็บสถิติและวิเครำะห์ศึกษำข้อมูลสมำชิกเพ่ือท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมของลูกค้ำได้ดี
ยิ่งขึ้น ในอนำคตบัตรสมำชิกของบริษัทฯจะมีข้อมูลรำยกำรอำหำรที่ลูกค้ำสั่งประจ ำ ซึ่งพนักงำนจะสำมำรถทรำบ
ได้ทันทีและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือท ำให้ลูกค้ำประทับใจได้ 

ฉ. กลยุทธ์ด้านความปลอดภัย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยของลูกค้ำและพนักงำนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่กำรเป็น
ร้ำนสุก้ีร้ำนแรกที่น ำเตำไฟฟ้ำมำใช้ จนถึงคัด เลือกวัสดุที่ผลิตหม้อสุก้ีที่ปลอดสำรอันตรำยและกำรน ำเตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำมำให้บริกำร นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำ Safety Ring เพ่ือป้องกันหม้อสุก้ีหก รวมถึงกำรติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด หรือระบบตัดไฟอัตโนมัติไว้ใต้โต๊ะและที่แผงไฟควบคุมยังมีระบบตัดไฟส ำรองอีกชุด เพ่ือ
มั่นใจได้ว่ำไม่มีทำงที่ไฟจะรั่วถึงลูกค้ำอย่ำงแน่นอน นอกจำกนี้ บริษัทฯยังเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของ
อำหำรทุกรำยกำรและค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำเป็นส ำคัญ โดยมีผู้ช ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำร
ปลอดภัยดูแลตั้งแต่กำรรับมอบสินค้ำ ขั้นตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครัวกลำง ระบบขนส่งไปยังสำขำทั่ว
ประเทศ และกำรจัดเก็บอำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกนี้ยังมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนเพ่ือให้เข้ ำใจ
และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนที่บริษัทฯวำงไว้  

ช. กลยุทธ์ด้านการตลาด 

บริษัทฯเน้นย้ ำในกำรสร้ำงแบรนด์เพ่ือให้เป็นที่จดจ ำและเป็น Top of Mind ของกลุ่มลูกค้ำทั่วไป กิจกรรมทำง
กำรตลำดต่ำงๆ ได้ถูกสร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือตอกย้ ำแบรนด์ต่ำงๆ ในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ ยังผลักดันกำรท ำโปรโมชั่นเพ่ือส่งเสริมยอดขำยของแต่ละแบรนด์อย่ำงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ไม่ว่ำจะเป็น
โปรโมชั่นที่ฝ่ำยกำรตลำดวำงแผนไว้หรือกำรท ำโปรโมชั่นร่วมกับคู่ค้ำอื่น อำทิเช่น บัตรเครดิต หรือ เครือข่ำยมือ
ถือ ยกตัวอย่ำงในปีที่ผ่ำนมำ เอ็มเค เรสโตรองต์ได้มีกำรท ำโปรโมชั่น “เอ็มเค สุขล้นรวยล้ำน” ชิงโชครำงวัล
ทองค ำ มูลค่ำ 1 แสนบำท และ IPhone 5s ทุกวัน และลุ้นรำงวัลทองค ำมูลค่ำ 1 ล้ำนบำทอีกทุกเดือน ในส่วน
ของร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ มีกำรออกโปรโมชั่นอำหำรใหม่ทุกๆ 2 เดือนตลอดทั้งปี รวมไปถึงกำรจัดท ำพรีเมี่ยม
โดยใช้ลิขสิทธิ์ Hello Kitty มำสร้ำงสีสันให้กับกลุ่มลูกค้ำ กำรท ำกำรตลำดของบริษัทฯ ทั้งหมด สื่อ Above the 
Line และ Below the Line ถูกน ำมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่ำงๆ  ที่ส ำคัญบริษัทฯ เข้ำใจถึงยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป จึงมีกำรจับช่องทำงสื่อออนไลน์มำใช้ในกำรตลำดมำกขึ้น กิจกรรมและโปรโมชั่นหลำยอย่ำงได้ถูกน ำ
ขึ้นไปจัดท ำอยู่ในโลกของดิจิตัล นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มลูกค้ำสมำชิกอย่ำงต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะ
เป็นส่วนลดพิเศษ สิทธิพิเศษในวันเกิด หรือกำรสะสมแต้มเพ่ือแลกของรำงวัลต่ำงๆ  
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ซ. กลยุทธ์ด้านการเลือกท าเลเปิดขยายสาขา 

บริษัทฯ มีกำรศึกษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรส ำรวจพ้ืนที่และควำมหนำแน่นของ
ประชำกรในท ำเลนั้นๆ กำรศึกษำพฤติกรรมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบริเวณ
ใกล้เคียงและกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น ระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรเปิดสำขำใหม่ ซึ่งสำขำที่เปิดใหม่จะเน้นกำรเปิดในศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้
มอลล์ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่เน้นควำมสะดวกของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย มีพ้ืนที่ใช้สอยขนำดกลำง มีที่นั่ง
ประมำณ 25-30 โต๊ะ  เพ่ือให้คล่องตัวและสำมำรถเปิดในพ้ืนที่ขนำดเล็กลงได้ ขณะเดียวกันก็เป็นกำรลดขนำด
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำร 

ฌ. กลยุทธ์การก าหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำรให้สะท้อนกับภำวะเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็น ค่ำเช่ำ พ้ืนที่
สำขำ รำคำวัตถุดิบ ต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง และค่ำแรง เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีควำมมั่นใจว่ำรำคำสินค้ำของบริษัทนั้น
ได้ถูกก ำหนดอย่ำงสมเหตุสมผล และสำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้อย่ำงลงตัว  

ญ. กลยุทธ์การบริหารต้นทุน 

เนื่องด้วย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทมีร้ำนอำหำรรวมกันทั้งสิ้น 506 สำขำ ท ำให้สำมำรถบริหำร
ต้นทุนวัตถุดิบเนื่องจำกมีอ ำนำจในกำรต่อรองกับผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถซื้อวัตถุดิบใน
ปริมำณที่มำกและรำคำสมเหตุสมผล นอกจำกนี้ กำรที่มีระบบกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังที่ดีและระบบกำรกระจำย
สินค้ำที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้มีสินค้ำเสียหำยจำกกำรช ำรุดหรือหมดอำยุค่อนข้ำงน้อย ท ำให้สำมำรถบริหำร
ต้นทุนของวัตถุดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2.3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โรงงำนครัวกลำงและร้ำนอำหำร มีรำยละเอียดดังนี้ 

2.3.1. โรงงานครัวกลาง 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงำนครัวกลำงตั้งอยู่ที่ถ.บำงนำ -ตรำด กม . 18  ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร (ครัว
กลำงบำงนำ –CK4) พ้ืนที่ใช้สอย 12,476 ตำรำงเมตร โดยครัวกลำงดังกล่ำวเป็นหน่วยงำนที่จัดหำวัตถุดิบ 
ตรวจสอบคุณภำพ และจัดเตรียมและปรุงอำหำรให้ได้รสชำติที่ดีที่สุด รวมถึงควำมสะอำด ถูกหลักอนำมัย และ
กำรจัดเก็บเพ่ือถนอมอำหำรให้มีอำยุได้ยำวนำน และเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำไปยังสำขำทั่วประเทศ นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ มีโรงงำนครัวกลำงเดิม (ครัวกลำงนวนคร - CK3) ซึ่งภำยหลังประสบเหตุกำรณ์น้ ำท่วมรุนแรงในปี 2554
ได้ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรม นวนคร ซอย 
นวนครโครงกำร 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,100 ตำรำงเมตร 

ขั้นตอนกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรในครัวกลำงสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน รำยละเอียดดังนี้ 

1. การสั่งซื้อวัตถุดิบ  
เนื่องจำกวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอำหำรสด เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ และข้ำวที่ผลิต
ภำยในประเทศ จึงต้องมีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นประจ ำทุกวันเพ่ือควำมสดใหม่ของวัตถุดิบ โดยโรงงำน
ครัวกลำงจะรับรำยกำรสั่งสินค้ำจำกทุกสำขำที่ส่งผ่ำนระบบออนไลน์ทุกสิ้นวัน เพ่ือรวบรวมจ ำนวนสินค้ำ
แต่ละประเภทก่อนส่งค ำสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย ทั้งนี้ ส ำหรับสำขำที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ค่อนข้ำงไกล
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ซึ่งรถขนส่งสำมำรถส่งสินค้ำได้เพียงสัปดำห์ละ 2 ครั้ง สำขำเหล่ำนั้นจะต้องเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบที่มีอำยุสั้น
และง่ำยต่อกำรช ำรุดเอง เช่น ผักและผลไม้ ส ำหรับวัตถุดิบที่มีควำมผันผวนสูง เช่น กุ้ง ปลำ และ
ปลำหมึก บริษัทฯได้มีกำรท ำสัญญำสั่งซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปริมำณกำรสั่งซื้อ ระยะเวลำกำรส่งมอบ และ
กำรก ำหนดรำคำที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะไม่ขำดแคลนสินค้ำดังกล่ำว 

ฝ่ำยจัดซื้อเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบ โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกจำกคุณภำพของวัตถุดิบ
และใบอนุญำตที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต เช่น ใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) 
ใบรับรองจำก GMP และ HACCP เปน็ต้น นอกจำกนี้ ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยจะต้องสำมำรถผลิตวัตถุดิบที่
มีลักษณะเฉพำะตำมที่ก ำหนดไว้และมีศักยภำพในกำรส่งมอบตำมจ ำนวน วันและเวลำที่ก ำหนดไว้ได้ 
ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยอย่ำงน้อย 2 รำยเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
กำรจัดซื้อทุกครั้ง และมีกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกปี ทั้งเรื่องคุณภำพ
ของวัตถุดิบ สถำนที่ผลิตและกำรให้บริกำร  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่สั่งซื้อวัตถุดิบจำกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยรำยหนึ่งรำยใดเป็นพิเศษ แต่
จะพิจำรณำคุณภำพของสินค้ำ รำคำ จ ำนวนส่งมอบ และเงื่อนไขตำมที่บริษัทฯก ำหนดไว้เป็นส ำคัญ ซึ่ง
จะเห็นได้จำกปริมำณกำรสั่งซื้อจำกผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย 10 รำยแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 และ   
ร้อยละ 63 ของต้นทุนขำยในปี 2555 และ ปี 2556 ตำมล ำดับ  

2. การตรวจสอบคุณภาพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพนั้นเริ่มตั้งแต่โรงงำนของผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย สภำพรถที่ขนส่ง กำรแต่งตัวของ
พนักงำนขนส่ง สภำพรถเข็นที่ขนสินค้ำเข้ำครัวกลำง และภำชนะที่บรรจุสินค้ำ โดยจะมีพนักงำน
ตรวจสอบท ำหน้ำที่ 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) กำรตรวจสอบกำรส่งสินค้ำว่ำจัดส่งถูกต้องและครบตำมจ ำนวน 
2) กำรสุ่มตัวอย่ำงวัตถุดิบเพ่ือตรวจดูวันหมดอำยุ ควำมสดใหม่ สี กลิ่น ขนำด และน้ ำหนักตำมที่
ก ำหนดไว้ และ 3) กำรตรวจสอบในห้องแล็บเพ่ือหำสิ่งเจือปนและสำรตกค้ำง เพ่ือให้มั่นใจว่ำวัตถุดิบทุก
ชนิดมีคุณภำพและปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯมีใบรับรองระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ใบรับรอง
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และใบรับรองมำตรฐำน
ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000 เพ่ือรับรองว่ำครัวกลำงของบริษัทฯมีมำตรฐำนสำกลที่ทั่วโลกยอมรับ 

3. การจัดเตรียมและปรุงอาหาร  
ครัวกลำงของบริษัทฯ เป็นศูนย์กลำงของกำรจัดเตรียมและปรุงอำหำร สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนงำน  
รำยละเอียดดังนี้ 

ครัวล้าง ครัวเป็ด ครัวญี่ปุ่น ครัวติ่มซ า ครัวขนมหวาน 

ตัดแต่ งผั กและ
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
ถุงพลำสติกเพ่ือ
รอกำรจัดเก็บ  

เตรี ยม เป็ดสด
ก่อนที่จะส่งตรง
ไปย่ ำงที่ สำขำ
และเป็นที่เตรียม
หมูแดงอบน้ ำผึ้ง 
หมูกรอบ และ
น้ ำรำดรสเข้มข้น  

เตรียมรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่น เช่น
แฮมเบอ ร์เกอร์
ญี่ปุ่น กุ้งเทมปุระ 
หมูทอดทงคัทสึ 
เก๊ียวซ่ำ เป็นต้น  
 

เตรียมรำยกำร
อำหำรติ่ มซ ำที่
เป็นสูตรเฉพำะ 
เช่น ปอเปี๊ยะสด 
เ ผื อ ก ท อ ด      
ป อ เ ปี๊ ย ะ ท อ ด 
ขนมปังหน้ำ กุ้ง 
เก๊ียวกุ้ง เป็นต้น 

เป็นที่เตรียมขนม
หวำนสูตรด้ังเดิม 
เช่น บัวลอยน้ ำ
ขิง ทับทิมกรอบ 
ถั่วแดง แปะก๊วย 
เป็นต้น 
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4. การจัดเก็บวัตถุดิบในครัวกลาง 
เมื่อจัดเตรียมวัตถุดิบและปรุงอำหำรแต่ละประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะน ำไปจัดเก็บในห้องแช่แข็งที่มี
อุณหภูมิ (-14) – (-20) oC  ห้องแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ 0 – 4 oC และห้องอุณหภูมิปกติที่มีอุณหภูมิอยู่ที่
ประมำณ 20 oC ตำมลักษณะและประเภทของสินค้ำ โดยสินค้ำทุกรำยกำรจะมีฉลำกที่ระบุแหล่งผลิต 
(Rule of Origin) ผู้ผลิต และวันที่ผลิตอย่ำงชัดเจน โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First 
Out) ในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้วัตถุดิบหมุนเวียนสม่ ำเสมอและลดควำมเสียหำยจำกสินค้ำหมดอำยุ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกในกำรเลือกหยิบโดยใช้เวลำน้อย
ที่สุดและประหยัดพลังงำนมำกที่สุด ส ำหรับกำรนับตรวจสอบจ ำนวนสินค้ำคงเหลือในครัวกลำงนั้น จะมี
เจ้ำหน้ำมี่ฝ่ำยบัญชีเข้ำมำนับสินค้ำทั้งหมดทุกเดือน และมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่ม
ตรวจสินค้ำคงเหลือและวิธีปฏิบัติงำนของกำรจัดเก็บสินค้ำในครัวกลำงเป็นประจ ำ 

5. การกระจายสินค้า 
บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งและกระจำยสินค้ำไปยังร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิทุกสำขำทั่วประเทศ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีรถส่งของที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดจ ำนวน 169 คัน เพ่ือกำรกระจำย
สินค้ำสู่  7 ภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก             
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ ซึ่งควำมถี่ในกำรจัดส่งนั้นสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ กำรจัดส่งทุกวันส ำหรับสำขำในกรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และกำรจัดส่งสัปดำห์
ละ   2 ครั้ง ส ำหรับสำขำต่ำงจังหวัดที่ใช้เวลำขับรถเกิน 3 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ มีกำรวำงแผนงำนกำร
กระจำยสินค้ำประจ ำสม่ ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผนเส้นทำงเพ่ือให้ครอบคลุมบริเวณกำรจัดส่ง
เพ่ือให้ถึงจุดหมำยตำมเวลำที่ก ำหนด และเพ่ือเป็นกำรประหยัดน้ ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนที่ส ำคัญ 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังใช้ระบบ GPS ติดตำมรถขนส่งเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2.3.2.  ร้านอาหาร 

ร้ำนเอ็ม เค สุกี้ และร้ำนยำโยอิทุกสำขำจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรสั่งอำหำรจำกครัวกลำง กำรจัดเก็บอำหำร กำร
จัดเตรียมและปรุงอำหำร กำรบริกำรลูกค้ำ และกำรจัดเก็บเงินสด โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1. การสั่งอาหารจากครัวกลาง 
ทุกสิ้นวันร้ำนอำหำรจะตรวจนับสินค้ำคงเหลือก่อนที่จะท ำรำยกำรสั่งผ่ำนระบบออนไลน์ไปยังครัวกลำง 
ซึ่งกำรสั่งอำหำรจะต้องสอดคล้องกับสถิติกำรขำยของแต่ละวันในสัปดำห์ (วันจันทร์ – วันอำทิตย์) และ
แต่ละสัปดำห์ในแต่ละเดือน (สัปดำห์ที่ 1 – 4) เพ่ือให้ปริมำณอำหำรที่สั่งมีปริมำณที่เหมำะสม และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ำที่เข้ำใช้บริกำรในแต่ละช่วงเวลำ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ
คงเหลือมีประสิทธิภำพ และสินค้ำมีควำมสดใหม่อยู่เสมอ   
 

2. การเก็บจัดเก็บวัตถุดิบในสาขา 
เมื่อรับมอบอำหำรและวัตถุดิบจำกครัวกลำงเรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนตรวจนับรำยกำรว่ำถูกต้องกับ
รำยกำรที่สั่งไปหรือไม่ และลงบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรู้ถึงข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบและ
จ ำนวนสินค้ำคงเหลือของแต่ละสำขำได้ จำกนั้นจะน ำวัตถุดิบไปจัดเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้เย็น หรือห้องเก็บ
ของอุณหภูมิปกติ แล้วแต่ประเภทของวัตถุดิบ โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First Out) มี
กำรจัดวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกในกำรเลือกหยิบ  

3. การเตรียมและปรุงอาหาร 
เมื่อรำยกำรสั่งอำหำรส่งตรงมำที่ครัวกลำงผ่ำนระบบออนไลน์ ส ำหรับร้ำนสำขำเอ็ม เค สุก้ี จะมีขั้นตอน
กำรเตรียมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็นครัวย่อย ดังนี้ ครัวสุก้ีจะมีหน้ำที่จัดเตรียมน้ ำซุป จัดเรียงเนื้อสัตว์ 
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ลูกชิ้น เต้ำหู้ วุ้นเส้นลงคอนโด จัดเรียงผักสดลงจำน เพ่ือน ำไปเรียงในตู้แช่เย็น ครัวเป็ดจะเป็นที่ย่ำงเป็ด
โดยมำกจะอยู่ด้ำนหน้ำของร้ำนเพ่ือให้ลูกค้ำเห็นกำรย่ำงเป็ดและกำรจัดเตรียมเป็ดย่ำง หมูแดงอบน้ ำผึ้ง 
หมูกรอบและบะหมี่หยก ครัวซำลำเปำเป็นที่เตรียมเมนูติ่มซ ำต่ำงๆ เช่น ซำลำเปำ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ     
ฝ่ันโก๋ ป่อเปี๊ยะสด ป่อเปี๊ยะทอด เผือกทอด เป็นต้น และครัวน้ ำเป็นที่เตรียมน้ ำชำไว้ให้บริกำรลูกค้ำ 
รวมถึงน้ ำผลไม้ น้ ำปั่น และขนมหวำนต่ำงๆ  

ส ำหรับร้ำนสำขำยำโยอิจะมีขั้นตอนกำรเตรียมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็นครัวย่อย ดังนี้ ครัวย่ำงเป็นที่
เตรียมปลำย่ำง แฮมเบอ ร์เกอร์  เนื้ อและหมูย่ำงกระทะร้อน  ครัวทอดเป็นที่ เตรียมเทมปุระ                
หมูทอดทงคัทสึ และไก่ทอดคำรำเกะ ครัวต้มเป็นที่เตรียมรำเมนหน้ำต่ำงๆ โซบะ อุด้ง และสุก้ียำก้ี 
ครัวซูชิเป็นที่เตรียมข้ำวปั้นหน้ำต่ำงๆ และแคลิฟอร์เนียโรล ส่วนครัวญี่ปุ่นเป็นที่เตรียมเบนโตะ ข้ำวแกง
กะหรี่ ข้ำวหน้ำต่ำงๆ ซุป และสลัด และครัวน้ ำเป็นที่เตรียมน้ ำชำไว้ให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงน้ ำผลไม้ น้ ำ
ปัน่และขนมหวำนต่ำงๆ 

พนักงำนทุกคนจะปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในครัวเพ่ือจัดเตรียมและปรุงอำหำรที่บริษัทฯ 
ก ำหนดไว้ เพ่ือให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ
เข้ำมำสุ่มตรวจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนของแต่ครัวของทุกสำขำเป็นประจ ำ 

4. การบริการลูกค้า 
พนักงำนทุกคนทั้งพนักงำนเสิร์ฟ แม่ครัว แม่บ้ำน แคชเชียร์จะต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงำน
จริง เพ่ือให้ทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร และมำตรฐำนกำรให้บริกำรตั้งแต่กำรกล่ำวทักทำยและ
ต้อนรับลูกค้ำ “ขอต้อนรับสู่เอ็มเคค่ะ/ครับ” ส ำหรับร้ำนยำโยอิจะส่งเสียงต้อนรับ “ยำโยอิ ยินดีต้อนรับค่ะ/
ครับ” ด้วยใบหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  กำรน ำเสนอเมนูอำหำรและเครื่องด่ืมและรับค ำสั่งอำหำรด้วยเครื่อง 
PDA ที่มีควำมรวดเร็วและแม่นย ำ โดยพนักงำนเสิร์ฟจะทวนรำยกำรอำหำรก่อนจะส่งค ำสั่งตรงไปยัง
ครัวย่อยต่ำงๆ เพ่ือควำมถูกต้องและรวดเร็วในกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงกำรพูดเกริ่นน ำก่อนวำง
อำหำรบนโต๊ะ จนกระทั่งกำรขออนุญำตลูกค้ำก่อนเก็บจำนหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีวิธี
ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติเป็นไปมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนี้ยังมี
ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพคอยตรวจทุกสำขำโดยจะเข้ำมำตรวจอย่ำงน้อยปีละ 6 ครั้งโดยที่ไม่มีกำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำ และมีลูกค้ำจัดตั้งที่คอยมำสุ่มตรวจเพ่ือให้คะแนนกำรให้บริกำรของทุกสำขำ นอกจำกนี้ 
บริษัทฯเองยังใช้ข้อคิดเห็นของลูกค้ำเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรเป็นประจ ำ 

5. การเก็บเงินสด 
เงินสดจำกกำรขำยจะถูกน ำฝำกธนำคำรที่อยู่บริเวณที่ใกล้ที่สุดทุกวัน โดยพนักงำนแคชเชียร์จะป็นคน
สรุปยอดกำรขำยทุกสิ้นวันเพ่ือส่งยอดให้ส ำนักงำนใหญ่ และแยกรำยกำรขำยจำกเงินสดและบัตรเครดิต 
เพ่ือให้ได้ยอดเงินสดที่ถูกต้อง ทุกสำขำจะมีกำรก ำหนดวงเงินไว้เพ่ือใช้ในเหตุฉุกเฉิน หำกในกรณีที่
จะต้องใช้เงินเกินวงเงินดังกล่ำว ผู้จัดกำรสำขำจะต้องได้รับอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้จัดกำรเขต 
ผู้จัดกำรภำค หรือผู้อ ำนวยกำรสำขำ แล้วแต่ประเภทของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  ก่อนที่จะสำมำรถเบิกเงิน
จำกฝ่ำยบัญชีได้ ซึ่งจะมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่มตรวจวิธีกำรปฏิบัติในกำรเก็บเงินสดและกำร
อนุมัติกำรใช้วงเงินต่ำงๆ เป็นประจ ำ เพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกสำขำได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ 

2.4.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ครัวกลำงของบริษัทฯ ได้มีกำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนกำรผลิต โดยมีกำรก ำหนดให้มีกำรบ ำบัด
ของเสีย เช่น บ่อดักไขมันส ำหรับกำรดักเศษอำหำรและไขมันก่อนที่ จะปล่อยลงท่อระบำยน้ ำ นอกจำกนี้ ยังมีกำร
ด ำเนินกำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล  
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3 ปัจจัยความเสี่ยง 

ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ   ควำมเสี่ยงที่จะกล่ำวถึงต่อไปนี้ เป็น
ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ หำกเกิดขึ้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ   นอกจำกนี้ อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ 
พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ ยังไม่จัดว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง 

ธุรกิจร้ำนอำหำร ชึ่งบริษัทฯด ำเนินกำรอยู่นั้น  เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง  และนับวันจะทวีควำมรุนแรงมำก
ขึ้น ดังนั้น ควำมส ำเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบริษัทฯที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

บริษัทฯต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรนำนำชนิดเป็นจ ำนวนมำก   คู่แข่งขันเหล่ำนี้มีทั้ง
ผู้ประกอบกำรกลุ่มร้ำนอำหำรจำกต่ำงประเทศ ( international restaurant chains)  กลุ่มร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกิจกำรมำ
นำนในประเทศ  (well-established local restaurant chains) และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยเล็กอีกเป็นจ ำนวนมำก  
นอกจำกนี้ ยังมีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ ที่เข้ำมำในธุรกิจร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเนื่อง   ทั้งนี้ เนื่องจำกธุรกิจ
ร้ำนอำหำรมีก ำแพงที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบกำรใหม่เข้ำมำในธุรกิจร้ำนอำหำรค่อนข้ำงต่ ำ   กำรแข่งขันในธุรกิจ
ร้ำนอำหำรนั้น จะเป็นกำรแข่งขันในเชิงรำคำและคุณภำพของอำหำร ควำมหลำกหลำยและควำมรู้สึกที่คุ้มค่ำ (value 
perception) ของรำยกำรอำหำร   คุณภำพและประสิทธิภำพของกำรบริกำร  จ ำนวนและต ำแหน่งที่ตั้งของร้ำนอำหำร    
ประสิทธิผลในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรมทำงด้ำนโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย    
ควำมสำมำรถในกำรตกแต่งและกำรบ ำรุงรักษำร้ำนอำหำรให้เป็นที่ดึงดูดของลูกค้ำ   และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ชื่อเสียง
และควำมแข็งแกร่งของแบรนด์    หำกบริษัทไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิผลและต่อเนื่องใน
ปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้ ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทฯมีกำรเจริญเติบโตทั้งทำงด้ำนกำรขยำยสำขำ   รำยได้  และผลกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นที่
พอใจอย่ำงต่อเน่ืองในระยะเวลำอันยำวนำนเกินกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ  ย่อมแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทฯมีควำมสำมำรถที่จะ
แข่งขันกับคู่แข่งขันอย่ำงมีประสิทธิผลและต่อเนื่องได้อย่ำงแน่นอน   ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัทฯมีควำมได้เปรียบในเชิง
แข่งขันในด้ำนที่ส ำคัญหลำยประกำรด้วยกันคือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ที่ได้รับกำรยอมรับและชื่นชอบของลูกค้ำ
โดยทั่วไป (strong brand recognition) (2) มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง (strong financial position) ซึ่งเอื้อต่อกำรขยำย
ธุรกิจของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยำว (3) มีทีมผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ (capable and 
experienced management team) ในธุรกิจกลุ่มร้ำนอำหำรที่ยำวนำนเกินกว่ำ 20 ปี ซึ่งช่วยให้กำรบริหำรงำนของ
บริษัทฯเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล     (4) มีสถำบันกำรฝึกอบรมของตนเองเพ่ือพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสำขำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ให้กำรฝึกอบรมทักษะของพนักงำนบริกำรเพ่ือให้
คุณภำพกำรบริกำรของทุกสำขำมีมำตรฐำนเดียวกัน    (5) มีจ ำนวนสำขำที่เป็นร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ “MK” และ 
“Yayoi” เกือบทั้งหมดเกินกว่ำ 500 สำขำ ซึ่งตั้งอยู่ในสถำนที่ที่จัดว่ำเป็นต ำแหน่งที่ดีในเชิงยุทธศำสตร์ทั่วประเทศไทย    
(6) มีขนำดของธุรกิจที่ท ำให้เกิดควำมประหยัดและมีประสิทธิภำพ (economy of scale) ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อ 
กำรขนส่งสินค้ำ กำรโฆษณำ   และ (7) กำรสร้ำงครัวกลำงและศูนย์กำรจัดส่งสินค้ำใหม่ที่ทันสมัยและมีมำตรฐำนสำกล
ขึ้นอีกแห่งหนึ่งรวมเป็น 3 แห่ง เพ่ือสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 
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3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

เนื่องจำกต้นทุนอำหำรจัดเป็นประเภทค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต่อรำยไ ด้จำกกำรขำยสูงถึง
ประมำณร้อยละ 33  และต้นทุนอำหำรนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
วัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยให้สูงขึ้นเพ่ือชดเชยกับรำคำวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น หรือชดเชย
ได้เพียงบำงส่วน เนื่องจำกควำมกดดันจำกกำรแข่งขัน หรือจำกภำวะเศรษฐกิจที่ท ำให้ก ำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนลง 
หรือจำกปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปรับขึ้นรำคำขำย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

วัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นจ ำพวกของสด เช่น เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้ำว  และเครื่องปรุง
รสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและปริมำณของวัตถุดิบเหล่ำนี้ที่ออกสู่ตลำดในขณะใดขณะหนึ่ง จะผันผวนตำมอุปสงค์และอุปทำน 
โดยเฉพำะปริมำณผลผลิตซึ่งอำจได้รับผลกระทบจำกปัจจัยลบหลำยอย่ำง เช่น สภำพอำกำศที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
เพำะปลูก ภัยธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบริษัทฯ  ในกรณีที่รำคำวัตถุดิบมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจำกปริมำณผลผลิตที่ลดลงซึ่ง
ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยลบดังกล่ำวข้ำงต้น ก็จะท ำให้บริษัทฯ จ ำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบในรำคำที่สูงขึ้นและในปริมำณที่
ไม่เป็นไปตำมที่บริษัทฯต้องกำร ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในที่สุด 

เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือ
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ที่ส ำคัญได้แก่ (1) มีกำรประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบ
ประเภทที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อวัตดุดิบใน
ปริมำณและภำยในก ำหนดเวลำตำมแผนกำรขำยของบริษัทฯ (2) จำกข้อมูลกำรประมำณกำรปริมำณวัตถุดิบที่
ต้องกำร ท ำให้บริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรต่อรองรำคำกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ ำหน่ำย เนื่องจำกกำรซื้อเป็นจ ำนวนมำกและมี
กำรก ำหนดกำรส่งมอบสินค้ำที่แน่นอน  (3) เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำ มีกำรท ำสัญญำซื้อ
ล่วงหน้ำกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ ำหน่ำยที่บริษัทฯเชื่อถือ ล่วงหน้ำโดยมีควำมผูกพันคู่สัญญำตำมก ำหนดระยะเวลำที่ตกลง
กัน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และมีกำรระบุในสัญญำที่ชัดเจนเก่ียวกับรำคำ ปริมำณที่ซื้อขำย และก ำหนดเวลำ
กำรส่งมอบ (4) มีกำรจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ำส ำหรับวัตถุดิบประเภทที่รำคำขึ้นลงตำมฤดูกำล และสำมำรถจัดเก็บไว้ใน
ที่เหมำะสมโดยไม่ท ำให้เสื่อมคุณภำพอย่ำงมีนัยส ำคัญ เพ่ือใช้ในฤดูกำลที่รำคำมีกำรปรับสูงขึ้นมำก และ (5) มีกำร
รำยงำนเปรียบเทียบอย่ำงสม่ ำเสมอเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบรวม เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับขึ้นรำคำขำยในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็นและกระท ำได้  กำรด ำเนิน
มำตรกำรเหล่ำนี้เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ
ที่เหมำะสม ปรำกฏว่ำ ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจพอสมควรดังจะเห็นได้จำกกำรเปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุนอำหำรต่อรำยได้
จำกกำรขำยในปี 2555 และ 2556 เท่ำกับร้อยละ 32.6 และ 33.1 ตำมล ำดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 และมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สุทธิหลังหักภำษีเงินได้เป็นเงิน 54 ล้ำนบำท 

3.3 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขื้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกิจร้ำนอำหำร เป็นธุรกิจที่จ ำเป็นต้องมีพนักงำนเป็นจ ำนวนมำก ( labor intensive) โดยเฉพำะพนักงำนบริกำรเพ่ือ
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดับที่จะท ำให้ลูกค้ำมีควำมรู้สึกที่พึงพอใจ ดังนั้น ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนจึงจัดเป็นประเภท
ค่ำใช้จ่ำยที่มีควำมส ำคัญในอันดับที่สองรองจำกค่ำใช้จ่ำยอำหำร ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับพนักงำนของบริษัทฯ นั้น 
เมื่อสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีจ ำนวนพนักงำนรวมทั้งหมด 19,394 คน และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนทั้งหมดของบริษัทฯ ส ำหรับ
ปี 2556 เท่ำกับ 3,780 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วนต่อรำยได้จำกขำยจ ำนวน 13,969 ล้ำนบำทแล้ว มีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 27 ดังนั้น หำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพ่ิมขึ้น และบริษัทฯ ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยกับ
ค่ำใชัจ่ำยพนักงำนที่เพ่ิมขึ้นหรือชดเชยได้เพียงบำงส่วน เนื่องจำกควำมกดดันจำกกำรแข่งขัน หรือจำกภำวะเศรษฐกิจ
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ที่กระทบต่อก ำลังซื้อของผู้บริโภค หรือจำกปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปรับขึ้นรำคำขำย ก็จะส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ ได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือ
ติดตำมควบคุมให้ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนอยู่ในระดับที่เหมำะสมที่สุด (optimum level) ดังนี้ (1) ก ำหนดและปรับเปลี่ยน
จ ำนวนพนักงำนของแต่ละร้ำนอำหำรให้สอดคล้องกับปริมำณธุรกิจของแต่ละร้ำนอำหำรให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
โดยที่ยังคงสำมำรถรักษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดับมำตรฐำนตำมที่ บริษัทก ำหนดไว้ (2) 
ติดตำมควบคุมประสิทธิผล (productivity) ของพนักงำนของแต่ละร้ำนอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรวัด
ประสิทธิผลของพนักงำนตำมที่บริษัทฯ ได้พัฒนำขึ้น และเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้บริหำรร้ำนอำหำรแต่ละร้ำนให้
ควำมส ำคัญและเอำใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้ก ำหนดให้ผลกำรวัดประสิทธิผลของพนักงำนแต่ละร้ำนอำหำรตำมที่กล่ำวมำ 
เป็นเครื่องชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร (KPI) ตัวหนึ่งที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละร้ำนอำหำร (3) น ำเอำ
เทคโนโลยีทำงคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใช้ในร้ำนอำหำร ซ่ึงนอกจำกจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของพนักงำนแล้ว ยังช่วย
ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้ดีขึ้นด้วยโดยช่วยกำรบริกำรมีควำมรวดเร็วและแม่นย ำยิ่งขึ้น และ (4) มีกำร
ฝึกอบรมพนักงำนโดยเฉพำะพนักงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำน 
ตลอดจนเพ่ือให้คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำมีมำตรฐำนเดียวกัน กำรด ำเนินมำตรกำรเหล่ำนี้อย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง ประกอบกับกำรปรับขึ้นรำคำขำยในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็นและกระท ำได้ ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในระยะเวลำที่ผ่ำนมำให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับรำยได้ รวมทั้งสำมำรถลดควำมสูญเสียจำกที่มี
พนักงำนที่เกินควำมจ ำเป็นและกำรปฎิบัติงำนที่ด้อยประสิทธิภำพ     

3.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา 

เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริกำร ดังนั้นบุคลำกรจึงเป็นกลไกส ำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้  ซึ่งบริษัทฯมี
แผนงำนที่จะเปิดสำขำใหม่ทุกๆปี และต้องมีพนักงำนประมำณ 30 – 40 คนต่อ 1 สำขำ ดังนั้นบริษัทฯจะต้องมี
แผนงำนกำรรับพนักงำนใหม่จ ำนวนมำกเพ่ือรองรับกำรเปิดสำขำใหม่  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงำน
ในฝ่ำยปฏิบัติกำรสำขำจ ำนวน 17,776 คน โดยมีสัดส่วนที่เป็นพนักงำนประจ ำร้อยละ 72 และพนักงำนชั่วครำวร้อยละ 
28 และมีอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนรวมอยู่ที่เฉลี่ยประมำณร้อยละ 10 ดังนั้น หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำ
พนักงำนใหม่เพ่ือรองรับกำรขยำยสำขำหรือทดแทนพนักงำนที่ลำออกได้ทันเวลำ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำร
และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ให้ควำมสนใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่ำวเพ่ือให้พนักงำนท ำงำนกับบริษัทฯให้นำน
ที่สุด และให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนภำยใต้ “วัฒนธรรมเอ็มเค” ที่มีกำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดับชั้น กำรให้
โอกำสพนักงำนที่มีควำมสำมำรถเพ่ือที่จะเป็นระดับบริหำรได้ในอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้
เป็นธรรม กำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรดูแลพนักงำนเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงมีผู้มำสมัครเพ่ือร่วมท ำงำนกับบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง และพนักงำนที่เข้ำท ำงำนใหม่
ทุกคนจะต้องเข้ำอบรมตำมหลักสูตรของสถำบันฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และ
สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไม่มีปัญหำในกำรหำบุคลำกรใหม่ที่มีควำมสำมำรถ
ตำมคุณสมบัติที่บริษัทฯก ำหนดไว้ 

3.5 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพ้ืนที่เช่าในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควร 

เน่ืองจำกปัจจุบันมีกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงรุนแรง และมีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ เพ่ิมขึ้นมำ
โดยตลอด ท ำให้พ้ืนที่เช่ำเพ่ือเปิดกิจกำรร้ำนอำหำรหำยำกขึ้น อำจท ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงในกำรหำพ้ืนที่ใ นกำร
เปิดสำขำใหม่ไม่ได้ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้  
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ประกอบกำรพ้ืนที่เช่ำหลำยรำยทั้งศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และ
คอมมูนิตี้มอลล์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรชั้นน ำของประเทศ  มี
สินค้ำและบริกำรเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค จึงไม่คิดว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่จะส่งผลให้บริษัทฯไม่สำมำรถหำพ้ืนที่เช่ำได้ 
ส ำหรับสัญญำเช่ำพ้ืนที่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญำเช่ำครั้งละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ 3 – 5 ครั้งๆละ 3 ปี 
หำกบริษัทฯไม่สำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ำมำนำน มีประวัติกำรกำรช ำระค่ำเช่ำที่ดี ปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่เคยมี
ปัญหำกับผู้ให้เช่ำและที่ผ่ำนมำได้รับกำรต่อสัญญำเช่ำมำโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯและเจ้ ำของพ้ืนที่เช่ำยังร่วมกัน
แก้ปัญหำส ำหรับสำขำที่มีผลประกอบกำรที่ไม่ดี ซึ่งบำงครั้งอำจจะต้องพิจำรณำปิดสำขำนั้นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ทั้งสองฝ่ำย ท ำให้บริษัทฯและเจ้ำของพ้ืนที่เช่ำมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมำโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ำควำมเสี่ยงที่
ไม่สำมำรถหำพ้ืนที่เช่ำและไม่สำมำรถต่อสัญญำพื้นที่เช่ำไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจแต่อย่ำงใด 

3.6 ความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ดังนั้นกำรเปิดสำขำใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษัทฯเติบโตตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งปัจจุบันกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมมีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯจึงมีควำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่อำจจะไม่
สำมำรถท ำยอดขำยได้ตำมเป้ำหมำยและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อเงินลงทุน กำรเปิดสำขำใหม่นั้น จะต้องใช้เงิน
ลงทุนประมำณ 8-10 ล้ำนบำทต่อสำขำ เพ่ือใช้ส ำหรับงำนออกแบบ งำนก่อสร้ำง งำนระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนอื่นๆ บริษัทฯมีแผนงำนที่จะขยำยสำขำเอ็ม เค สุก้ี และยำโยอิอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งท ำเล
ที่ตั้งของสำขำที่เปิดใหม่อำจจะทับซ้อนกับสำขำเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในระยะยำว 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรศึกษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครัดและสำขำที่เปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทน
ที่ดีและคุ้มต่อกำรลงทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีฝ่ำยพัฒนำและวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในกำรส ำรวจพ้ืนที่ 
ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบริเวณใกล้เคียงและกำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงิน เช่น ระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) 
จะต้องได้ไม่ต่ ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบกำรณ์
ในกำรท ำธุรกิจมำนำนกว่ำ 25 ปี และมีสินค้ำและบริกำรเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำ นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรศูนย์กำรค้ำ 
โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มีควำมต้องกำรร้ำนอำหำรที่มีชื่อเสียงมำเช่ำพ้ืนที่เพ่ือเป็นกำรดึงดูดและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับข้อเสนอที่ดีมำโดยตลอด เช่น ท ำเลที่ตั้ง ขนำดของ
พ้ืนที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำพ้ืนที่เช่ำทุกแห่งที่ได้รับข้อเสนอ รวมถึงกำรศึกษำและ
วิเครำะห์ทำงกำรเงินเพ่ือพิจำรณำลงทุนในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ มีควำม
มั่นใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ้น จะช่วยเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำก ำไรให้ผู้ถือหุ้น 
และลดควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯได้ในระยะยำว บริษัทฯยังพิจำรณำจำกยอดขำยและควำมหนำแน่น
ของลูกค้ำของสำขำใกล้เคียงเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่บริเวณนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่
ใกล้เคียง แต่เป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกให้กับลูกค้ำมำกยิ่งขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะเพ่ิมพ้ืนที่กำรให้บริกำรเพ่ือรักษำสัดส่วน
ทำงกำรตลำดอีกด้วย 

3.7 ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ 

MKI ได้รับสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd. โดย
สัญญำแฟรนไชส์มีอำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้ครั้งละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำร
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เลิกสัญญำเป็นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วันก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว ดังนั้น หำกมีกำรบอกเลิกสัญญำแฟรนไชส์ 
บริษัทฯ จะไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรยำโยอิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรยำโยอิมำเป็นเวลำ 8 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีทั้งหมด 113 สำขำ และที่ผ่ำน
มำบริษัทฯได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของสัญญำแฟรนไชส์อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำรและวิธีกำร
ด ำเนินงำนของ “ยำโยอิ เคน” ภำยใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้ำของสิทธิ และ Know How ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ซึ่ง
รวมถึงรูปแบบของร้ำนอำหำร กำรปรับรำยกำรอำหำร กำรเลือกวัตถุดิบ กำรพัฒนำสินค้ำ กำรอบรมพนักงำน และ
รูปแบบกำรด ำเนินงำนทั้งด้ำนกำรค้ำและกำรผลิต และกำรช ำระเงินค่ำสิทธิตรงตำมก ำหนด อีกทั้งบริษัทฯ เองยังมี
ควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยสำขำยำโยอิอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2556 เปิดสำขำใหม่ทั้งหมด 22 สำขำ และมีแผนงำนกำร
ขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต   อีกทั้งผลกำรด ำเนินงำนของยำโยอิก็มีกำรเติบโตที่ดีอย่ำงต่อเนื่องจำกยอดขำยมี
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 40 ในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2553–2556) และมีกำรเติบโตของก ำไรสุทธิจำกขำดทุนสุทธิ 
48 ล้ำนบำท ในปี 2551 เป็นก ำไรสุทธิ 147 ล้ำนบำทในปี 2556 นอกจำกนี้บริษัทฯ และ Plenus Co.,Ltd. ยังเป็น
พันธมิตรทำงธุรกิจร่วมทุนในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนเอ็ม เค สุก้ีในต่ำงประเทศและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมำเป็นระยะ
เวลำนำน และที่ผ่ำนมำบริษัทฯได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำมำโดยตลอด ซึ่งน่ำจะท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำม
ไว้วำงใจให้ต่อสัญญำแฟรนไชส์ได้ 

3.8 ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำ บริษัทฯ จึงน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในขั้นตอนกำรสั่ง
อำหำรโดยระบบจะส่งค ำสั่งตรงไปยังครัวต่ำงๆ ทันที ซึ่งช่วยกำรลดระยะเวลำในกำรให้บริกำรลูกค้ำและลดกำร
ผิดพลำดในกำรท ำงำนให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรให้บริกำรของ Home 
Delivery ที่รับ order จำกลูกค้ำและส่งค ำสั่งอำหำรไปยังสำขำต่ำงๆ เพ่ือเตรียมจัดส่งต่อไป นอกจำกนี้ ยังเป็นส่วน
ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรอื่นๆ ดังนั้น หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีปัญหำขัดข้องหรือมีเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดที่
ท ำให้ระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้ อำจส่งผลให้มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศ จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย โดยเน้นกำรพัฒนำระบบงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี กำร
จัดซื้อวัตถุดิบ กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กำรกระจำยสินค้ำ และระบบสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนใหญ่และสำขำทั่วประเทศ 
ซึ่งกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำส่งให้ผู้บริหำรใช้วิเครำะห์ พิจำรณำและ
ตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมมั่นใจว่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ในกรณีที่ระบบมี
ปัญหำขัดข้อง บริษัทฯก็สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจำกทุกหน่วยงำนมีคู่มือและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือใช้
ในกำรแก้ปัญหำและกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินต่อไปได้  

3.9 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co.,Ltd. เพ่ือ
ด ำเนินธุรกิจร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพ่ือด ำเนินธุรกิจร้ำน
เอ็ม เค สุก้ี ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้จำกหลำยปัจจัย เช่น ภำวะเศรษฐกิจ 
กำรเมือง กฎหมำย ภำษี และอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนั้น หำกมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้  

ในปี 2554-2556 บริษัทฯมีรำยได้จำกธุรกิจจำกต่ำงประเทศจ ำนวน 9 ล้ำนบำท 57 ล้ำนบำท และ  125 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนของรำยได้รวมที่ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.9 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม 
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บริษัทฯ มีแผนกำรศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรส ำรวจตลำด (Market Survey) ควำมหนำแน่นของ
ประชำกร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมถึงกำรศึกษำข้อมูลทำงเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตรำกำรเงินเฟ้อ อัตรำ
แลกเปลี่ยน เสถียรภำพทำงกำรเมือง นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทต่ำงชำติ อัตรำภำษี เป็นต้น รวมถึงกำรวิเครำะห์
ทำงกำรเงินที่จะต้องได้ไม่ต่ ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ กำร
ที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ที่เป็นเจ้ำธุรกิจอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่มี
สำขำกว่ำ 2,900 สำขำ และเป็นเจ้ำของธุรกิจร้ำนอำหำรพร้อมเสิร์ฟภำยใต้ชื่อ ยำโยอิ เคน ที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
รวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯจึงมีควำมเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และกำรบริหำรงำนของกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ซึ่ง
เป็นบริษัทชั้นน ำในประเทศญี่ปุ่นและมีศักยภำพที่จะท ำให้ร้ำนเอ็ม เค สุกี้ เป็นที่รู้จักและขยำยสำขำไปทั่วประเทศญี่ปุ่น 
ดังนั้น บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรมีพันธมิตรทำงธุรกิจที่เข้มแข็งจะสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวได้ อีกทั้งกำรขยำยสำขำไปประเทศที่มีอัตรำกำรเติบโตสูง มีประชำกรหนำแน่นและมีก ำลังซื้อน่ำจะเป็นโอกำส
ที่ท ำให้บริษัทฯสำมำรถเติบโตได้อีก และยังเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนอีกด้วย 

3.10 ความเสี่ยงจากโรคระบาด 

ในอดีตที่ผ่ำนมำมีโรคหลำยชนิดที่ระบำดอย่ำงรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมร้ำนอำหำร เช่น ในปี 2545 พบ
โรควัวบ้ำ (Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบำดในสหรัฐอเมริกำและยุโรป ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก (Bird 
Flue หรือ H5N1) ระบำดในหลำยประเทศทั่วโลก และในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ H1N1) ที่
ระบำดในประเทศเม็กซิโก เป็นต้น  กำรระบำดของโรคดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมมั่นใจของลูกค้ำในกำรบริโภคเนื้อ
วัว เน้ือไก่ และเน้ือหมู ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญของร้ำนอำหำรทุกแห่งในเครือเอ็มเค หำกในอนำคตมีโรคระบำดเกิดขึ้น
อีกอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัทฯได้ 

บริษัทฯให้ควำมส ำคัญต่อกำรคัดเลือกวัตถุดิบ โดยคัดเลือกผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพ และวัตถุดิบทุกชิ้น
จะต้องมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเส้นทำงของอำหำรนั้นๆได้ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ำยไม่ว่ำจะเป็น ต้นก ำเนิดของสินค้ำ กำรผลิต กำรขนส่ง เป็นต้น ท ำให้บริษัทฯมั่นใจว่ำวัตถุดิบทุกชิ้นได้
มำตรฐำน มีคุณภำพสะอำด ปลอดภัย และไม่มีสิ่งปนเปื้อน นอกจำกนี้ บริษัทฯยังมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพที่คอย
ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำทุกชิ้น และครัวกลำงทั้ง 2 แห่งได้ใบรับรองจำกสถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP 
และ GMP 

3.11 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

อุทกภัยครั้งร้ำยแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคม 2554 จนถึงปลำยปี 2554 ได้สร้ำงควำมเสียหำยต่อกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังอย่ำงมำก เนื่องจำกน้ ำได้ท่วมเข้ำสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ
พ้ืนที่อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัด
ปทุมธำนี ซึ่งครัวกลำงนวนคร (CK3) ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครได้ถูกน้ ำท่วมจนต้องปิดด ำเนินกำรและย้ำย
ฐำนกำรผลิตบำงส่วนมำที่ครัวกลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตที่เพียงพอและรองรับควำมต้องกำรของสำขำที่มี
ทั้งหมดในปัจจุบันได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำจัดหำครัวกลำงใหม่ (CK5)ในท ำเลที่เหมำะสมไว้แล้ว 
ส ำหรับร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมในปี 2554 ได้แก่ร้ำนอำหำรสุก้ี เอ็ม เค จ ำนวน 
55 สำขำ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ จ ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบริกำรเป็นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดือน โดยร้ำนส่วนใหญ่
ไม่ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำและโมเดิร์นเทรดที่มีมำตรกำรป้องกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้ อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจของคู่ค้ำบำงรำยหยุดชะงักท ำให้เกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบบำง
ประเภทระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบริษัทฯ 



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   

 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 29 
 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชำติที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ จึงวำงแผนป้องกันและรับมือควำม
เสี่ยงดังกล่ำว เช่น กำรซ้ือประกันภัย กำรวำงแผนปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรับมือกับภัย
ธรรมชำติ กำรจัดหำครัวกลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสม กำรเพ่ิมศูนย์กระจำยสินค้ำเพ่ือกระจำยควำมเสี่ยง กำรอนุมัติ
วงเงินฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือพนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรับรู้ข่ำวสำรให้ทั่วถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของฝ่ำย
บริหำรเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ และลูกค้ำของบริษัทฯว่ำธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินต่อไปและมี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกรณีที่มีควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติเกิดขึ้น  

ส ำหรับแผนงำนกำรรับมือในกรณีที่สินค้ำบำงประเภทขำดแคลนนั้น ฝ่ำยจัดซื้อจะเป็นผู้เตรียมกำรคัดเลือกผู้ผลิตและผู้
จ ำหน่ำยวัตถุดิบทุกรำยที่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้
ทรำบประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได้ ก ำลังกำรผลิต จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ ซึ่งฝ่ำยจัดซื้อจะ
ประสำนงำนกับครัวกลำง เพ่ือให้กำรสื่อสำรส่งตรงไปยังทุกสำขำถึงรำยกำรสินค้ำที่ขำดแคลน รำยกำรสินค้ำทดแทน 
และระยะเวลำกำรส่งสินค้ำในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งให้ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏิบัติและบริหำรสินค้ำ
คงเหลือในแต่ละสำขำให้มีประสิทธิภำพ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำโดยตรงได้ ซึ่ง
เหตุกำรณ์อุทกภัยปี 2554 ท ำให้บริษัทฯไม่สำมำรถให้บริกำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้พยำยำม
บริหำรจัดกำรให้เหตุกำรณ์ดังกล่ำวให้กลับมำเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค้ำทุกท่ำนเข้ำใจในเหตุกำรณ์ดังกล่ำวและ
ยังให้ควำมไว้วำงใจ บริษัทฯเสมอมำ บริษัทฯ มีควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถรับมือและเตรียมควำมพร้อมกับควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวได้  

นอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อำจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯยังมีกรมธรรม์
ประกันภัยหลำยประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ ประกันภัยส ำหรับเงินประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 

  



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   

 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 30 
 

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักๆที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

4.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 

ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 2416, 6914, 6943 
และ 93850-93865 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงงำนครัวกลำงบำงนำ(CK4) ที่ต ำบล
บำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร(รวมส่วนปรับปรุงที่ดิน
โกดัง) 

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 172 บริษัทฯ ได้จดจ ำนองที่ดิน
ตำมโฉนดเลขที่ 6914, 
6943 และ 93850-93856 
รวม 18 โฉนด เพ่ือเป็น
หลักทรัพย์ค้ ำประกัน
สินเชื่อในวงเงินรวม 250
ล้ำนบำท  

2. ที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 55273 ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของโรงงำนครัวกลำงนวนคร (CK3) ที่
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี 

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 30 ไม่มี 

3. ที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 44679ซึ่งคำดว่ำจะ
เป็นที่ตั้งของสำขำใหม่ที่ต ำบลบำงพุด 
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 8 ไม่มี 

4. ที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 44682-44683 ซึ่ง
คำดว่ำจะเป็นที่ตั้งของสำขำใหม่ที่ต ำบล
บำงพุด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

MKI เป็นเจ้ำของ 11 ไม่มี 

5. ที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 248227-248228 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน MKS ที่ต ำบล
บำงนำ อ ำเภอพระโขนง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 

MKS เป็นเจ้ำของ 10 ไม่มี 

6. ที่ดินตำมโฉนดเลขที่ 8696-8699 ต ำบล
สวนหลวง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 103 ไม่มี 

7. ส่วนปรับปรุง –สนญ.  แขวงบำงนำ  
เขตบำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ 14 ไม่มี 

รวม 348  
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4.2 อาคารและอุปกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และไม่ติดภำระผูกพันใดๆ รำยละเอียดดังนี้ 

รายการทรัพย์สิน 
ราคาทุน* 
(ล้านบาท) 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

1. อำคำร 420 216 204 

2. ส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำ 1,527 458 1,069 
3. งำนระบบ 1,490 698 791 

4. อุปกรณ์เคร่ืองครัว และอุปกรณ์ด ำเนินงำน 1,177 831 346 
5. เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 16 10 6 
6. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 1,614 1,305 309 
7. อุปกรณ์ส ำนักงำน 550 371 179 
8. ยำนพำหนะ 203 135 68 
9. อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง/งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 965 - 965 
 รวมอาคารและอุปกรณ์ 7,962 4,024 3,937 

* รวมค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
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4.3 สิทธิการเช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน 365 ล้ำนบำทดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พื้นที่ 
(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วันเริ่มสัญญา 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

สิทธิการเช่าตัดจ าหน่าย  
(ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตัด
จ าหน่าย 

(31 ธันวาคม 56 ถึงสิ้นสุด
สัญญา) 

ปี 2555 ปี2556 

1.  อิมพีเรียล-ส ำโรง (M011) บจ. อิมพีเรียล พลำซ่ำ 484 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 1 - - 
2.  อิมพีเรียล-ส ำโรง 2 (M016) บจ. อิมพีเรียล พลำซ่ำ 346 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 1 0 0 
3.  เซ็นทรัลรำมอินทรำ(M017) บมจ. เซ็นทรัล พัฒนำ 557 20 1 ก.ค. 2536 30 มิ.ย.2556 2 1 0 
4.  ฟิวเจอร์พำร์คบำงแค(M018) บจ. วัฒนวนำ 695 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 2 - - 
5.  เซ็นทรัลบำงนำ (M021) บจ. บำงนำ เซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี้ 726 30 1 ก.ค. 2536 30 มิ.ย.2566 1 1 12 
6.  ซีคอนสแควร์(M023) บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ 591 27 21 ส.ค. 2540 20 ส.ค. 2567 2 2 16 
7.  ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต (M029) บจ. รังสิตพลำซ่ำ 1,054 27 1 ม.ค. 2538 30 ธ.ค. 2564 3 3 22 
8.  เซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ (M030) บมจ. เซ็นทรัล พัฒนำ 755 20 4 พ.ย. 2537 3 พ.ย. 2557 4 4 3 
9.  จัสโก้วังหิน (M046) บจ. เจ. ซี. เซ็นหลุยส์ 479 16 5 มี.ค.2544 4 มี.ค.2560 1 1 2 
10.  โรบินสันหำดใหญ่ (M054) บจ. ซีอำร์ หำดใหญ่ (ประเทศไทย) 320 17 1 เม.ย. 2546 31 มี.ค.2563 1 1 9 
11.  ศรีรำชำนคร (M057) บจ. สหทรัพย์ภัทรกิจ 334 19 1 มิ.ย. 2543 31 พ.ค. 2562 1 1 6 
12.  เซ็นทรัลพระรำม 3 (M063) บจ. น ำทรัพย์พัฒนำเรียลตี้ เซอร์วิส 754 25 10 ต.ค. 2540 9 ต.ค. 2565 2 2 14 
13.  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เอกมัย 

(M065) 
บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์พรอพเพอร์ตี้ 378 26 1ธ.ค. 2540 30 พ.ย. 2566 1 1 11 

14.  จัสโก้สุขุมวิท 71(M074) บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 307 11 1 พ.ย. 2544 31 ต.ค. 2555 0 - - 
15.  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน 

(M075) 
บจ. รัชโยธิน เรียลตี้ 400 23 1 ม.ค. 2545 31 ธ.ค. 2567 1 1 10 



                                                                                                                                                                    บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   

 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 33 
 

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พื้นที่ 
(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วันเริ่มสัญญา 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

สิทธิการเช่าตัดจ าหน่าย  
(ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตัด
จ าหน่าย 

(31 ธันวาคม 56 ถึงสิ้นสุด
สัญญา) 

ปี 2555 ปี2556 

16.  เดอะมอลล์บำงกะปิ (M076) บจ. เดอะมอลล์ บำงกะปิ คอม
เพล็กซ์ 

544 28 5 ส.ค. 2537 4 ส.ค. 2565 1 1 7 

17.  อยุธยำพำร์ค(M079) บจ. คลองสวนพลู 502 25 9 เม.ย.2545 8 เม.ย.2570 1 1 14 
18.  พำรำไดซ์พำร์ค(M081) บจ. พำรำไดซ์พำร์ค 421 13 27 มี.ค.2553 1 ส.ค.2566 2 2 19 
19.  เซ็นทรัลเชียงใหม่ (M082) บจ. เซ็นทรัลพัฒนำ เชียงใหม่ 430 15 27 พ.ย. 2547 26 พ.ย. 2562 1 1 8 
20.  เดอะมอลล์ท่ำพระ (M091) บจ. เดอะมอลล์ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 410 19 15 เม.ย.2543 31 ม.ค. 2563 1 1 4 
21.  เดอะมอลล์โครำช (M092) บจ. รำชสีมำชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ 509 20 10 ส.ค. 2543 9 ส.ค. 2563 2 2 12 
22.  เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน (M111) บจ. งำมวงศ์วำน ชอปปิ้งมอลล์ 465 19 1 พ.ค. 2544 21ธ.ค. 2562 1 1 8 
23.  เดอะมอลล์ท่ำพระ 2(M124) บจ. เดอะมอลล์ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 355 18 1 ม.ค. 2545 31 พ.ค. 2562 1 1 6 
24.  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต (M127) บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์พรอพเพอร์ตี้ 355 20 8 มี.ค.2548 7 มี.ค.2568 1 1 10 
25.  เซ็นทรัลพระรำม 2 (M144) กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ CPN รี

เทล โกรท 
555 17 5 ธ.ค. 2548 4 ธ.ค. 2565 3 3 23 

26.  เดอะมอลล์บำงแค (M153) บจ. ธนบุรี เรียลเอสเตท 594 19 1 พ.ค. 2546 4 ส.ค. 2565 2 2 14 
27.  สยำมพำรำกอน(M200) บจ. สยำมพำรำกอน ดีเวลลอปเม้นท์ 358 25 1 ม.ค. 2549 31 ธ.ค. 2573 2 2 37 
28.  เอ็มเคเทรนด้ีฟิวเจอร์พำร์ครังสิต 

(M215) 
บจ. รังสิตพลำซ่ำ 226 15 15 มี.ค.2549 

 
 
 

30 ธ.ค. 2564 2 2 13 

29.  เอสพลำนำดรัชดำ (M218) บจ. สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ 296 25 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1 1 21 
30.  เอสพลำนำดรัตนำธิเบศร์(M306) บจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์พรอพเพอร์ตี้ 205 20 3 ธ.ค. 2552 2 ธ.ค. 2572 1 1 8 
31.  ซีคอนบำงแค (M378) บจ.ซีคอน บำงแค 354 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 - 1 7 



                                                                                                                                                                    บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   

 

ส่วนที่ 1 หน้ำ 34 
 

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พื้นที่ 
(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วันเริ่มสัญญา 
วันสิ้นสุด
สัญญา 

สิทธิการเช่าตัดจ าหน่าย  
(ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตัด
จ าหน่าย 

(31 ธันวาคม 56 ถึงสิ้นสุด
สัญญา) 

ปี 2555 ปี2556 

32.  อิมพีเรียล ส ำโรง (M368) บจ.อิมพีเรียล พลำซ่ำ 502 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 - 2 7 
33.  ซีคอนบำงแค(M389) บจ.ซีคอน บำงแค 352 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 - 1 6 
34.  ณ สยำมเซ็นทรัลบำงนำ (NS2) บจ. บำงนำ เซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี้ 403 30 1 ก.ค. 2536 30 มิ.ย. 2566 1 1 11 
35.  ยำโยอิเอสพลำนำดรัชดำ 

(Y009) 
บจ. สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ 234 24 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1 1 15 

36.  ยำโยอิเดอะมอลล์บำงกะปิ 
(Y024) 

บจ. เดอะมอลล์บำงกะปิ คอมเพล็กซ์ 
(รับโอนสิทธิกำรเช่ำจำก บจ. 
พัฒนำกำร เกีย มอเตอร์) 

180 14 1 เม.ย. 2551 4 ส.ค. 2565 1 1 8 

37.  ยำโยอิเดอะมอลล์อิมพีเรียล 
ส ำโรง(Y071) 

บจ.อิมพีเรียล พลำซ่ำ  127 9 1 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2564 - 1 2 

      รวม 45 48 365 

หมำยเหตุ: สิทธิกำรเช่ำส ำหรับสำขำ ซีคอนสแควร์บำงแค (M389) เป็นกำรต่ออำยุสัญญำของสำขำฟิวเจอร์พำร์ค-บำงแค (M18) ส่วนสิทธิกำรเช่ำสำขำอิมพีเรียล – ส ำโรง2 (M016) มีกำรปิด
สำขำและเปิดใหม่เป็นสำขำอิมพีเรียล – ส ำโรง (M368)  และในระหว่ำงปี บริษัทฯได้ไถ่ถอนกำรจดจ ำนองสิทธิกำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอน 
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4.4 เครื่องหมายการค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯเป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจ ำนวนทั้งสิ้น 19 รำยกำร ดังนี้ 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 
 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

บ32308 คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ

บริกำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32314 โฆษณำ  3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32316 คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ

เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32317 โฆษณำ 3 ก.พ. 2549 –2 ก.พ. 2559* 
บ32318 คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ

เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32326 กระจำยสินค้ำ บรรจุหีบห่อสินค้ำ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32327 กระจำยสินค้ำ บรรจุหีบห่อสินค้ำ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32459 กระจำยสินค้ำ บรรจุหีบห่อสินค้ำ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32460 คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ

เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32462 กระจำยสินค้ำ บรรจุหีบห่อสินค้ำ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
 
 

 

 

 
 

T95/00253A 
(สิงค์โปร์) 

ประเภท 42 (จัดหำอำหำร บริกำร
จัดเลี้ยง บริกำรของว่ำง) 

11 ม.ค. 2548 – 10 ม.ค. 2558 

IDM000017313 
(อินโดนีเซีย) 

ประเภท 43 4 ม.ค. 2548 – 3 ม.ค. 2558 

860027 
(ออสเตรเลีย) 

ประเภท 42 (จัดหำอำหำร เคร่ืองด่ืม 
ภัตตำคำร จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน) 

8 ธ.ค. 2553 – 7ธ.ค. 2563 

30089751 
(เยอรมัน) 

ประเภท 42 (จัดหำอำหำร เคร่ืองด่ืม 
ภัตตำคำร จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน) 

1 ม.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2563 

919936 
(จีน) 

ประเภท 43 21 ธ.ค. 2549 – 20 ธ.ค. 2559 
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เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 
 

 

 

 

 

2255949 
(สหรำช

อำณำจักร และ
ไอร์แลนด์เหนือ) 

ประเภท 39 (จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน)
และประเภท 43 (ภัตตำคำร จัด

เลี้ยง) 

16 ธ.ค. 2553 – 15 ธ.ค. 2563 

115118 
(เวียดนำม) 

ประเภท 43 (ภัตตำคำร และจัดส่ง
อำหำรถึงบ้ำน) 

22 พ.ค. 2550 – 21 พ.ค. 2560 

3830/2012 
(พม่ำ) 

ประเภท 42 (จัดหำอำหำร เคร่ืองด่ืม 
ภัตตำคำร จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน) 

10 เม.ย. 2555 – 9 เม.ย. 2558 

25197 
(ลำว) 

ประเภท 42 13 มี.ค. 2555 – 13 มี.ค. 2565 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 มีจ ำนวน 203 ล้ำนบำท และ 226 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ประกอบด้วยส่วนที่เก่ียวกับอำหำร (สินค้ำส ำเร็จรูป วัตถุดิบ และสินค้ำระหว่ำงผลิต) และวัสดุอุปกรณ์ 

ปริมำณสินค้ำคงเหลือในส่วนที่เก่ียวกับอำหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอยู่ในปริมำณที่น้อยมำกเมื่อเทียบกับต้นทุน
ขำย เนื่องจำกควำมสดใหม่ของสินค้ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อคุณภำพของอำหำร ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมี
นโยบำยในกำรรักษำระดับสินค้ำคงเหลือในส่วนที่เก่ียวกับอำหำรให้อยู่ในระดับต่ ำที่สุดโดยมีอำยุไม่เกิน 1สัปดำห์  

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 50 ล้ำนบำท และ 56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

4.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วครำวจ ำนวน 201 ล้ำนบำทและ 339 ล้ำน
บำท ตำมล ำดับดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

ประเภทหลักทรัพย์ 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(ล้านบาท) 

2555 ร้อยละ 2556 ร้อยละ 
1. กองทุนรวมตรำสำรตลำดเงิน 180 89.7 317 93.6 
2. ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 20 10.0 20 5.9 
ค่ำเผื่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ 1 0.3 2 0.5 
รวม 201 100.0 339 100.0 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับระดับ
ควำมเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้ำหรือเผื่อขำยและมีก ำหนดระยะเวลำกำรถือครองที่สอดคล้องกับแผนกำรใช้เงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยเท่ำนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ 

ในทุกๆไตรมำส บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ด้อยค่ำลงหรือไม่ โดย
หำกมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงบก ำไรขำดทุน 
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4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำซึ่งประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร
เช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ  มูลค่ำรวม 168 ล้ำนบำท และ 251 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมค้ำทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมล ำดับ ทั้งนี้นโยบำยกำรลงทุนจะจ ำกัดเฉพำะธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทฯ โดย
โครงกำรลงทุนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจ
กำรอนุมัติตำมที่ก ำหนด ส ำหรับนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำจะเป็นไปตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะส่งตัวแทนเข้ำเป็นกรรมกำรเพ่ือร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ 

4.9 ใบอนุญาต 

ใบอนุญำตที่ส ำคัญในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้  

ก) ประเภทที่มีอำยุ 1ปี และต้องท ำกำรต่ออำยุทุกปี ได้แก่ หนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/
หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำต
จ ำหน่ำยสุรำ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ใบอนุญำตให้ท ำกำรค้ำสัตว์หรือซำกสัตว์ 
ใบอนุญำตน ำเข้ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ใบอนุญำตผลิตอำหำร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือยื่นขอใบอนุญำตครอบครองวัตถุอันตรำย 

ข) ประเภทที่มีอำยุมำกกว่ำ 1ปี ได้แก่ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนซึ่งมีอำยุ 5 ปีหรือตำมแต่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเห็นสมควร   

4.10 สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

4.10.1 สัญญาเช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำพ้ืนที่และสัญญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกซึ่งได้แก่ 
ห้ำงสรรพสินค้ำ โมเดิร์นเทรด และศูนย์กำรค้ำต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นส ำนักงำนใหญ่บำงส่วน ร้ำนสำขำทั่วประเทศ และห้อง
ช่ำง ทั้งนี้ สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรส่วนใหญ่มีกำรระบุถึงเงื่อนไขส ำคัญๆ ดังนี ้

 พ้ืนที่เช่ำ ต ำแหน่งพ้ืนที่เช่ำ วัตถุประสงค์กำรเช่ำ ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำบริกำร ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร กำรช ำระค่ำภำษีอำกรที่เก่ียวข้องซึ่งผู้เช่ำจะเป็น
ผู้รับผิดชอบช ำระค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

 อำยุสัญญำส่วนใหญ่มีระยะเวลำ 3 ปี และกำรต่ออำยุสัญญำนั้นมีทั้งแบบ ก) ก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำใหม่ อัตรำ
ค่ำบริกำรใหม่และอำยุสัญญำใหม่ล่วงหน้ำหรือแบบ ข) ก ำหนดเงื่อนไขใหม่เมื่อต่อสัญญำ ทั้งนี้ ผู้เช่ำต้อง
แจ้งควำมประสงค์ในกำรต่ออำยุสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำ
เช่ำ 

 เงินประกันกำรเช่ำ/กำรรับบริกำรซึ่งส่วนใหญ่เทียบเท่ำอัตรำค่ำเช่ำและ/หรืออัตรำค่ำบริกำรประมำณ  3 
เดือนเพ่ือเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ โดยผู้เช่ำจะได้รับคืนเงินประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำตำมสัญญำและผู้เช่ำได้ช ำระเงินคงค้ำงใดๆแล้ว 
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 กำรเช่ำช่วง/กำรให้บริกำรช่วงหรือโอนสิทธิตำมสัญญำไม่สำมำรถท ำได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำก
ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บริกำรซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บริกำรในกำรเช่ำช่วง/
ให้บริกำรช่วงแก่บริษัทย่อย 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สัญญำบริกำรที่บอกเลิกไม่ได้ โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยรวม 2,315 ล้ำนบำทและ 2,495 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

4.10.2 สัญญาซ้ือกุ้ง และปลา  

บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยกุ้งสด กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) โดยสัญญำได้มีกำร
ก ำหนดน้ ำหนักต่อตัว รำคำต่อกิโลกรัม ปริมำณกำรซื้อต่อปี และมีก ำหนดระยะเวลำส่งมอบสินค้ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 
2556 ถึง 31 มีนำคม 2557 นอกจำกนี้ บริษัทฯยังได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยเนื้อปลำและหัวปลำ กับ บริษัท พรำนทะเล 
มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด โดยสัญญำได้มีกำรก ำหนดรำคำต่อกิโลกรัม ปริมำณกำรซื้อต่อปี และมีระยะเวลำส่งมอบสินค้ำภำยใน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2557 โดยบริษัทฯ จะมีกำรต่อสัญญำกับบริษัททั้ง 2 แห่งปีต่อปี 

4.10.3 สัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Plenus-MK Co.,Ltd. 

บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำกับ Plenus Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2536 เพ่ือร่วมกันจัดตั้ง Plenus-MK Co.,Ltd. เพ่ือ
ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2554 บริษัทฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน Plenus-MK Co.,Ltd. ร้อยละ 12 และได้เสนอชื่อนำยฤทธิ์ ธี
ระโกเมน เป็นกรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯทั้งนี้ Plenus Co., Ltd. มิใช่ผู้ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 

4.10.4 สัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Plenus & MK Pte. Ltd. 

บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำกับ PlenusCo.,Ltd. เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2554  เพ่ือร่วมกันจัดตั้งPlenus & MK Pte.Ltd. 
เพ่ือประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเครื่องด่ืมภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ณ 
วันที่ 6 มิถุนำยน 2555 บริษัทฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน Plenus& MK Pte. Ltd.ร้อยละ 50 และได้เสนอชื่อนำยฤทธิ์ ธีระ
โกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยประวิทย์ ตันติวศินชัย เป็นกรรมกำร 3 รำยใน 6 รำยในฐำนะตัวแทนของ
บริษัทฯ โดยกรรมกำรท่ำนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ทั้งนี้ กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรถือเอำ
เสียงข้ำงมำกและต้องมีกรรมกำรซ่ึงแต่งตั้งโดย Plenus และ MK อย่ำงน้อยฝ่ำยละ 1 ท่ำนลงคะแนน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนเพ่ิมในทุนจด
ทะเบียนที่เพ่ิมของบริษัท Plenus & MK Pte. Ltd. ในส่วนของบริษัทฯ จ ำนวน 3.5 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ บริษัทดังกล่ำวมี
ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 12.5 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (หุ้นสำมัญ 12.5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์) โดยบริษัทฯ 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำเดิมในอัตรำร้อยละ 50 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2556 และ
กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2556 

4.10.5 Franchise Agreement เพื่อให้สิทธิ Plenus-MK Co.,Ltd. ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “MK 
Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2537 เพ่ือให้สิทธิเพียงรำยเดียวและจ ำกัดสิทธิในกำรโอนแก่ Plenus-
MK Co.,Ltd. ในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรภำยใต้ระบบกำรจัดกำรบริหำรและ Know How ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รวมถึงกำรให้สิทธิใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ 
สัญญำได้มีกำรก ำหนดว่ำหำก Plenus-MK Co.,Ltd. เปิดร้ำนอำหำรเป็นร้ำนที่ 8 บริษัทฯจะให้สิทธิแก่ Plenus-MK 
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Co.,Ltd. ในกำรให้ช่วงสิทธิในกำรใช้ Franchise ของบริษัทฯให้แก่บุคคลอื่นในประเทศญี่ปุ่นได้ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สัญญำ
จะตกลงกันต่อไป โดยสัญญำได้มีกำรก ำหนดค่ำสิทธิครั้งแรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงิน 
และค่ำสิทธิรำยเดือนซ่ึงคิดตำมสัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน 

ระยะเวลำของสัญญำคือ 3 ปี และต่ออำยุโดยอัตโนมัติต่อไปอีก 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สัญญำเป็นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วันก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว 

4.10.6 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม 

บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2551 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2552 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2555 เพ่ือให้สิทธิแก่ Global Investment Gate Joint-Stock Company (GIGJS) เพียงรำยเดียวใน
กำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนำม รวมถึงให้สิทธิในควำมลับทำงกำรค้ำของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกท ำเลที่ตั้ งร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจัดหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ GIGJS กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ กำรจัดหำวัตถุดิบ และกำรให้ค ำปรึกษำ
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และก ำหนดให้ GIGJS ต้องเปิดร้ำนอำหำรอย่ำงน้อย 1 แห่งภำยในปี 2554, อย่ำงน้อย 3
แห่งภำยในปี 2555, อย่ำงน้อย 7 แห่งภำยในปี 2556 และอย่ำงน้อย 15 แห่งภำยในปี 2557 ทั้งนี้ GIGJS มิใช่ผู้ที่
เก่ียวข้องของบริษัทฯโดยสัญญำได้มีกำรก ำหนดค่ำสิทธิครั้งแรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงิน
ต่อสำขำที่เปิดใหม่ และค่ำสิทธิรำยเดือนซ่ึงคิดตำมสัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน 

ระยะเวลำของสัญญำคือ 10 ปีนับจำกวันลงนำมในสัญญำโดย GIGJS มีสิทธิในกำรเลือกที่จะต่ออำยุสัญญำออกไปอีก 5 
ปี (กำรต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 1) และก่อนกำรสิ้นสุดของกำรต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 1 GIGJS มีสิทธิในกำรเลือกที่จะต่ออำยุ
สัญญำออกไปอีก 5 ปี (กำรต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 2) หำกได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ  

4.10.7 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศอินโดนีเซีย 

บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2555 เพ่ือให้สิทธิแก่ PT Master Kuliner (PTMK) เพียงรำยเดียวในกำร
ด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงให้สิทธิในควำมลับทำงกำรค้ำของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจัดหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ PTMK กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ กำรจัดหำวัตถุดิบ และกำรให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับ
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และก ำหนดให้ PTMK ต้องเปิดร้ำนอำหำรอย่ำงน้อย 2 แห่งภำยในปีแรกนับจำกวันที่เปิด
ร้ำนอำหำรร้ำนแรก, เปิดเพ่ิมอีกอย่ำงน้อย 6 แห่งภำยในปีที่สองนับจำกวันที่เปิดร้ำนอำหำรร้ำนแรก และเปิดเพ่ิมอีก
อย่ำงน้อย 10 แห่งภำยในปีที่ 3 นับจำกวันที่เปิดร้ำนอำหำรร้ำนแรกทั้งนี้ PTMK มิใช่ผู้ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯโดยสัญญำ
ได้มีกำรก ำหนดค่ำสิทธิครั้งแรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงินต่อสำขำที่เปิดใหม่ และค่ำสิทธิ
รำยเดือนซ่ึงคิดตำมสัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน 

ระยะเวลำของสัญญำคือ 10 ปี นับจำกวันที่เปิดร้ำนอำหำรร้ำนแรก โดย PTMK มีสิทธิในกำรเลือกที่จะต่ออำยุสัญญำ
ออกไปอีก 5 ปี(กำรต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 1) และก่อนกำรสิ้นสุดของกำรต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 1 PTMK มีสิทธิในกำรเจรจำ
ขอต่ออำยุออกไปอีก 5 ปี (กำรต่ออำยุสัญญำครั้งที่ 2) หำกได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ  

4.10.8 Franchise Agreement เพ่ือรับสิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “ยาโยอิเคน” (Yayoi-Ken)ในประเทศไทย 

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด (MKI) ได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2549 กับ Plenus Co.,Ltd. เพ่ือรับสิทธิ
เพียงรำยเดียวและจ ำกัดสิทธิในกำรโอนในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำย
บริกำร “ยำโยอิ-เคน” ในประเทศไทยทั้งนี้ สัญญำได้มีกำรก ำหนดว่ำหำก MKI เปิดร้ำนอำหำรเป็นร้ำนที่ 8 Plenus 
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Co.,Ltd. จะให้สิทธิแก่ MKI ในกำรช่วงสิทธิในกำรใช้แฟรนไชส์ของ Plenus Co.,Ltd. ให้แก่บุคคลอื่นในประเทศไทยได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สัญญำจะตกลงกันต่อไป โดยสัญญำได้มีกำรก ำหนดค่ำสิทธิรำยเดือนซึ่งคิดตำมสัดส่วนของรำยได้ใน
แต่ละเดือน 

ระยะเวลำของสัญญำคือ 3 ปี และต่ออำยุโดยอัตโนมัติต่อไปอีก 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สัญญำเป็นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วันก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว 

4.10.9 สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาให้กู้ยืมเงิน 

ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทฯได้ออกตั๋วสัญญำใช้เงินให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 1 แห่ง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 บริษัท เอ็มเค เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 

บริษัทฯได้ออกตั๋วสัญญำใช้เงินจ ำนวน 70 ล้ำนบำท ให้กับ บริษัท เอ็มเค เวิลด์ไวด์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน และมีกรรมกำรร่วมกัน 2 รำยได้แก่ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม โดย
ตั๋วสัญญำนี้ไม่มีหลักประกัน มีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมและมีอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 1 
ปีบวกร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ช ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจ ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 

4.10.10สัญญาค้ าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือค้ ำประกันในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมจ ำนวน 
13.6 ล้ำนบำท ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภำระผูกพันกำรค้ ำประกันกำรช ำระค่ำไฟฟ้ำ เบี้ยปรับ และ/หรือหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.10.11กรมธรรม์ประกันภัย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำกับ บริษัท แอกซ่ำ ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) โดยครอบคลุมทุกสำขำและมี
ระยะเวลำประกันภัยตั้งแต่ 31 ธันวำคม 2555 – 31 ธันวำคม 2556 ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

 ประกันภัยอุปัทวเหตุ (Leasehold) โดยคุ้มครองควำมเสียหำยจำกอัคคีภัย ฟ้ำผ่ำ ลมพำยุ อำกำศยำน ภัย
แผ่นดินไหว หรือระเบิด ซ่ึงเกิดแก่สถำนที่เช่ำจนเป็นเหตุให้สัญญำเช่ำถูกยกเลิกโดยผู้เช่ำ หรือต้องสิ้นสุดลงก่อน
ถึงระยะเวลำที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำของสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน 32 สำขำในวงเงินคุ้มครอง 384 ล้ำนบำท ทั้งนี้ 
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกแผ่นดินไหว ภัยแห่งลมฟ้ำอำกำศ ภัยสงครำม ภัยก่อ
กำรร้ำย อำวุธนิวเคลียร์ และกำรระเบิดของแก๊ส 

 ประกันภัยส ำหรับเงิน (Money – Commercial) ของ เอ็มเค สุก้ี, ยำโยอิ, มิยำซำกิ, ฮำกำตะ, เลอเพอทิท, ณ 
สยำม และ เลอ สยำมทุกสำขำรวมถึงโรงงำนครัวกลำงทั้ง 2 แห่ง ส ำนักงำนใหญ่โฮมดิลิเวอรี่โชคชัยร่วมมิตร 
ห้องช่ำง ศูนย์บริกำรคอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์ฝึกอบรม 

ประเภทของประกันภัย วงเงินคุ้มครอง 
1. ควำมสูญเสียของเงินภำยในสถำนที่เอำประกัน ตู้นิรภัยหรือห้อง

นิรภัย และภำยนอกสถำนที่เอำประกันภัยขณะขนส่ง 
5 ล้ำนบำทต่อครั้ง และ 20 ล้ำนบำท
ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย 

2. ควำมเสียหำยต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอำคำรของสถำนที่
เอำประกันภัยและทรัพย์สินอื่นๆ 

300,000 บำทต่อสถำนที่เอำประกันภัย
และตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย 
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ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรฉ้อโกงหรือยักยอก กำรสูญหำยของเอกสำร
ต้นฉบับ กำรปลอมแปลงเอกสำร ควำมผิดพลำดหรือกำรละเลยในกำรท ำบัญชีหรือกำรค ำนวณ ภัยสงครำม และ
ภัยก่อกำรร้ำย 

 ประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก(Public Liability) ของ เอ็มเค สุก้ี, ยำโยอิ, มิยำซำกิ, ฮำกำตะ, เลอเพอทิท, 
ณ สยำม และ เลอ สยำมทุกสำขำรวมถึงโรงงำนครัวกลำงทั้ง 2 แห่ง ส ำนักงำนใหญ่ โฮมดิลิเวอรี่โชคชัยร่วมมิตร 
ห้องช่ำง ศูนย์บริกำรคอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์ฝึกอบรม 

ประเภทของประกันภัย วงเงินคุ้มครอง 
1. กรณีบำดเจ็บทำงร่ำงกำย กำรสูญเสียชีวิต และควำมเสียหำย

ทำงทรัพย์สินต่อบุคคลภำยนอก 
ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครั้ง และไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำกำรประกันภัย 

2. กรณีไฟไหม้ ระเบิด ท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต และ
ควำมเสียหำยทำงทรัพย์สินต่อบุคคลภำยนอก 

ไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครั้ง และไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำกำรประกันภัย 

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงของบริษัทฯและ/หรือ
บริษัทย่อยภำยนอกสถำนที่ประกอบกำร ควำมรับผิดที่เกิดจำกขบวนกำรยุติธรรม ควำมรับผิดอันเกิดจำกกำร
เป็นเจ้ำของ/ครอบครอง/ดูแล/ควบคุมยำนพำหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ควำมรับผิดจำกกำรเป็น
เจ้ำของเครื่องจักรกล ควำมรับผิดจำกงำนก่อสร้ำง/ต่อเติม/รื้อถอน ควำมรับผิดจำกมลภำวะ/แผ่นดินทรุด ควำม
รับผิดจำกสัญญำ ควำมรับผิดจำกค ำแนะน ำหรือบริกำรทำงเทคนิค/กำรให้กำรรักษำที่มิใช่กำรปฐมพยำบำล ภัย
สงครำม และภัยก่อกำรร้ำย 

 ประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(Business Advantage – All Risks) ของ เอ็มเค สุก้ี, ยำโยอิ, มิยำซำกิ, ฮำกำตะ, 
เลอเพอทิท,ณ สยำม และ เลอ สยำมทุกสำขำรวมถึงโรงงำนครัวกลำงทั้ง 2 แห่ง ส ำนักงำนใหญ่ โฮมดิลิเวอรี่โชค
ชัยร่วมมิตร ห้องช่ำง ศูนย์บริกำรคอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์ฝึกอบรม 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครอง 
1. สิ่งปลูกสร้ำงตัวอำคำรรวมส่วนปรับปรุง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง งำน

ระบบ อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องใช้ที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำร 
4,423 ล้ำนบำท 

2. สต๊อกสินค้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องแบบพนักงำน อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในกำรซ่อม
บ ำรุง พัสดุต่ำงๆ สินค้ำโปรโมท และทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในควำมดูแลและครอบครอง และ/หรือ
รักษำทรัพย์ในฐำนะผู้รักษำทรัพย์ 

190 ล้ำนบำท 

3. ควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อเครื่องไฟฟ้ำ (Electrical Installation) หรือต่อ
เครื่องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown) 

ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อครั้ง 
และตลอดระยะเวลำประกันภัย 

4. ควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อกระจก กระจกฝังแน่น (Fixed Plate Glass) ไม่เกิน 5 ล้ำนบำทต่อครั้ง และ
ตลอดระยะเวลำประกันภัย 

5. ควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อเคร่ืองจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown) ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อครั้ง 
และตลอดระยะเวลำประกันภัย 
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ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครอง 
6. ภัยน้ ำท่วม ไม่เกิน 3 ล้ำนบำทต่อครั้ง และ

ตลอดระยะเวลำประกันภัย 
7. ภัยลมพำยุ/แผ่นดินไหว/ลูกเห็บ รวมกันไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อ

ครั้ ง  แล ะตลอดระยะ เ วลำ
ประกันภัย 

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกเจตนำเพ่ือกำรลักทรัพย์ กำรสมรู้ร่วมคิดของผู้
เอำประกัน กำรไม่มีผู้ดูแลรักษำเกินกว่ำ 7 วันติดต่อกัน ควำมเสียหำยซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้ำ ภัยจำก
สงครำม และภัยก่อกำรร้ำย 

 ประกันทรัพย์สินคุ้มครองภัยจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบส ำหรับสำขำของ เอ็มเค สุก้ี และยำโยอิ จ ำนวนรวม 16 
สำขำที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ สีลมคอมเพล็กซ์ มำบุญครอง สยำมพำรำกอน พระรำม
สี่ หำดใหญ่ และปัตตำนี วงเงินคุ้มครองรวม 143 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองกำรสูญเสียรำยได้/ควำมเสียหำยจำกกำรล่ำช้ำ/กำรสูญเสียตลำด และ
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรหยุดท ำงำนของกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ กำรถูกยึดทรัพย์โดยค ำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมำย ภัยสงครำม ภัยอำวุธนิวเคลียร์ กำรลักทรัพย์ (ยกเว้นควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบ) กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัย อำวุธเคมี/ชีวภำพ กำรถูกเจำะฐำนข้อ มูลคอมพิวเตอร์ (Computer 
Hacking) หรือได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์ 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไม่มี- 
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6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ธุรกิจร้ำนอำหำร 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 1200 ถนนบำงนำ-ตรำด  แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000317 

โฮมเพจบริษัท : www.mkrestaurant.com 

โทรศัพท์ : 02-836-1000 

โทรสำร  : 02-836-1099 

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2556 

ทุนจดทะเบียน : 925,850,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 925,850,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว : 905,850,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 905,850,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

   อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   เลขที่ 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์: 02-229-2800 

   โทรสำร:  02-359-1259 

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

   ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 

   193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์:  02-264-0777 

   โทรสำร:  02-264-0789 

6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น 

-ไม่มี- 
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7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 925,850,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
925,850,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 905,850,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 905,850,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

7.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

มติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯจ ำนวน 20,0000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหำร  (รวมถึงผู้บริหำรซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซึ่งมี
รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ประเภทและชนิด : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นกำรโอน
ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเสียชีวิต 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำย 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ออก 

: 20,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท) 

วิธีกำรเสนอขำย : เสนอขำยครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) 
และพนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 50 รำย 

วิธีกำรจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)   และ
พนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่ำนผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ 

  ทั้งนี้ จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหำร  (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนแต่ละรำยไม่จ ำเป็นต้องมีจ ำนวนเท่ำกัน ขึ้นอยู่
กับต ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรู้และประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบัติงำน และศักยภำพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ส ำรอง
เพ่ือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

: 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท  

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)  
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รำคำใช้สิทธิ : รำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเท่ำกับ 1 บำทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีกำร
ปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ  ซึ่งรำคำใช้สิทธิดังกล่ำวถือเป็น
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในรำคำต่ ำกว่ำรำคำตลำด ซึ่งค ำนวณโดยอ้ำงอิงกับ
รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนแก่ประชำชนทั่วไปที่รำคำ 49 บำทต่อหุ้น 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : วันท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม หรือเดือนมิถุนำยน หรือเดือน
กันยำยน หรือเดือนธันำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิ
ภำยหลังครบก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือนนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ให้แก่ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (วันก ำหนดใช้สิทธิ) ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

   หลังจำก 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับกำรจัดสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ
กำรจัดสรร  

 หลังจำก 24 เดือน นับแต่วันที่ได้รับกำรจัดสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำร
จัดสรร  

 หลังจำก 36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับกำรจัดสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำร
จัดสรร 

 หลังจำก 48 เดือน นับแต่วันที่ได้รับกำรจัดสรร ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนจนกว่ำจะครบอำยุของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

  ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิใดๆ สำมำรถสะสมเพ่ือน ำไปใช้สิทธิได้ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆ 
ไปได้ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิแล้ว ใบส ำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

  วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันท ำกำรสุดท้ำยของวันที่ครบก ำหนด
ระยะเวลำ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

: ไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  

เงื่อนไขส ำหรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

: 1. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถำนะเป็นผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯและ /หรือบริษัทย่อย ณ 
วันที่ใช้สิทธ ิ
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2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำร (รวมถึง

ผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)    หรือพนักงำนของบริษัทฯและ/หรือ
บริษัทย่อย เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุตำมระเบียบของบริษัทฯ ให้ 
ผู้บริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
จนครบอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น 

  3. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทำยำทหรือผู้รับมรดก
ตำมพินัยกรรมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่ำจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพำะในส่วนที่ครบก ำหนดให้ใช้สิทธิได้
แล้วเท่ำนั้น  โดยจะสำมำรถใช้สิทธิได้ในวันก ำหนดใช้สิทธิใดๆจนครบ
ก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว 

  4. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ำยสังกัดหรือบริษัทตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ โดยที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวยังคง
เป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ 
ให้ผู้บริหำร หรือพนักงำนดังกล่ำว สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ได้จนครบอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรน้ัน 

  5. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำร (รวมถึง
ผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) หรือพนักงำนของบริษัทฯและ  /หรือ
บริษัทย่อย ก่อนหรือในวันก ำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจำกที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2-4 ข้ำงต้น ให้ผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยรำยนั้นไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 
ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็นอันถูก
ยกเลิกและสิ้นผลในทันที  

เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้สิทธิ 

: เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขของกำรปรับ
สิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
เป็นเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องก ำหนด 

วันที่ออกและระยะเวลำเสนอ
ขำย 

: บริษัทฯจะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร)   และพนักงำนของบริษัทฯและ /หรือบริษัทย่อยให้แล้วเสร็จ
ภำยใน   1  ปีนับจำกวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

: บริษัทฯจะไม่น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

: บริษัทฯจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงที่ออกในคร้ังนี้
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)  

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยทั้งจ ำนวน 20,000,000 หน่วย 
รำคำตลำดของหุ้นของบริษัทจะลดลงในอัตรำร้อยละ 2.1 บนสมมติฐำนรำคำ
ตลำดของหุ้นบริษัทฯคือรำคำเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชำชนทั่วไป (IPO 
Price) ที่ 49 บำทต่อหุ้น และรำคำใช้สิทธิซื้อหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ 1 
บำทต่อหุ้น 

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

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยทั้งจ ำนวน 20,000,000 หน่วย ส่วน
แบ่งก ำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตรำร้อยละ 
2.2 ของส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงเดิมโดยค ำนวณเปรียบเทียบกับ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจ ำนวน 925,850,000 หุ้น (ทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วภำยหลังจำกที่บริษัทเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และประชำชนทั่วไป และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งจ ำนวน)  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ท ำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือ
รองรับกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรเป็นผู้มี
อ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนดหรือแก้ไขตำมที่เห็นสมควร และมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
จัดท ำข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรก ำหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและประกำศของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

7.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตาม 7.2 

-ไม่มี- 

7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสาระส าคัญต่อการด าเนินงาน 

-ไม่มี- 
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7.5 ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2557 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
 กลุ่มนายฤทธิ์และนางยุพิน ธีระโกเมน   
1 นำงยุพิน ธีระโกเมน 198,990,002 22.0 
2 นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม 164,088,012 18.1 
3 นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม 164,087,977 18.1 
4 นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน 139,608,033 15.4 
 รวมจ านวนหุ้นกลุ่มนายฤทธิ์และนางยุพิน ธีระโกเมน 666,774,024 73.6 
5 มูลนิธิป้ำทองค ำ เอ็มเค 31,265,983 3.5 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 13,483,250 1.5 
7 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 8,985,700 1.0 
8 นำยสุจินต์ ชุมพลกำญจนำ 7,200,000 0.8 
9 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 6,160,800 0.7 
10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 5,536,500 0.6 

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและ
กำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคัญ  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือ 
งดจ่ำยเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย 
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8 โครงสร้างการจัดการ 

8.1   โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี้  

 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
คณุฤทธิ ์ธรีะโกเมน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ำ่ยตรวจสอบภำยใน

เลขำนุกำรบรษิทัฯ

กรรมกำรผูจ้ดักำร
กลุ่มธรุกิจ ตัตาคารเอม็ เค
คณุสมชำย หำญจติตเ์กษม

กรรมกำรผูจ้ดักำร
กลุ่มธรุกิจ ตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น

คณุยพุนิ ธรีะโกเมน

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร           
กลุ่มพ ันาธรุกิจต่างประเท 

คณุฤทธิ ์ธรีะโกเมน

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
สายงานบญัชีและการเงิน
คณุประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
สายงานพ ันาสาขา ตัตาคาร

คณุสจุนิต ์ ชุมพลกำญจนำ

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร           
สายงานจดัหาและจดัส่ง

คณุยพุนิ ธรีะโกเมน

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร           
สายงานทรพัยากรบคุคล
คณุสมชำย หำญจติตเ์กษม

ผูอ้ ำนวยกำร ำ่ยอำวโุส
 ่ายควบคมุค ุ าพ

คณุโกมนิทร ์พมิทะโนทยั

•  ำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ
•  ำ่ยคอมพวิเตอร์

•  ำ่ยจดัซือ้
• โรงงำนบำงนำ-ตรำด
• โรงงำนนวนคร

•  ำ่ยกำรตลำด
•  ำ่ยสำขำเอม็เค
•  ำ่ยโ มเดลเิวอรี่
•  ำ่ยซ่อมบ ำรงุ
•  ำ่ยลูกคำ้สมัพนัธ์

•  ำ่ยทรพัยำกรมนุษย์
• สถำบนั ึกอบรม

•  ำ่ยธรุกจิอำหำรญี่ปุน่
•  ำ่ยสำขำยำโยอิ
•  ำ่ยวจิยัและพ ันำผลติภณัฑ์

•  ำ่ยพ ันำวศิวกรรม •  ำ่ยควบคมุคณุภำพ
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โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
รำยละเอียดดังนี ้

8.1.1 ค ะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน ดังนี้ 

 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ คือ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม ลงลำยมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ หรือ  

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน หรือ นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยสุจินต์  ชุมพลกำญจนำ หรือ 
นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของค ะกรรมการ  

1. จัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกับ ่ำยจัดกำร และติดตำมดูแลกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์
ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นในระยะยำว 

3. พิจำรณำอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมำณ และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีที่เสนอโดย ่ำยจัดกำร และ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 

5. ดูแลให้มีกำรก ำกับตรวจสอบ ทั้งจำกผู้ตรวจสอบภำยในและผู้ สอบบัญชีภำยนอกให้ท ำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิผล 

6. ดูแลให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภำยในเวลำที่ก ำหนดรวมทั้งพิจำรณำอนุมัติ  
งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 

1.  นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำร 
3.  นำยสมชำย   พิพิธวิจิตรกร กรรมกำร 
4.  นำยสุจินต์   ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร 
5.  นำยประวิทย์   ตันติวศินชัย กรรมกำร 
6.  ดร.อรรณพ  ตันละมัย กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7.  นำงวิไล   ฉัททันต์รัศมี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
8.  นำยอรรถพล   ชดช้อย กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยทนง   โชติสรยุทธ์ กรรมกำรอิสระ 
10. ดร.ขัติยำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระ 

นำยประวิทย์   ตันติวศินชัย เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพั นำผู้บริหำร รวมทั้งทบทวน
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง 

8. ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน
ก.ล.ต. 

9. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมระเบียบและกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำนก.ล.ต.อย่ำง
เคร่งครัดโดยเฉพำะเรื่องเก่ียวกับกำรมีส่วนได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร เช่น 
รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรใช้ข้อมูลภำยใน เป็นต้น 

10. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมกำรที่
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม 

11. เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจ
มอบหมำยอ ำนำจให้แก่กรรมกำร คณะอนุกรรมกำร บุคคล หรือนิติบุคคล ให้กระท ำร่วมกันหรือแยกกันเพ่ือ
กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก็ได้โดยกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ดังกล่ำวนั้นจะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของผู้รับมอบอ ำนำจอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะ
ที่เป็นกำรมอบหมำยอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ ำนำจ สำมำรถพิจำรณำและอนุมัติ
รำยกำรหรือกระท ำกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักกำรไว้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

8.1.2 ค ะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี ้ 

1.  ดร.อรรณพ   ตันละมัย  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2.  นำงวิไล   ฉัททันต์รัศมี กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
3.  นำยอรรถพล   ชดช้อย กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

นำยพัสกร ลิลำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของค ะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 9 
 

 

4. สอบทำนและหำรือกับ ่ำยจัดกำรเก่ียวกับควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของบริษัทฯ และมำตรกำรที่ ่ำยจัดกำรได้
ด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1  คร้ัง 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หลังจำกกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคร้ัง 

8. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
(Charter) 

(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

9. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 

(ค) กำร ่ำ ืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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11. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำ
อิสระภำยนอก หรือผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษัทฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก  

8.1.3 ค ะผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหำร รวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและต ำแหน่ง ดังนี้  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุดของบริษัทฯ และมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ในกำรบริหำรกิจกำรทั้งปวงของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยและรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยนั้น ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้

1. บริหำรกิจกำรทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนนโยบำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของบริษัทอย่ำงดีที่สุด 

3. จัดท ำแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนและ
งบประมำณดังกล่ำวในระหว่ำงปี หำกเห็นว่ำจ ำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยส ำคัญ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

4. ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

5. เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินประจ ำเดือน ประจ ำรำยไตรมำส และประจ ำปีของบริษัทฯ 
รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ เก่ียวข้องและเห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบ 

6. รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นหรือมีเหตุกำรณ์ที่มีควำม
เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่อำจมีผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำน และ

1.  นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มพั นำธุรกิจต่ำงประเทศ 

2.  นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม  กรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มธุรกิจภัตตำคำร เอ็ม เค และ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล 

3.  นำงยุพิน  ธีระโกเมน กรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มธุรกิจภัตตำคำรอำหำรญี่ปุ่น และ 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนจัดหำและจัดส่ง 

4.  นำยสุจินต์  ชุมพลกำญจนำ รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนพั นำสำขำภัตตำคำร 

5.  นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
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ฐำนะกำรเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอมำตรกำรหรือค ำแนะน ำในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

7. จัดท ำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดับสูง รวมทั้งก ำหนด หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
ระดับสูงที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

8. จัดท ำหรือปรับปรุงแก้ไขตำรำงกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ 

9. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมประจ ำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำกับ
ดูแลให้พนักงำนของบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด 

10. มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทุกต ำแหน่ง รวมถึงกำรว่ำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย 
ลงโทษทำงวินัย และเลิกจ้ำง อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเป็นพนักงำนในต ำแหน่งตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำร ่ำยหรือเทียบเท่ำ
ขึ้นไป จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบด้วย 

11. มีอ ำนำจในกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
และยกเลิกระเบียบ กฎข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

12. มีอ ำนำจในกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนหรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน ตำมที่เห็นสมควรได้ 
ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

13. มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติหรือด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ด ำเนินกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นครั้งครำว 

ทั้งนี้ กำรใช้อ ำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ในกรณีที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ              
ตลำดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติใน
หลักกำรไว้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

8.1.4 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทอย่ำงชัดเจนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 1/2555  โดยมอบหมำยให้ นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์และมีคุณสมบัติที่เหมำะสมท ำ
หน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท  โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
เป็นส ำคัญ  รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดกำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ของบริษัท
และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
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3. บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร
และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติดังกล่ำวผ่ำนประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

4. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบียนกรรมกำร 

4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

5. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร 

6. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลตำมระเบียบ
และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 

7. ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท 
8. ให้ค ำแนะน ำและข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบ

และปฏิบัติ รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ 
9. ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพ่ือให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
 

ตำรำงสรุปกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำรปี 2556 

รายนามค ะกรรมการ ค ะกรรมการบริษัทฯ ค ะกรรมการตรวจสอบ 
1. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน  6/6 - 
2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม 6/6 - 
3. นำยสมชำย  พิพิธวิจิตรกร 6/6 - 
4. นำยทนง  โชติสรยุทธ์ 6/6 - 
5. ดร. ขัติยำ ไกรกำญจน์ 6/6 - 
6. ดร. อรรณพ ตันละมัย 6/6 6/6 
7. นำงวิไล  ฉัททันต์รัศมี 5/6 6/6 
8. นำยอรรถพล  ชดช้อย 6/6 6/6 
9. นำยสุจินต์  ชุมพลกำญจนำ 6/6 - 
10. นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย 6/6 - 

8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ก ำกับกำรท ำงำนของบริษัทฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ส ำหรับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในปี 2556 มรีำยละเอียดดังนี ้

8.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร จ ำนวน 3,562,500 บำท  อย่ำงไรก็ดี ตำมหลักเกณฑ์
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำร
เท่ำนั้น จะไม่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อย่ำงใด 
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ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม 

(บาท) 
1.  นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน  ประธำนกรรมกำร - 
2.  นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำร - 
3.  นำยสมชำย   พิพิธวิจิตรกร กรรมกำร 550,000 
4.  นำยสุจินต์   ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร - 
5.  นำยประวิทย์   ตันติวศินชัย กรรมกำร - 
6.  ดร. อรรณพ  ตันละมัย กรรมกำร 662,500  
7.  นำงวิไล   ฉัททันต์รัศมี กรรมกำร 625,000  
8.  นำยอรรถพล   ชดช้อย กรรมกำร 625,000 
9.  นำยทนง   โชติสรยุทธ์ กรรมกำร 550,000  
10. ดร. ขัติยำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำร 550,000  

รวม  3,562,500  

8.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหำรบริษัทฯ 
จ ำนวน 74,243,233 บำท 

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทฯ 

ประเ ท 
จ านวน  

)ราย(  
ค่าตอบแทน 

)บาท(  
เงินเดือน 5 56,967,844 
เงินโบนัส 5 17,275,389 

รวม 5 74,243,233 

8.2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ  

นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรในรูปของค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้ำงต้นแล้ว จำกมติที่
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  18 กันยำยน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (M-WA) รวมจ ำนวน  20,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บริหำร 
(รวมถึงผู้บริหำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจะจัดสรรพร้อมกับ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชนในคร้ังนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหำร(รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)ได้รับกำร
จัดสรร M-WA รวมจ ำนวน 1,678,900 หน่วย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

รายนามผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร M-WA จ านวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร 
1. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน 451,300 
2. นำงยุพิน ธีระโกเมน 406,800 
3. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม 406,800  
4. นำยสุจินต์ ชุมพลกำญจนำ 251,200 
5. นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย 162,800 



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 14 
 

 

นอกจำกนี้ ผู้บริหำรของบริษัทฯ จะยังได้รับค่ำตอบแทนจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ เริ่มสมทบตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป  โดยในปี 2556 ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนจำกกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ จ ำนวน 1,139,356.88 บำท    

8.3 บุคลากร  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำร ดังนั้น พนักงำนของบริษัทฯ จึงถือเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำอย่ำงยิ่ง บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรและกำรพั นำบุคลำกร เพ่ือให้คงไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  
อันจะเป็นพ้ืนฐำนของศักยภำพกำรแข่งขันของบริษัทฯ 

ก.   จ านวนพนักงานทั้งหมด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงำนทั้งสิ้นจ ำนวน 19,394 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำจ ำนวน 
14,443 คน และพนักงำนชั่วครำวจ ำนวน 4,951 คน 
ตำรำงแสดงรำยละเอียดจ ำนวนพนักงำนในแต่ละ ่ำยงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  

 ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชั่วคราว รวม 
1.  ่ำยบัญชีและกำรเงิน 65 2 67 

2.  ่ำยจัดซื้อ 23 - 23 

3.  ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 88 1 89 

4. สถำบัน ึกอบรม 145 - 145 

5.  ่ำยกำรตลำด 10 - 10 

6.  ่ำยธุรกิจอำหำรญี่ปุ่น 5 - 5 

7.  ่ำยพั นำวิศวกรรม 24 - 24 

8.  ่ำยควบคุมคุณภำพ 114 1 115 

9.  ่ำยตรวจสอบภำยใน 12 - 12 

10. โรงงำนบำงนำ-ตรำด 823 7 830 

11. โรงงำนนวนคร 141 - 141 

12.  ่ำยสำขำเอ็มเค 10,621 4,458 15,079 

13.  ่ำยสำขำยำโยอิ 2,234 475 2,709 

14.  ่ำยซ่อมบ ำรุง 52 6 58 

15.  ่ำยคอมพิวเตอร์ 8 - 8 

16.  ่ำยโ มเดลิเวอรี่ 45 - 45 

17.  ่ำยวิจัยและพั นำผลิตภัณฑ์ 1 - 1 

18. ผู้อ ำนวยกำร 20 - 20 

19.  ่ำยเลขำกรรมกำร 4 - 4 

20.  ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์(1) 8 1 9 

รวม 14,443 159,4 19,394 

      หมำยเหตุ: (1) เป็นแผนกใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2556 โดยมีพนักงำนบำงส่วนมำจำก ่ำยควบคุมคุณภำพ       
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 ข.  การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

จ ำนวนพนักงำนบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะพนักงำนสำขำ เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
ร้ำนอำหำรที่มีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ือง โดยในแต่ละสำขำต้องมีพนักงำนขั้นต่ ำประมำณ 10 คน  

ทั้งนี้ ในปี 2556 จ ำนวนพนักงำนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จำก 17,685 คน ในปี 2555 เป็น 19,394 
คน ในปี 2556 เพ่ือรองรับกำรเปิดสำขำใหม่ของบริษัทฯ 

ค.  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

     -ไม่มี- 

ง.  ผลตอบแทนพนักงาน  

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนในลักษณะต่ำงๆ ได้แก่  เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่ำเคร่ืองแบบ/บัตรพนักงำน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทน
อื่น โดยผลตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำร) ปี 2556 มีดังนี้ 

ค่าตอบแทน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 2,907,327,622 
เงินโบนัส 111,214,199 
ค่ำตอบแทนอื่นๆ* 694,396,208 

รวม 3,912,938,029 
* ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก ่เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ ค่ำน้ ำมัน คำ่เบี้ยขยัน ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องแบบพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล 
และคำ่ตอบแทนจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงำน ตำม
รำยละเอียดในข้อ 7.2 

จ.  นโยบายในการพั นาบุคลากรของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพั นำพนักงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อ
ศักยภำพในกำรแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้
พนักงำนมีโอกำสเพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติงำน แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
รำยละเอียดดังนี้ 

 กำรพั นำองค์กรได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและควำมเข้ำใจในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และค่ำนิยมร่วม
เพ่ือให้พนักงำนได้ทรำบทิศทำงกำรท ำงำน และเป็นกำรปลูก ังวั นธรรมเอ็มเค ครอบครัวเอ็มเค 
และบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนในองค์กรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัด
ให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เช่น “MK Day” ทุกวันที่ 14 กุมภำพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ผู้บริหำรทุกคนจะต้อง
ไปให้บริกำรลูกค้ำที่สำขำ และ “MK Week” ที่พนักงำนทุกคนที่ประจ ำที่ส ำนักงำนใหญ่จะต้องไป
ท ำงำนร่วมกับพนักงำนที่สำขำปีละ 3 – 5 วัน  

 กำรพั นำอำชีพของพนักงำน ได้ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพ่ือให้พนักงำนรับรู้ว่ำ
ตนเองสำมำรถเลื่อนต ำแหน่ง หรือสำมำรถโอนย้ำยหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนไปยังหน่วยงำนอื่นๆ 
บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง/ปรับระดับต ำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน 
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 กำร ึกอบรมและพั นำพนักงำน จะมุ่งเน้นกำร ึกอบรมภำยในตำมแผนกำร ึกอบรมที่ครอบคลุมทั้ง
ด้ำนกำรพั นำควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรพั นำทัศนคติ และกำรพั นำทักษะกำรปฏิบัติงำน ซึ่งใช้
ทั้งกำร ึกอบรมภำยในและภำยนอก โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและสม่ ำเสมอ และเหมำะสมกับ
พนักงำนแต่ละต ำแหน่งเพ่ือพั นำควำมรู้และศักยภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนตำม “Training 
Roadmap” 

 กำรรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงำน และเพ่ือเป็นไปตำมนโยบำยและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม ที่จะคืนก ำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ และจะ
ด ำเนินกำรปลูก ังจิตส ำนึกของพนักงำนทุกระดับให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงจริงจังและ
ต่อเน่ือง 
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9 การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมหลักกำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือควำมโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำร และเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่ำแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว  โดย
แนวทำงปฏิบัติสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในกำรควบคุมบริษัทฯ ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ให้ท ำหน้ำที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทมีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำสถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น
หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำร
จ ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทฯ  

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สถำนที่จัดกำรประชุมให้มีขนำดเพียงพอ
รองรับจ ำนวนผู้ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดใกล้เคียงและไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในกำร
เดินทำง 

3) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรือส่งค ำถำมเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นตำมช่องทำงที่บริษัทจัดให้ เช่น ทำงเว็บไซต์บริษัทฯ  

4) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถมำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและลง
มติแทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับเอกสำรและค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อม
ทั้งเสนอชื่อกรรมกำรอิสระให้เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1) บริษัทฯ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนน และแสดงผล 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นย ำ 
2) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

วำระกำรประชุม  
3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส ำหรับแต่ละระเบียบวำระที่เสนอ ในกำรลงมติเลือกตั้งกรรมกำรเป็น

รำยบุคคล 
4) บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือ

หุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
5) ประธำนในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและตั้ง

ค ำถำมที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมนั้นๆ 
3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ
ก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถำม นอกจำกนี้ บันทึกค ำถำม
ค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้ำน และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไรรวมถึง
บันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุมด้วย 
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2) บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นในวันท ำกำรถัดไปบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ด ำเนินกำรดังนี ้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทแจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ  และความเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออก
เสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น 

3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดท ำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษทั้งฉบับ  
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะ
เพ่ิมวำระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ 

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนดวิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  เช่น 
ให้เสนอชื่อผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำล่วงหน้ำ 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล ำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิม
วำระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 

4) คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูล ายใน 

เพ่ือควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ข้อมูล และเพ่ือป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และเพ่ือเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี (Good 
Governance) บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ดังนี้ 
1) ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ทรำบ

ข้อมูลที่มีสำระส ำคัญและงบกำรเงินของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สำธำรณชนทั่วไป  ท ำกำรเผยแพร่หรือ
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  รวมทั้งมิให้มีกำรล่วงรู้ข้อมูลระหว่ำงส่วนงำนเพ่ือป้องกัน
กำรน ำข้อมูลภำยในที่มีสำระส ำคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สำธำรณชนทั่วไป ไปเปิดเผยก่อนเวลำอันควร เว้นแต่
ส่วนงำนนั้นจ ำเป็นต้องรับทรำบโดยหน้ำที่และให้ดูแลข้อมูลดังกล่ำวเช่นเดียวกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงกำรให้ข้อมูลแก่หน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกับดูแล  

2) ห้ำมมิให้กรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ทรำบ
ข้อมูลที่ส ำคัญและงบกำรเงินของบริษัทฯ ท ำกำร ซื้อ ขำย  โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง   7   วัน
ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ   

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ วำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทรำบ และต้อง

ออกนอกห้องประชุมในวำระนั้นๆ 
2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น

รวมถึงรำยกำรที่ เก่ียวโยงกัน เ พ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุก ่ำย โดยมอบหมำยให้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันในกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ
ทุกไตรมำส 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง สังคม พนักงำน และผู้ถือหุ้น 
ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยได้จัดท ำจรรยำบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี ให้พนักงำนให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่ำงๆ มีควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ ไม่ทุจริตไม่จ่ำยสินบน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกำรตอบสนองต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุก
 ่ำยอย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรมซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงปฏิบัติแยกตำมกลุ่มต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
ลูกค้ำ มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ พั นำสินค้ำให้มีคุณภำพ และบริกำรที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกค้ำ อีก

ทั้งให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ บริษัทฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยมี
หน่วยงำนที่ติดตำม และรับเรื่องร้องเรียนน ำมำปรับปรุงกำรบริกำรอยู่เสมอ 

คู่ค้ำ มุ่งมั่นที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิของคู่ค้ำ ในธุรกิจบริกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์อย่ำงสูงสุด เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญอย่ำงสูงต่อคู่ค้ำ  รวมทั้งให้ควำมส ำคัญต่อ
ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ 

คู่แข่ง มุ่งเน้นกำรแข่งขันทำงด้ ำนคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ ไม่
ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท ในขณะเดียวกันถือว่ำบริษัทอื่นเป็นคู่ค้ำและเป็น
ผู้ร่วมวิชำชีพเดียวกัน มีสัตยำบันร่วมกันในกำรประกอบวิชำชีพ  

สังคม คณะกรรมกำร ตระหนักถึง ควำมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบเป็นนโยบำยให้ ่ำยจัดกำร น ำเรื่องควำม
รับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้ำง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภำพรวม และส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่ อสังคม
ทุกภำคส่วน 

พนักงำน ให้โอกำสแก่พนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรท ำงำน และยึดหลักคุณธรรมและควำมยุติธรรมใน
กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ทั้งค่ำตอบแทน สวัสดิกำร กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เพ่ือควำมมั่นคงใน
อนำคตของพนักงำน ตลอดจนให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรพั นำพนักงำนทุกระดับ ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ และ
ค่ำนิยมที่ดีในกำรท ำงำน  อีกทั้งดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำนในโรงงำน และให้
พนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนมีกำรน ำระบบประเมินและกำรวัดผลอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ 
(Competency) และได้ก ำหนดดัชนีกำรวัดผลส ำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) มำวัดผลส ำเร็จ
ในกำรท ำงำนของพนักงำนเพ่ือเทียบกับเป้ำหมำย 

ผู้ถือหุ้น มุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนที่จะรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ผลตอบแทนที่ดีและกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน  ผู้ถือหุ้น อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนโปร่งใส และเชื่อถือได้ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้ใช้สิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งที่เป็นทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงครบถ้วน
ทันเวลำ และเชื่อถือได้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบ ทำงรำยงำนประจ ำปี กำรแจ้ง
ข่ำวสำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตำม
ข้อพึงปฏิบัติที่ ดีตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงไว้โดยบริษัทฯ มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษโดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทั้ งตลำด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 20 
 

 

4.2 จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกับนักลงทุน สถำบัน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ข้อมูล กำรด ำเนินงำน และกำรลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทำงกำรติดต่อที่
สะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงได้ง่ำย 

4.3 ข้อมูลส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจำกที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

4.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน และแสดงไว้คู่กับรำยงำนประจ ำปี ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี 
นอกจำกนั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจ ำนวนคร้ังในกำรประชุมในแต่ละปี 

4.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูรำยงำนกำรวิเครำะห์ของ ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis) ควบคู่กับงบกำรเงินทุกไตรมำสรวมถึงต้องพิจำรณำค่ำสอบบัญชีและ
เปิดเผยค่ำสอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปี 

4.6 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของแต่ละท่ำน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทน และรวมถึงค่ำตอบแทนที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยด้วย 

4.7 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

4.8 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำร ตรวจสอบและดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยง โดยจัดให้มีกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.1 องค์ประกอบ คุ สมบัติของค ะกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ควรไม่เกิน 12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนดเป็น
คร้ังครำว และในจ ำนวนน้ีต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยคร่ึงหนึ่งของกรรมกำรที่มีอยู่ 

2) กรรมกำรจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น ตำม
กฎหมำย และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

3) คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัทอย่ำงรอบคอบ และเพ่ือให้มั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเท
เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ โดยก ำหนดจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรง
ต ำแหน่งให้เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจำก
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัทอำจลดลง หำกจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรไปด ำรง
ต ำแหน่งมีมำกเกินไปและมีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้สำธำรณชนทรำบด้วย 

4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรทรำบ และปฏิบัติหน้ำที่ดูแลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องมีวุ ิกำรศึกษำจบปริญญำตรีทำงด้ำนกฎหมำยหรือบัญชี หรือ
ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำร 

5) คณะกรรมกำร สำมำรถตั้งคณะอนุกรรมกำร ได้อย่ำงไม่จ ำกัดตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือช่วยกลั่นกรองและ
ควบคุมดูแลงำนด้ำนต่ำงๆ 
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6) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมีควำมโปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้เริ่มต้นกำรสรรหำ และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมประวัติอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำร
คัดเลือก เมื่อได้รำยชื่อแล้วคณะกรรมกำรสรรหำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำน ำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป 

7) มีกำรเปิดเผยประวัติของกรรมกำรทุกรำย ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
8) กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่จะได้รับฟังกำรบรรยำยสรุปเก่ียวกับข้อมูลที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัทฯ ภำยในเวลำ 3 เดือนนับจำกที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
9) คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ อย่ำงชัดเจน ทั้งประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวนบริษัทที่
สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

10) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมกำรใหม่รับทรำบผ่ำนทำง
คู่มือกรรมกำรบริษัทฯ และให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพ่ือให้เข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

5.2 บทบาทหน้าที่ของค ะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1) จัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2) ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษัทฯร่วมกับ ่ำยจัดกำร และติดตำมดูแลกำรด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นในระยะยำว 

3) พิจำรณำอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมำณ และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีที่เสนอโดย ่ำยจัดกำร และติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

4) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 
5) ดูแลให้มีกำรก ำกับตรวจสอบ ทั้งจำกผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอกให้ท ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล 
6) ดูแลให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภำยในเวลำที่ก ำหนดรวมทั้งพิจำรณำอนุมัติงบ

กำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 
7) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพั นำผู้บริหำร รวมทั้งทบทวนแผนกำร

สืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง 

8) ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

9) ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมระเบียบและกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัดโดยเฉพำะเรื่องเก่ียวกับกำรมีส่วนได้เสียหรือ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร เช่น รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นต้น 

10) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมกำรที่ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัททรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

11) เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้นคณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบหมำย
อ ำนำจให้แก่กรรมกำร คณะอนุกรรมกำร บุคคล หรือนิติบุคคล ให้กระท ำร่วมกันหรือแยกกันเพ่ือกระท ำกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก็ได้ โดยกำรมอบหมำยอ ำนำจดังกล่ำวนั้น จะต้อง
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อยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
ผู้รับมอบอ ำนำจอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะที่เป็นกำรมอบหมำยอ ำนำจที่
ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ ำนำจ สำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรหรือกระท ำกำรใดๆ ที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)  
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติ
รำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป และคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติในหลักกำรไว้แล้วตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

5.3 การจัดตั้งค ะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส ำคัญที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน อย่ำง
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมีควำมรู้
ด้ำนบัญชี/กำรเงิน และต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ก ำหนดส ำหรับบริษัทโดยเฉพำะเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ระบบควบคุม
ภำยใน ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี 

2) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี   สรรหำ และ พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อ
เป็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมี
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

5.4 การประชุมค ะกรรมการบริษัทฯ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ  

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ล่วงหน้ำเป็นรำยปี และให้
เลขำนุกำรบริษัทฯ แจ้งให้กรรมกำรแต่ละคนรับทรำบก ำหนดกำรดังกล่ำว  

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเลขำนุกำร
บริษัทฯ มีหน้ำที่จัดท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำ
ร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกำรเรียกประชุมเร่งด่วน 

3) ประธำนกรรมกำร เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดวำระกำรประชุมโดยกำรปรึกษำหำรือกับประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และกรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม  โดยก ำหนดให้เลขำนุกำร
บริษัทฯ มีหน้ำที่รวบรวมกำรน ำเสนอเร่ืองเข้ำสู่วำระกำรประชุมจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 

4) กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวำระกำรประชุม จะต้องงดออกเสียง หรืองดให้ควำมเห็นในวำระนั้นๆ ส ำหรับ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำมร่วมมือให้
กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทรำบและเชิญกรรมกำรที่ มีส่วนได้เสีย 
ออกนอกห้องประชุมในวำระนั้นๆ  

5) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลำ   และต้องมีควำมชัดเจนทั้งผลกำรประชุม และควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิง 
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5.5 ค่าตอบแทนของค ะกรรมการบรษัิทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่อำจก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตนเองได้เนื่องจำกเป็นกำรขัดกัน
ของผลประโยชน์ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจึงต้องด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำ
ก ำหนดและเสนอให้กรรมกำรเห็นชอบ จำกนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำนที่คณะกรรมกำรได้ท ำไว้ต่อไป 

1) คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับค่ำตอบแทนของคณะ
กรรมกำรฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในด้ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำง/องค์ประกอบของค่ำตอบแทนอย่ำงเป็น
ธรรมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจและรักษำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน มีโครงสร้ำง/องค์ประกอบค่ำตอบแทนที่มี
ควำมชัดเจน โปร่งใส ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ 

2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจำรณำหลักเกณฑ์ และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทุกปี โดย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำโดยก ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น 

3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดับสูงจะต้องรำยงำนเก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผลไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ 

5.6 การประเมินผลของค ะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นรำยปี เพ่ือให้กรรมกำรร่วมกันพิจำรณำ
ผลงำนและปัญหำ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใช้
แนวทำงตำมกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด ำเนินกำรปรับปรุงเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพ่ือเปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะท ำกำรประเมินในแบบประเมินผล และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้
มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำรประเมินต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

5.7 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ ่ำยบริหำร จัดท ำแผนในกำรทดแทน
ต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดับบริหำรและต ำแหน่งในสำยงำนหลัก 

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รำยงำนเพ่ือทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพั นำและ
สืบทอดงำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมที่ต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงำนในกรณีที่ตนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจว่ำ มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบตำมควำม
เหมำะสม 

5.8 การพั นากรรมการและผู้บริหาร 

1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำร ึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ กำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 

2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รับกำรพั นำควำมรู้จำกหน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ และต่อเนื่อง   โดย
มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ประสำนงำนกับกรรมกำรเพ่ือแจ้งหลักสูตรกำร ึกอบรมต่ำงๆ 
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5.9 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
เป็นส ำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) จัดกำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ของบริษัทและข้อ
พึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

3) บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ ดังกล่ำวผ่ำนประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

4) จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ (ก) ทะเบียนกรรมกำร  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น  

5) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร 
6) ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลตำมระเบียบและ 

ข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
7) ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท 
8) ให้ค ำแนะน ำและข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและ

ปฏิบัติ รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ 
9) ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพ่ือให้กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.2.1 กรรมการบริษัทฯ  

กำรคัดเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ  เป็นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตั้งกรรมกำรตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำก่ึง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในรำชอำณำจักร โดยให้คณะกรรมกำรเลือกตั้งประธำน
กรรมกำรและอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมกำร
โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ  
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

ทั้งนี้ ส ำหรับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องลำออก
จำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 1 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้องออกในวำระ
นี้อำจเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่ง
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เมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติให้ออก หรือศำลมีค ำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4  ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมกำรต้อง
แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ ท ำขึ้น 
หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

9.2.2 กรรมการอิสระ  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และจ ำนวนของกรรมกำรอิสระจะต้องมีอย่ำงน้อย 3 คน หรืออย่ำงน้อย 

1 ใน 3 แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระต้องไม่มีธุรกิจ  หรือส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทฯอันอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน  ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 
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ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีก ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ 
ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 
ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำร
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือ
กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมข้อ   4  หรือ ข้อ    6  คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจพิจำรณำผ่อนผัน
ให้ได้   หำกเห็นว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ 
และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระดังกล่ำว
แล้ว ดังนี ้

ก.   ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข.   เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
ค.   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคล ดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
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9.2.3 ผู้บริหาร 

ส ำหรับกำรคัดเลือกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำร
สรรหำและแต่งตั้ง ส ำหรับกำรคัดเลือก กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรตั้งแต่ระดับ
ผู้อ ำนวยกำร ่ำยขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตั้ง
ผู้บริหำรของบริษัทฯ 

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ได้มีกำรส่งตัวแทนซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยทุกบริษัท เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรดูแล
จัดกำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และเพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด  ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้น 100% และมีกรรมกำร คือ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และนำย
สมชำย หำญจิตต์เกษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้น 100% และมีกรรมกำร คือ นำยฤทธิ์ ธีระ
โกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม และนำยสุจินต์ ชุมพลกำญจนำ เป็นกรรมกำรในฐำนะ
ตัวแทนของบริษัทฯ 

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมกำร คือ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน 
นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยประวิทย์ ตันติวศินชัย เป็นกรรมกำร 3 ใน 6 รำยในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯ 

บริษัท พลีนัส เอ็ม เค ลิมิเท็ด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 12 และมีกรรมกำร คือ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็น
กรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯ 
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยึดมั่นในควำม
เป็นองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือมีส่วนในกำรสร้ำง
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน  และกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม โดยบริษัทมีแนวนโยบำยในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้ 

ความรับผิดขอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process) 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
บริษัทฯ  มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและ มีจริยธรรม โดยมีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค
และเป็นธรรม  และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสอง ่ำย   ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
เกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและร่วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
นอกจำกนี้บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้
ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมำะสม  และไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน   
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ  โดย “วั นธรรมเอ็มเค” จะอยู่
กันแบบครอบครัว ไม่มีชนชั้น ไม่มีศักดินำ ทุกคนเป็นสมำชิกในแบบครอบครัว มีควำมรับผิดชอบกันไปตำมหน้ำที่เพ่ือ
จุดมุ่งหมำยร่วมกัน  
 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
บริษัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็นนโยบำยของ
บริษัทฯ ที่จะให้กำรปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้งโยกย้ำย ตลอดจนกำรพั นำศักยภำพ  โดยยึด
หลักปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงำน 
3. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ 
4. กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น 
5. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพั นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนโดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและสม่ ำเสมอ 
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของพนักงำน 
7. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 
8. หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรือ

คุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรจัดตั้งแผนกพนักงำนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรให้ค ำแนะน ำ รวมถึงปรึกษำปัญหำร้องเรียนต่ำง 
ๆ แก่พนักงำน  และมีกำรออกตรวจเยี่ยมพนักงำนในสำขำต่ำง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด เพ่ือสอบถำมควำมเป็นอยู่ของ
พนักงำน  รวมถึงช่วยเหลือปัญหำต่ำง ๆ ของพนักงำน   บริษัทฯ ยังมีกำรจัดท ำโครงกำร Happy 8 ภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำง
องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ที่ทำงบริษัทได้น ำมำ
ปรับใช้กับองค์กรเพ่ือสร้ำงให้เกิดองค์กรแห่งควำมสุข โดยส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมสุขทั้ง 8 ด้ำน อย่ำงยั่งยืน ได้แก่ กำรมี
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สุขภำพ มีน้ ำใจงดงำม มีคุณธรรม รู้จักหำควำมรู้ ใช้เงินเป็น มีครอบครัวดี รู้จักผ่อนคลำย และแบ่งปันควำมสุขสู่สังคมรอบข้ำง 
เพ่ือสร้ำงสังคมที่ดีและยั่งยืน  
 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโ ค   
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกค้ำโดยเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร โดยมี
ผู้ช ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำรปลอดภัยดูแลตั้งแต่กำรรับมอบสินค้ำ ขั้นตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครัวกลำง ระบบขน
ส่งไปยังสำขำทั่วประเทศ และกำรจัดเก็บอำหำรในแต่ละสำขำ  นอกจำกนี้ยังมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนเพ่ือให้
เข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนที่บริษัทฯวำงไว้  ซึ่งมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่บริษัทน ำมำใช้ได้รับกำรรับรองจำกสถำบัน
ต่ำง ๆ เช่น 

 ใบรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2008 เพ่ือรับรองว่ำโรงงำนครัวกลำง มีระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
และควำมปลอดภัยในกำรผลิตอำหำร ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลที่ทั่วโลกยอมรับ 

  ใบรับรองควำมปลอดภัยของอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบกำร
จัดกำรเพ่ือควำมปลอดภัยของอำหำร โดยใช้กำรควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ CCP) 
ของกำรผลิต ซึ่งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อำหำร ตั้งแต่ผู้ผลิต
เบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

 ใบรับรองกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP)  โดยเน้นกระบวนกำรผลิตที่ดี
เพ่ือให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพ  ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนกำรผลิตที่ครัวกลำง อุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงกำรจัดส่งสินค้ำ
จนถึงมือผู้บริโภค 

 ใบรับรองระบบกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผักสด/ผลไม้สด จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึ่งรับรองว่ำบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผักสด/ผลไม้สด ที่จ ำหน่ำยได้อย่ำงเป็นระบบ และ
สำมำรถทวนสอบได้ 

 ได้รับกำรรับรอง “โครงกำรอำหำรปลอดภัย” (Food Safety) ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึ่งจะเน้นกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร ได้แก่ สำรบอแรกซ์ สำรกันรำ สำรฟอกขำว สำรฟอร์มำลีน และยำฆ่ำ
แมลง 

 ได้รับกำรรับรอง “โครงกำรร้ำนอำหำรวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้ำ Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงกำรของ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ร้ำนอำหำร
เลือกใช้วัตถุดิบจำกสินค้ำ Q ซึ่งเป็นสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมระบบกำรผลิตที่ดี เพ่ือให้ผู้บริโภคได้
บริโภคสินค้ำที่มีควำมปลอดภัย 

 ได้รับกำรรับรอง “โครงกำรปลอดผงชูรส” จำกสถำบันอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งทำงสถำบันอำหำรจะเข้ำมำ
ท ำกำรตรวจสอบรับรองระบบโดยกำรน ำตัวอย่ำงอำหำร เครื่องปรุง และน้ ำจิ้ม มำท ำกำรตรวจหำสำร MSG ใน
ห้องปฏิบัติกำร  เพ่ือให้มั่นใจว่ำอำหำรทุกจำนในร้ำนเอ็มเค สะอำด ปลอดภัย และปลอดผงชูรส อย่ำงแท้จริง โดย
สถำบันอำหำรท ำกำรมอบป้ำยรับรองปลอดผงชูรสให้กับร้ำนเอ็มเคทุกสำขำ  

 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เพ่ือรักษำและด ำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่
บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่  เช่น กำรก ำจัดขยะติดเชื้อ ของห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำในโรงงำน มีกระบวนกำรฆ่ำเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส  รวมถึงระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ล ำคลอง โดยมีกำรตรวจคุณภำพน้ ำทิ้ง ตำม
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 กระทรวงอุตสำหกรรม  นอกจำกนี้ยังมีกำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน
ของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน 
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การร่วมพั นาชุมชนหรือสังคม   

1. โครงการการ ึกษาระบบทวิ าคี 
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ จัดตั้ง “โครงกำรกำรศึกษำระบบทวิภำคี” ซึ่งเป็นกำรเรียนใน
สถำนศึกษำควบคู่ไปกับกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร เน้นให้ผู้เรียนในสำขำวิชำชีพได้มีโอกำส ึกงำนภำคปฏิบัติใน
สถำนประกอบกำร เพ่ือให้ผู้ที่จบกำรศึกษำออกไปเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพนั้น ๆ อย่ำงแท้จริง  และมี
คุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับวิทยำลัยกว่ำ 20 
แห่ง  รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษำทวิภำคี มี
กำรจัดงำนมอบวุ ิบัตรหลังจำกจบกำรศึกษำ เป็นต้น 

2. โครงการสนับสนุนนักเรียนโสต ึกษา 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในชุมชนโดยได้เปิดโอกำสให้แก่เด็กนักเรียนโสตศึกษำ 3 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนโสตศึกษำ
ทุ่งมหำเมฆ โรงเรียนโสตศึกษำนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษำนครปฐม ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้
เข้ำร่วมท ำงำนกับบริษัทฯ โดยก่อนกำรท ำงำนทำงบริษัทฯ จัดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะในกำรให้บริกำรตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีระดับมัธยมปลำยของสถำบัน ึกอบรม MK แก่เด็กนักเรียน โดยทุกรำยวิชำจะมีกำรลง
พ้ืนที่ศึกษำดูงำน และ ึกปฏิบัติจริงที่สำขำ  ซึ่งหำกนักเรียนมีควำมสนใจจะท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์หรือหำรำยได้พิเศษ 
ทำงบริษัทฯ จะมีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนและสำขำที่อยู่ใกล้บ้ำนของเด็กเพ่ือควำม
สะดวกในกำรท ำงำน ซึ่งในขณะนี้บริษัท ฯ มีเด็กนักเรียนพิกำรที่เข้ำมำท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งพนักงำนประจ ำและพนักงำน
พำร์ทไทม์ 

3. โครงการรับนัก ึกษา ึกงาน/นัก ึกษาสหกิจ ึกษา 
บริษัทฯ มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษำ ึกงำนและนักศึกษำ ึกสหกิจศึกษำ มำปฏิบัติงำนใน
ร้ำนอำหำรในช่วงปิดภำคกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์และเพ่ิมรำยได้พิเศษให้กับนักศึกษำ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ออกใบรับรองกำร ึกประสบกำรณ์อำชีพให้กับนักศึกษำดังกล่ำวด้วย 

 
ความรับผดิชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) 
บริษัทฯได้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติขององค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณชนอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งในกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัดในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 

 สนับสนุนอำหำรกลำงวันของน้องๆ บ้ำนรำชำวดีที่เป็นกลุ่มเด็กพิกำรทั้งพิกำรซ้ ำซ้อน และทำงด้ำนสติปัญญำ โดย
ควำมร่วมมือของพนักงำนช่วยกันท ำอำหำร และบริกำรเสิร์ฟให้น้องๆได้ทำนกันจนอิ่ม 

 สนับสนุนเงินบริจำคให้แก่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดล ำพูน เพ่ือร่วมจัดโครงกำร “สำยใยรัก แด่น้องผู้พิกำร
รุนแรง” 

 สนับสนุนกีฬำฟุตบอลของชมรมฟุตบอลคนตำบอดไทย ซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นมำเพ่ือรวบรวมคนตำบอดทั้งตำบอด
สนิทและสำยตำเลือนรำงจำกทั่วประเทศเข้ำแข่งขันกีฬำฟุตบอลร่วมกัน บริษัทฯ สนับสนุนเรื่องอำหำร เงินรำงวัล และ
จัดกิจกรรมเตะฟุตบอลร่วมกันระหว่ำงพนักงำนและนักกีฬำคนตำบอด 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงสังคมเพ่ือน้องๆ ในโรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล ซึ่งเป็นสถำนศึกษำภำครัฐที่ให้กำรดูแล
กลุ่มเด็กนักเรียนพิกำรบกพร่องทำงกำรได้ยิน ออทิสติก ดำวน์ซินโดรม จ ำนวนกว่ำ 150 คน ได้แก่ กำรล้ำงมือที่ถูก
สุขลักษณะ กำรปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นต้น  กิจกรรมสร้ำงควำมบันเทิงร่วมกันเป็นกลุ่มผ่ำนกำรเล่นเกมส์เป็นหมู่
คณะ สร้ำงเสียงหัวเรำะและรอยยิ้มร่วมกัน และน ำอำหำรคุณภำพจำก MK ไปบริกำรให้น้องๆ ได้รับประทำนกันถึง
โรงเรียน ซ่ึงกำรจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ยังได้เชื่อมสัมพันธภำพระหว่ำงพนักงำนด้วยกันในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและพนักงำน
ยังได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องลักษณะของกลุ่มเด็กพิกำรกลุ่มนี้ส่งผลให้พนักงำนจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเหลือ
ดูแลเด็กๆ กลุ่มอำกำรน้ีได้เมื่อมีโอกำส 
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 เลี้ยงอำหำรกลำงวัน และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆ รับประทำนผักผ่ำนละครหุ่นมือให้แก่โรงเรียนโสตศึกษำ
นนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ 

 สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กก ำพร้ำที่วัดบำงเพลิง รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงสังคม เช่น กำรล้ำงมือที่
ถูกสุขลักษณะ กำรสนับสนุนให้เด็กรับประทำนผัก เป็นต้น 

 ร่วมบริจำคสมทบทุนให้แก่วัด โรงพยำบำล และมูลนิธิต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม 
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11 การควบคุม ายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง   โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยมี ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งท ำหน้ำที่สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัทตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทอย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนดูแลรักษำ
ทรัพย์สิน   ลดควำมผิดพลำดและป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น   รวมถึงมีกำรกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  กำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้อง  เชื่อถือได้ และทันเวลำ   รวมทั้งให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของกฎหมำย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2 /2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ  ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมด้วย  โดยสรุปควำมเห็นเก่ียวกับควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. องค์กรและส าพแวดล้อม   
บริษัทฯ มีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม ที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ มีกำรสร้ำง
บรรยำกำศของกำรปฏิบัติงำนที่ดี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับในหน่วยงำนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยกำร
เสริมสร้ำงวั นธรรมองค์กรที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและกำรมอบ
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรก ำหนดคุณลักษณะงำนและพั นำทักษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง ในประเด็นของกำร
พิจำรณำประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน มีกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยองค์กรลงสู่ระดับสำยงำน และ ่ำย รวมทั้งมี
กำรน ำ  KPI (Key Performance Indicators) กับระบบกำรให้ผลตอบแทนในระดับ ่ำยขึ้นไป และเตรียมพั นำเพ่ือ
น ำไปใช้กับระดับแผนก และระดับบุคคลในระยะถัดไป เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
มำกขึ้น นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรระดับบริหำร  

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะท ำงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงที่คอยดูแลและควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  แต่อย่ำงไรก็ดี 
บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อำจท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้  ดังนั้น คณะจัดกำรของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนควำมเสี่ยง  โดยมีผู้ บริหำรของแต่ละ
หน่วยงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรและน ำเสนอรำยงำนด้ำนควำมเสี่ยงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ
พิจำรณำรับทรำบต่อไป 
 

3. มาตรการควบคุม 
บริษัทฯ มีมำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมและเพียงพอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ ที่มีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และกำรอนุมัติที่ชัดเจน มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน และกำรก ำหนดกลไกกำรควบคุมเพ่ือป้องกัน
หรือลดข้อผิดพลำดของกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน มีกำรสอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน  รวมถึงกรณีที่ บริษัทฯมีกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีควำม
ขัดแย้งหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน  โดย ่ำยบริหำรจะน ำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีกำรติดตำมดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงสม่ ำเสมอด้วยเช่นกัน 
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4. ระบบสารสนเท และการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯมีระบบสำรสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรควบคุมภำยในและกำรด ำเนินงำนของ
 ่ำยบริหำร มีกำรจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรที่ส ำคัญอย่ำงเป็นระบบ มีกำรรำยงำนข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรไปยัง
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในรูปแบบที่ถูกต้องมีกลไกหรือช่องทำงในกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงกฎ ระเบียบ ที่
เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนหรือหน้ำที่ของตนที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมภำยใน   นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีหน่วยงำนนัก
ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับนักลงทุนต่ำงๆ เพ่ือให้ข้อมูล  กำรด ำเนินงำน และกำรลงทุน
ของบริษัทฯด้วยช่องทำงกำรติดต่อรวดเร็วและเข้ำถึงได้ง่ำย  

 
5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในและผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และได้ทบทวนประเด็นต่ำงๆ ร่วมกับ ่ำยตรวจสอบภำยในและ
 ่ำยบริหำร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุม เพ่ือพิจำรณำและรับทรำบผลกำรสอบ
ทำนงบกำรเงินและประเด็นต่ำงๆเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน     ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงจะด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที เพ่ือให้สำมำรถปรับปรุงได้อย่ำงทันกำล  
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รายงานค ะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุ ิ
จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี และนำย
อรรถพล ชดช้อย เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และมีนำยพัสกร ลิลำ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยกรรมกำร
ตรวจสอบทุกท่ำนมีคุณสมบัติตรงตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงรอบคอบด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจ ำกัดในกำรได้รับข้อมูล ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนให้ค ำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มี
กำรประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ก ำหนดแผนกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ่ำยจัดกำรในกำรพิจำรณำงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2556 ทั้งนี้ สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2556 โดยได้สอบถำมและรับฟังค ำชี้แจงจำกผู้บริหำรและ

ผู้สอบบัญชี ในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี

ควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำรำยงำนกำรเงินดังกล่ำว มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ และเชื่อถือได้ตำม

มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทำนงำนตรวจสอบภำยใน โดยได้พิจำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และ

ควำมเป็นอิสระของ ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้จัดกำร ่ำยตรวจสอบภำยในและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล 

3. สอบทำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนและระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม และประสิทธิผล

ของระบบกำรควบคุมภำยในอันจะช่วยส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำร

ตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงำนที่ส ำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ 

บริษัทมีกำรดูแลทรัพย์สินที่เหมำะสมมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีกำรมอบอ ำนำจและอนุมัติให้ด ำเนินงำนอย่ำงมี

ขั้นตอนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่มีควำมโปร่งใส 

ตลอดจนมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำร

ตกลงเข้ำท ำรำยกำรของบริษัทมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท มีควำมโปร่งใสและมี

กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5. พิจำรณำและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำของผู้สอบ

บัญชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และกำรให้ค ำปรึกษำในมำตรฐำนกำรบัญชี กำรสอบบัญชี และ

รับรองงบกำรเงินได้ทันเวลำ และให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรแต่งตั้งนำย

วิชำติ  โลเกศกระวี หรือ นำงสำวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ หรือนำงสำวสิริวรรณ  สุรเทพินทร์ หรือนำงสำย น  อินทร์แก้ว 

แห่งบริษัทส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2556 
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 โดยสรุปในภำพรวมแล้ว  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
อย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอย่ำงถูกต้อง และมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อย่ำงเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีกำรพั นำปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ และเหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง 
 
 
 
 
        รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย 
            ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบ ายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีหน้ำที่ในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในได้
พิจำรณำแต่งตั้งให้ นำยพัสกร ลิลำ ซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์และมีคุณสมบัติเหมำะสมท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบริษัทฯ  โดยมอบหมำยให้หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. รำยงำนประเด็นที่ส ำคัญเก่ียวกับกระบวนกำรควบคุมในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทที่ตรวจพบ   รวมถึงงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจำก ่ำยบริหำรที่ได้อนุมัติให้ด ำเนินกำรตรวจสอบทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย  รวมทั้งแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรในกิจกรรมนั้นๆ 

2. ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้บริหำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบของบริษัทฯ  
3. เสนอข้อมูลเก่ียวกับควำมคืบหน้ำและแผนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และควำมพอเพียงของ

ทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
4. ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรติดตำมและกำรควบคุมอื่น เช่น กำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 

หลักจรรยำบรรณ ควำมปลอดภัย สภำพแวดล้อม และกำรสอบบัญชี เป็นต้น 
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12 รายการระหว่างกัน 

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษ ะความสัมพันธ์ 

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง ความสัมพันธ์ 
1 นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 37.4 

(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิ์และนำงยุพิน) 
2 นำงยุพิน ธีระโกเมน  เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 37.4 

(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิ์และนำงยุพิน) 
3 นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม  เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 18.2 
4 นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย  เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 0.6 
5 บริษัท โกลบอล แอสเซท ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (เดิมชื่อ
บริษัท เอ็ม เค โกลบอล จ ำกัด)
(MKGB) 

 ประกอบธุรกิจลงทุน 
 กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 4 รำย ได้แก่ นำง

ยุพิน ธีระโกเมน นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยสมนึก 
หำญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MKGB ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 65.7 
(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิ์และนำงยุพิน และรวมกำรถือหุ้นของนำงยุพินในฐำนะ
ผู้จัดกำรมรดกของนำงทองค ำ)  ร้อยละ 17.1 และร้อยละ 17.1 ตำมล ำดับ (ข้อมูล 
ณ วันที่ 26 เมษำยน 2556) 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำงยุพิน ธีระโกเมน นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย 
หำญจิตต์เกษม และนำยสมนึก หำญจิตต์เกษม 

6 บริษัท เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 
(MKWW) 

 กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 4 รำย ได้แก่ นำง
ยุพิน ธีระโกเมน นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยสมนึก 
หำญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MKWW ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 70.0 
(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิ์และนำงยุพิน) ร้อยละ 15.0 และร้อยละ 15.0 
ตำมล ำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษำยน 2556) 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม 
7 บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 

จ ำกัด (SFS) 
 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องท ำน้ ำแข็ง เครื่องล้ำงจำน/แก้ว 
 ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นำงยุพิน ธีระโกเมน เป็น

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SFS ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 65.0 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 เมษำยน 2556)  

8 บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ 
จ ำกัด (KVE) 

 ประกอบธุรกิจผลิต/จ ำหน่ำยหม้อแปลงไฟฟ้ำ บริกำรซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
 กรรมกำรของบริษัทฯ ได้แก่ ดร. ขัติยำ ไกรกำญจน์ เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง

นำมและเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ KVE ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้น (รวมกำรถือครอง
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง) ร้อยละ 63.0 (ข้อมูล ณ 25 เมษำยน 2556) 

9 บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง 
จ ำกัด (PM) 

 ประกอบธุรกิจรีด/หลอมโลหะ 
 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และผู้ที่

เก่ียวข้องเป็นกรรมกำรและเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ PM ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(รวมกำรถือครองโดยผู้ที่เก่ียวข้อง) ร้อยละ 9.8 (ข้อมูล ณ 30 เมษำยน 2556) 
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บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง ความสัมพันธ์ 
10 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) (SE-ED) 
 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยหนังสือ 
 กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นผู้ถือ

หุ้นรำยใหญ่ของ SE-ED ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 7.1 (ข้อมูล ณ 8 
พฤษภำคม 2556) 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยทนง โชติสรยุทธ์ (เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมใน 
SE-ED) และ นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย  

11 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง 
จ ำกัด (มหำชน) (PMK) 

 ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค/บริโภค 
 กรรมกำรร่วม ได้แก่ ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์ 

12 บริษัท เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล 
จ ำกัด (NFR) 

 ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร 
 ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นำงยุพิน ธีระโกเมน และนำย

สมนึก หำญจิตต์เกษม เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NFR ด้วยสัดส่วนกำร
ถือหุ้นร้อยละ 74.9 และร้อยละ 25.0 ตำมล ำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษำยน 
2556)  

13 บริษัท เอ พลัส คอนซัลแตนส์ 
จ ำกัด (APC) 

 ประกอบธุรกิจให้บริกำรทำงวิศวกรรม 
 ผู้ที่เก่ียวข้องของนำยฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 81.6 ในบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค 
จ ำกัด ซึ่ง EEC EN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ APC ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 25.0 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนำคม 2556) 

หมำยเหตุ สัดส่วนกำรถือหุ้นที่แสดงในตำรำงรวมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปี 2556 บริษัทฯมีกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษ ะรายการ มูลค่ารายการ ปี 2556 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1 MKGB ค่ำจัดท ำบัญชี 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

0.02 
0.02 

 รำยกำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ MKGB 16,050 บำท 
 ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำร 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ MKGB นั้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำรโดยไม่ท ำให้
บริษัทฯเสียประโยชน์ ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น 

 

 ค่ำเช่ำที่ดินและภำษีโรงเรือน 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 

19.38 
- 

 เพ่ือใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ในอัตรำเดือนละ 1,467,438 บำทต่อเดือน  
 เพ่ือใช้เป็นโรงงำนครัวกลำง – บำงนำ CK5 แห่งใหม่ในอัตรำเดือนละ 840,000 บำทต่อเดือน 

เร่ิม 1 พฤศจิกำยน 2556 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรเช่ำที่ดินเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ โดยอัตรำค่ำเช่ำเทียบเคียงได้กับอัตรำตลำด
ของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 



                                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 40 
 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษ ะรายการ มูลค่ารายการ ปี 2556 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

2    MKWW เงินกู้ยืม ณ ต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 
(ลดลง)ระหว่ำงงวด 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 
 
ดอกเบี้ยจ่ำย 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 
 

- 
70 

(70) 
- 
 

0.03 
- 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นจำก MKWW ในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงินโดยไม่มี
หลักประกัน และมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม 

 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงิน ำกธนำคำร 1 ปี 
 ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ช ำระคืนเงินกู้ดังกล่ำวแก่ MKWW ทั้งจ ำนวน

แล้ว 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรกู้ยืมเงินเป็นไปเพ่ือบริหำรสภำพคล่องระยะสั้น โดยอัตรำดอกเบี้ยจ่ำยนั้นได้ก ำหนดจำก
อัตรำดอกเบี้ยเงิน ำกธนำคำร 1 ปีซึ่งเป็นอัตรำที่ต่ ำกว่ำอัตรำเบิกเงินเกินบัญชีเฉลี่ย(MOR) ของ
ธนำคำร 5 อันดับแรก(BBL, KTB, SCB, KBANK และ BAY)  ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

  ค่ำจัดท ำบัญชี 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

0.02 
0.02 

 รำยกำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ MKWW จ ำนวน 16,050 บำท 
 ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำร  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ MKWW นั้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำรโดยไม่ท ำให้
บริษัทฯเสียประโยชน์ ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น 

3 SFS ค่ำเช่ ำ เครื่องล้ำงจำนและ
เครื่องท ำน้ ำแข็ง 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

36.25 
 

8.17 

 รำยกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนส ำหรับยำโยอิทุกสำขำ โดย SFS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรหลำยรำยที่
บริษัทฯเลือกใช้ และได้มีกำรก ำหนดรำคำที่ไม่แตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น 

 รำยกำรเช่ำเครื่องท ำน้ ำแข็งส ำหรับยำโยอิและเอ็ม เคสุก้ีทุกสำขำ โดย SFS เป็นคู่ค้ำเพียงรำย
เดียวที่มีระบบให้เช่ำเครื่องท ำน้ ำแข็งและให้บริกำรซ่อมบ ำรุงหลังกำรขำย  

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กับรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 



                                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 2 หน้ำ 41 
 

 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษ ะรายการ มูลค่ารายการ ปี 2556 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

4  KVE ค่ำที่ปรึกษำทำงด้ำนไอที 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

0.66 
0.06 

 บริษัทฯได้ว่ำจ้ำง KVE เป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนระบบสำรสนเทศในอัตรำค่ำบริกำรเดือนละ 60,000 
บำท ซึ่งเป็นอัตรำที่ไม่แตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯซึ่งต้องมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเน่ืองเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยได้ก ำหนดค่ำที่ปรึกษำจำกกำรเทียบเคียงกับรำคำ
ที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัท 

5 PM ค่ำอุปกรณ์หม้อสุกี้ 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

1.49 
0.17 

 รำยกำรว่ำจ้ำงท ำหม้อสุก้ีส ำหรับทุกสำขำ โดย PM เป็นผู้ผลิตหม้อสุก้ีให้บริษัทฯเพียงรำยเดียว
เน่ืองจำกเป็นผู้พั นำหม้อสุกี้ร่วมกัน ซึ่งหม้อสุก้ีของบริษัทฯจะมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่สูง
กว่ำท้องตลำดโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯได้ก ำหนดรำคำว่ำจ้ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอุปกรณ์และ
ค่ำแรงที่ใช้ในกำรผลิตหม้อสุกี้บวกก ำไร 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรว่ำจ้ำงท ำของดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่ง PM ได้มีส่วนร่วมในกำรพั นำหม้อสุ
ก้ีซึ่งมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่สูงกว่ำหม้อสุก้ีทั่วไป อีกทั้ง PM ยังมีศักยภำพในกำรรองรับ
กำรขยำยตัวของบริษัทฯได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำว่ำจ้ำงได้เทียบเคียงจำกกำรประมำณกำร
ต้นทุนอุปกรณ์และค่ำแรงที่ใช้ในกำรผลิต รำยกำรดังกล่ำวจึ งถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

6 SE-ED ค่ำจ้ำงพิมพ์กระดำษรองจำน 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

0.05 
- 

 รำยกำรว่ำจ้ำงให้ออกแบบ เขียน Content วำดภำพประกอบ และจัดพิมพ์กระดำษรองจำนโดย
ก ำหนดรำคำที่ไม่แตกต่ำงจำกรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้
กับรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 



                                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษ ะรายการ มูลค่ารายการ ปี 2556 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

6 SE-ED (ต่อ) ค่ำสปอนเซอร ์
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 

0.31 
- 

 ค่ำสปอนเซอร์คิตตี้แคมป์ 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้
กับรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

7 PMK ค่ำซ้ือวัตถุดิบ 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

0.02 
0 

 รำยกำรซ้ือวัตถุดิบโดยก ำหนดรำคำที่ไม่แตกต่ำงจำกคู่ค้ำรำยอื่น 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กับรำคำที่เสนอโดยคู่ค้ำรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

8 NFR ค่ำจัดท ำบัญชี 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 

0.02 
0.02 

 รำยกำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ NFR จ ำนวน 16,050 บำท 
 บริษัทฯก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่

ให้บริกำร 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ NFR นั้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำรโดยไม่ท ำให้
บริษัทฯเสียประโยชน์ ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น 



                                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษ ะรายการ มูลค่ารายการ ปี 2556 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

9 APC ค่ำจ้ำงออกแบบ 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 

0.87 
- 

 รำยกำรออกแบบก่อสร้ำงครัวกลำงบำงนำ (CK5) ซึ่งบริษัทฯได้ว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 4 รำย 
(APC และผู้เชี่ยวชำญอีก 3 รำยซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯและผู้บริหำรของบริษัทฯ 
รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลดังกล่ำว) ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำร
ออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและบริหำรกำรก่อสร้ำงเก่ียวกับโรงงำน ผู้เชี่ยวชำญแต่ละ
รำยได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน โดย APC เป็นผู้เชี่ยวชำญ 1 ใน 4 
รำยดังกล่ำวที่รับผิดชอบเฉพำะกำรออกแบบด้ำนโครงสร้ำงและงำนบริหำรโครงกำร และได้มีกำร
ก ำหนดค่ำบริกำรวิชำชีพเป็นจ ำนวน 1.8 ล้ำนบำท ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2555 โดยก ำหนด
รำคำที่ไม่แตกต่ำงจำกคู่ค้ำรำยอื่น 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯและมีกำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กับ
รำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ 

10 นำงยุพิน  
ธีระโกเมน 

เช่ำทรัพย์สิน 
ยอดคงค้ำงณ สิ้นงวด 
 
 
 
 
 

0.33 
- 

 รำยกำรเช่ำสถำนที่เพ่ือใช้ด ำเนินกำร Home Delivery Call Center และสำขำย่อยโชคชัย   
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรเช่ำสถำนที่ดังกล่ำวเป็นไปเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น โดยได้มีกำร
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของสถำนที่ตั้งที่ก่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 
อัตรำค่ำเช่ำสำมำรถเทียบเคียงได้กับอัตรำค่ำเช่ำในพ้ืนที่เดียวกัน ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือ
ว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษ ะรายการ มูลค่ารายการ ปี 2556 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

11 นำยฤทธิ์ 
ธีระโกเมน 

ขำยบัตรของขวัญ 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 

0.02 
- 

 รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพ่ือใช้บริกำรร้ำนอำหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยก ำหนดรำคำ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำเช่นเดียวกับ
ลูกค้ำทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

12 นำยสมนึก 
หำญจิตต์เกษม 

ขำยบัตรของขวัญ 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 

0.05 
- 

 รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพ่ือใช้บริกำรร้ำนอำหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยก ำหนดรำคำ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำเช่นเดียวกับ
ลูกค้ำทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

13 นำยประวิทย์ 
ตันติวศินชัย 

ขำยบัตรของขวัญ 
ยอดคงค้ำง ณ สิ้นงวด 

0.09 
- 

 รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพ่ือใช้บริกำรร้ำนอำหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยก ำหนดรำคำ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำเช่นเดียวกับ
ลูกค้ำทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
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12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

บริษัทฯและบริษัทย่อยเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ หรือเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยเงื่อนไขต่ำงๆของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจะถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำปกติและเป็นไปตำมรำคำตลำด และด ำเนินกำรเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้ำทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ส ำหรับกำรกู้ยืมเงิน/กำรให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เก่ียวข้องนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินกำรไปเพ่ือ
เสริมสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 

12.4 มาตรการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทฯอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นส ำคัญ โดยผ่ำนขั้นตอนกำร
พิจำรณำตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯและบริษัทย่อยและผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีกำรขออนุมัติในหลักกำร
เก่ียวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัทฯจึงขอ
อนุมัติในหลักกำรให้ ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมเพ่ือรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ใน
กรณีที่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯก ำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป ด้วยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปโดยผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตำมหลักกำร
กำรก ำกับกิจกำรที่ดี ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยก ำหนด และต้องเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ระบุในข้อ 12.4 
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12.6 สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่ส าคัญ 

สัญญำเช่ำพื้นที่เพ่ือใช้เป็นครัวกลำง (CK5) 

เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำที่ดินบำงส่วนของโฉนดเลขที่ 3472, 52646 และ 52648 ต ำบล
ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื้อที่รวม 42,303 ตำรำงเมตร (26 ไร่ 1 งำน 75.75 ตำรำงวำ) 
พร้อมอำคำรคลังสินค้ำที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่ำวจำกบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท 
เอ็ม เค โกลบอล จ ำกัด) เพ่ือใช้เป็นครัวกลำงของบริษัทฯโดยอำคำรคลังสินค้ำดังกล่ำวมีขนำดพ้ืนที่ประมำณ 13,005 
ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมีก ำหนด 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2576 ในอัตรำค่ำ
เช่ำเดือนละ 840,000 บำท หรือคิดเป็นอัตรำค่ำเช่ำ 19.9 บำทต่อตำรำงเมตร และจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปีโดย
บริษัทฯ จะเริ่มช ำระค่ำเช่ำเดือนแรกในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 เป็นต้นไป 

สัญญำเช่ำพื้นที่เพ่ือใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน สถำนที่อบรมพนักงำนและสถำนที่ประชุม 

เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำที่ดินโฉนดเลขที่ 52303-52308 ต ำบลบำงนำ อ ำเภอพระโขนง 
กรุงเทพ พร้อมทั้งอำคำรและโกดังเก็บของที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่ำวจำกบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอ็มเค โกลบอล จ ำกัด) เพ่ือใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน สถำนที่อบรมพนักงำนและสถำนที่ประชุม
ของบริษัทฯโดยอำคำรและโกดังเก็บของดังกล่ำวมีขนำดพ้ืนที่เช่ำรวม 9,196.38 ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมีก ำหนด 3 
ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 1,467,438บำท หรือคิดเป็น
อัตรำค่ำเช่ำ 159.57 บำทต่อตำรำงเมตร โดยบริษัทฯ จะเริ่มช ำระค่ำเช่ำเดือนแรกในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 เป็น
ต้นไป บริษัทฯ ได้รับสิทธิกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไปอีก 18 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำใหม่จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15 ทุกๆ 3 ปีและกำรช ำระค่ำเช่ำยังคงเป็นรำยเดือนทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องแสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำก่อน
ระยะเวลำกำรเช่ำเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วัน และจะต้องลงนำมในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อน
สัญญำเช่ำเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

สัญญำเช่ำพื้นที่เพ่ือใช้เป็น Home Delivery Call Center 

เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2552 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำอำคำรชั้นที่ 3 ของอำคำร 3 ชั้น เลขที่ 50/1 ซอยวิภำวดีรังสิต 
16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ จำกนำงยุพิน ธีระโกเมน เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร Home 
Delivery Call Center โดยมีขนำดพ้ืนที่เช่ำรวม 226 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2555 
ถึงวันที่ 14 ธันวำคม 2558 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 24,860 บำท หรือคิดเป็นอัตรำค่ำเช่ำ 110 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญำเช่ำและได้แสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำ
เดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วัน รวมถึงได้ลงนำมในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อนสัญญำเช่ำเดิมสิ้นสุดไม่
น้อยกว่ำ 30 วัน บริษัทฯ จะได้รับกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำใหม่จะ
เพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 15  

สัญญำเช่ำพื้นที่เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำร Home Delivery 

เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2554 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำอำคำรชั้นที่ 1 บำงส่วนของอำคำร 3 ชั้น เลขที่ 50/1 ซอย
วิภำวดีรังสิต 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ จำกนำงยุพิน ธีระโกเมน เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำรของ
อำหำรเก่ียวกับ Home Delivery ในกำรจัดเก็บ ผลิต และจัดส่งอำหำรให้กับผู้สั่งซื้อโดยมีขนำดพ้ืนที่เช่ำรวม 23.385 
ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหำคม 2554 ถึงวันที่ 7 สิงหำคม 2557 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
2,338.50 บำท หรือคิดเป็นอัตรำค่ำเช่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญำเช่ำ
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และได้แสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วัน รวมถึงได้ลงนำม
ในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อนสัญญำเช่ำเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 30 วัน บริษัทฯ จะได้รับกำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำใหม่จะเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 

สัญญำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงด้ำนระบบสำรสนเทศ 

เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 บริษัทฯได้ว่ำจ้ำง บริษัท เควี อิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด เพ่ือให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนระบบ
สำรสนเทศ ระยะเวลำให้บริกำรมีก ำหนด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม 2556 ถึงวันที่ 25 พฤษภำคม 2557
ในอัตรำค่ำบริกำรเดือนละ 60,000 บำท 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนที่ 3 หน้ำ 1 

13 ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน 

13.1 งบกำรเงิน 

ตำรำงสรุปงบกำรเงินตรวจสอบแล้วที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

ปี งบกำรเงิน ค ำอธิบำย 
2554 งบกำรเงินรวมและงบ

กำรเงินบริษัทฯ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ตรวจสอบโดย
นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน  4451 จำกบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) โดยได้
แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบดังกล่ำว และผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตว่ำบริษัท
ฯ ได้จัดท ำงบกำรเงินรวมขึ้นเป็นครั้งแรกเสมือนว่ำบริษัทย่อยทั้งสอง ได้แก่ บริษัท 
เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด และบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ำกัด เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มำโดยตลอด 

2555 งบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินบริษัทฯ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ตรวจสอบโดย
นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน  4451 จำกบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) โดยได้
แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบดังกล่ำว 

2556 งบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินบริษัทฯ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตรวจสอบโดย
นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377 จำก
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) 
โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบดังกล่ำว และมีข้อสังเกตเรื่องกำรน ำ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2556 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ท ำกำรปรับย้อนหลังงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เพ่ือสะท้อนรำยกำรปรับปรุงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบ
แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 เพ่ือเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับภำษีเงินได้ที่ได้น ำมำถือปฏิบัติใหม่
ด้วยเช่นกัน 
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ส่วนที่ 3 หน้ำ 2 

ตำรำงสรุปงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวม 

ป ี2554 (ปรับปรงุใหม)่ ป ี2555 (ปรับปรงุใหม)่ ปี 2556 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้       
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 10,708 98.9 12,987 98.8 13,969 98.1 
รำยได้อ่ืน 117 1.1 154 1.2 271 1.9 
รวมรำยได้ 10,824 100.0 13,141 100.0 14,240 100.0 
       
ค่ำใชจ้่ำย       
ต้นทุนขำยและบรกิำร (3,661) (33.8) (4,240) (32.3) (4,627) (32.5) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (4,297) (39.7) (5,530) (42.1) (6,130) (43.0) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (594) (5.5) (743) (5.7) (935) (6.6) 
รวมค่ำใชจ้่ำย (8,552) (79.0) (10,513) (80.0) (11,693) (82.1) 
       
ก ำไรกอ่นค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำย
ภำษีเงินได้ 

2,272 21.0 2,628 20.0 2,548 17.9 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (15) (0.1) (23) (0.2) (21) (0.1) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ (632) (5.8) (574) (4.4) (487) (3.4) 
ก ำไรส ำหรับงวด 1,625 15.0 2,031 15.5 2,039 14.3 
       
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

1 0.0 2 0.0 7 0.0 

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 1,626 15.0 2,033 15.5 2,046 14.4 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก ำไรส ำหรับงวด (บำทต่อหุ้น)  3.96 NA 4.11 NA 2.57 NA 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลีย่ถ่วงน้ ำหนกั (ลำ้นหุ้น) 410 NA 494 NA 794 NA 
มูลคำ่ที่ตรำไว้หุน้ละ (บำท) 1 NA 1 NA 1 NA 
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ส่วนที่ 3 หน้ำ 3 

 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
1 มกรำคม 2555 31 ธันวำคม 2555 

(ปรับปรงุใหม่) 
31 ธันวำคม 2556 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  441 11.4 787 15.5 871 5.8 
เงินลงทุนชั่วครำว  131 3.4 201 4.0 3,339 22.2 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนี้อ่ืน  68 1.8 60 1.2 160 1.1 
สินคำ้คงเหลือ  178 4.6 203 4.0 226 1.5 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  57 1.5 83 1.6 347 2.3 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 875 22.7 1,333 26.2 4,943 32.9 

       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่ก่อสร้ำงอำคำร  - - 12 0.2 10 0.1 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 

- 
2,244 

- 
58.2 

- 
2,993 

- 
58.8 

5,000 
4,286 

33.3 
28.6 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  47 1.2 50 1.0 56 0.4 
สิทธิกำรเช่ำ  454 11.8 408 8.0 365 2.4 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญช ี 54 1.4 45 0.9 64 0.4 
เงินมดัจ ำ  185 4.8 245 4.8 283 1.9 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,983 77.3 3,753 73.8 10,063 67.1 
รวมสินทรัพย ์ 3,858 100.0 5,086 100.0 15,006 100.0 
 
หนิ้สิน 

      

หนี้สินหมนุเวียน       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  900 23.3 850 16.7 - - 
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อ่ืน  888 23.0 1,640 32.2 1,858 12.4 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี 

- - - - - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  45 1.2 - - - - 
ภำษีเงินไดค้้ำงจำ่ย  368 9.5 298 5.9 229 1.5 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย  - - 439 8.6 - - 
รำยได้รอตดับญัชีสว่นท่ีถึงก ำหนดรบัรู้ภำยในหนึง่ปี  25 0.7 29 0.6 35 0.2 
หนีส้ินหมุนเวยีนอ่ืน  158 4.1 184 3.6 156 1.0 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,384 61.8 3,440 67.6 2,278 15.2 

       
หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุทธิจำกสว่น
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี 

- - - - - - 

รำยได้รอตดับญัช-ีสุทธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดรับรู้
ภำยในหนึง่ป ี 

9 0.2 9 0.2 12 0.1 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  113 2.9 166 3.3 191 1.3 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 122 3.2 175 3.4 204 1.4 
รวมหนีส้ิน 2,506 65.0 3,615 71.1 2,482 16.5 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
1 มกรำคม 2555 31 ธันวำคม 2555 

(ปรับปรงุใหม่) 
31 ธันวำคม 2556 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนจดทะเบยีน  410 10.6 920 18.1 926 6.2 
ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้  410 10.6 720 14.2 906 6.0 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
ส ำรองตำมกฎหมำย 

- 
- 

41 

- 
- 

1.1 

- 
- 

92 

- 
- 

1.8 

8,785 
36 
93 

58.5 
0.2 
0.6 

ก ำไรสะสม - ยังไม่ได้จดัสรร  900 23.3 657 12.9 2,695 18.0 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  1 0.0 3 0.1 9 0.1 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,352 35.0 1,471 28.9 12,524 83.5 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,858 100.0 5,086 100.0 15,006 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
  

 
ก ำไรก่อนภำษ ี       2,256  2,605 2,526 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:     
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว             (0) (2) (15) 
ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่เงินลงทุนชั่วครำว             (0) (0) (1) 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - - 3 
ขำดทุนจำกสินคำ้เสียหำย             19  0 1 

   ขำดทุนจำกเงินชดเชยจำกกำรท ำประกันควำมเสียหำยต่อสนิคำ้             -    - - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยคำ่ใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ              9  17 11 

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหนำ่ย           458  519 598 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ ์ - 8 32 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ ์ - - 36 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์และสิทธิกำรเชำ่            (10) (1) 0 

   ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยอุปกรณแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร ์            11  9 1 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน             16  66 30 

   รำยได้บัตรของขวัญ - สุทธิจำกสว่นท่ีขำยและรับช ำระเป็นเงินสดในระหว่ำงปี  (29) (16) (19) 
รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชิก - สุทธิจำกสว่นท่ีขำยและรบัช ำระเป็นเงินสดในระหว่ำงปี            (23) (25) (29) 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกดิขึ้นจริง             (0) - - 
ดอกเบี้ยรบั            (16) (5) (99) 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย             15  23 21 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนนิงำน        2,707  3,196 3,095 
 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อ่ืน              1  9 (9) 
 สินค้ำคงเหลือ            (71) (25) (24) 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน              7  (32) (265) 
 เงินมัดจ ำ            (17) (60) (38) 
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน            (75) 618 20 
 เงินปันผลค้ำงจ่ำย - 439 - 
 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน             39  (398) (9) 
 รำยได้รอตัดบัญช ี            27  29 39 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน            (20) (13) (4) 
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งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน        2,598  3,764 2,805 
 เงินสดรับดอกเบีย้             16  5 5 
 เงินสดจ่ำยดอกเบีย้            (15) (23) (22) 
 เงินสดจ่ำยภำษเีงินได ้         (569) (634) (541) 

กระแสเงนิสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน        2,030  3,111 2,248 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

 
  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)             -    - - 
เงินลงทุนท่ัวไปลดลง (เพิ่มขึ้น)          (111) (67) (8,121) 
เงินสดจ่ำยลว่งหนำ้เพื่อซื้ออำคำรและอปุกรณล์ดลง (เพิ่มขึ้น)             -    (12) 2 
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์         (642) (1,126) (1,695) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์            (16) (11) (15) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิทธิกำรเชำ่             -    (0) (7) 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์          303  19 10 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเชำ่              4  - 7 
กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน          (461) (1,198) (9,818) 
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง)           900  (50) (850) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนัเพิม่ขึ้น (ลดลง)             45  (45) - 
เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ             (9) - - 
เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมัญเพิม่ทุน - 310 8,937 
จ่ำยเงินปันผล       (3,040) (1,784) (439) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ       (2,105) (1,569) 7,648 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)             1  2 7 
    
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ         (535) 346 84 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี           976  441 787 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี           441  787 871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนที่ 3 หน้ำ 6 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

 หน่วย 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง     
อัตรำสว่นสภำพคล่อง  เท่ำ         0.4  0.4 2.2 
อัตรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็  เท่ำ         0.3  0.3 1.9 
อัตรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงินสด  เท่ำ          0.9  1.1 0.8 
อัตรำสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้  เท่ำ       437.7  444.9 411.1 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน           1  1 1 
อัตรำสว่นหมุนเวยีนสนิค้ำคงเหลือ  เท่ำ        24.1  22.3 21.6 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย  วัน         15  16 17 
อัตรำสว่นหมุนเวยีนเจ้ำหนี้  เท่ำ       12.3  10.3 8.8 
ระยะเวลำช ำระหนี้  วัน       29  35 41 
Cash Cycle  วัน        (14) (18) (23) 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อัตรำก ำไรขัน้ตน้  ร้อยละ 65.8 67.4 66.9 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 20.1 19.1 16.3 
อัตรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร ร้อยละ        94.2  125.7 98.7 
อัตรำก ำไรสุทธิ  ร้อยละ 15.0 15.5 14.3 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  ร้อยละ 96.8 143.9 29.1 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์  ร้อยละ 40.2 45.4 20.3 
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร  ร้อยละ 92.4 97.4 72.5 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ         2.7  2.9 1.4 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน     
อัตรำสว่นหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  เท่ำ         1.9  2.5 0.2 
อัตรำสว่นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น  เท่ำ 0.7 0.6 0.0 
อัตรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย  เท่ำ     174.6  160.6 129.8 
อัตรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Cash Basis) เท่ำ 0.5 1.0 0.7 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  ร้อยละ 136.0 109.4 - 
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14 กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

14.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

14.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้ 

 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ร้ำนเอ็ม เค สุกี้ / เอ็ม เค โกลด์ 11,263 85.7 11,761 82.6 
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 1,595 12.1 1,983 13.9 
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม  68 0.5 75 0.5 
แฟรนไชส์ 8 0.1 24 0.2 
ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ1 49 0.4 101 0.7 
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นมิยำซำกิและฮำกำตะ 3 0.0 22 0.2 
ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท 1 0.0 4 0.0 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 12,987 98.8 13,969 98.1 
รำยได้อื่น 154 1.2 271 1.9 
รวมรำยได้ 13,141 100.0 14,240 100.0 

             

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้รวมจ ำนวน 14,240 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตจำกปี
ก่อนหน้ำร้อยละ 8.4  ทั้งนี้รำยได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกว่ำร้อยละ 96 เป็นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำก
ร้ำนสุกี้ เอ็ม เค และร้ำนสุกี้ เอ็ม เค โกลด์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัท 
เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด แนวโน้มสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจสุก้ีมีแนวโน้มลดลงในขณะที่สัดส่วน
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของ
บริษัทฯ เกือบส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเงินสดซึ่งเก็บเงินจำกลูกค้ำทันที 

ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนสุกี้และบริษัทฯ 

 
2555 2556 

จ ำนวนสำขำ - ร้ำนสกุี ้   
จ ำนวนร้ำนเปดิใหมสุ่ทธิ  40 27 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ป/ีงวด 354 381 
ผลกำรด ำเนินงำนและอัตรำกำรเติบโต - ร้ำนสุกี ้   
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร – ร้ำนสุกี ้(ล้ำนบำท) 11,263 11,761 
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยสกุี้ท้ังหมด (ร้อยละ) 17.2 4.4 
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยสกุี้ – สำขำเดมิ  
   (Same-Store Sales Growth) 

6.0 (2.9) 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ (ลำ้นบำท)   
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร  11,344 11,885 
ต้นทุนขำยและบรกิำร (3,663) (3,916) 
ก ำไรข้ันต้น 7,681 7,969 
อัตรำก ำไรข้ันต้น (ร้อยละ) 67.7 67.1 
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรของบริษัทฯ    
   ท้ังหมด (ร้อยละ) 

17.3 4.8 

       หมำยเหตุ: อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ค ำนวณจำกรำยได้ที่มีกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันออกแล้ว 

                                                 
1 ร้ำนอำหำรเอ็มเคและยำโยอิในประเทศสิงคโปร์ 
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนสุกี้ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกร้ำนสุก้ีจ ำนวน 11,761 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4  

กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ร้ำนสุกี้ประกอบด้วยสำเหตุหลัก 2 ประกำรคือ 

1) กำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนสำขำ ในปี 2556 จ ำนวนสำขำได้เพ่ิมขึ้นสุทธิ 27 สำขำ โดยยังคงเน้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่
มุ่งกำรเติบโตไปพร้อมกับกำรขยำยสำขำของศูนย์กำรค้ำและธุรกิจค้ำปลีก โดยในหลำยปีที่ผ่ำนมำ สภำพโดยรวม
ของกำรแข่งขันในธุรกิจค้ำปลีกทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น ศูนย์กำรค้ำและโมเดิร์นเทรดต่ำงๆ เช่น ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล 
บิ๊กซี    เทสโก้โลตัสได้ขยำยสำขำไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลและในต่ำงจังหวัดเพ่ือให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มำกขึ้น นอกจำกนี้ ศูนย์กำรค้ำขนำดเล็กประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ได้รับควำมนิยมและมีกำรเปิด
คอมมูนิตี้มอลล์หลำยแห่งในบริเวณแหล่งที่พักอำศัยของชุมชนทั้งในกรุงเทพฯปริมณฑล และต่ำงจังหวัด ท ำให้ลูกค้ำ
เข้ำถึงร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ง่ำยขึ้นและมำกขึ้น 

2) กำรปรับเพ่ิมรำคำอำหำรเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวะต้นทุนที่สูงขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับเพ่ิมรำคำอำหำร
ในร้ำนสุกี้ เอ็ม เค และเอ็ม เค โกลด์ ร้อยละ 4  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทฯ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม จ ำนวน 11,855 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ นอกเหนือจำกธุรกิจร้ำนสุก้ี ประกอบด้วย ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมและ       
เลอสยำม จ ำนวนทั้งหมด 3 สำขำ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะและมิยำซำกิจ ำนวน 8 สำขำ ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ 
เพอทิท จ ำนวน 1 สำขำ กำรขำยแฟรนไชส์ต่ำงประเทศ โดยร้ำนอำหำรที่ไม่ใช่ธุรกิจร้ำนสุก้ีดังกล่ำว มีจ ำนวนรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำรในป ี2556 เป็นจ ำนวนรวมทั้งหมดประมำณ 124 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 1 ของรำยได้รวม 

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ   

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ กว่ำร้อยละ 90 เป็นต้นทุนค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ค่ำขนส่ง     
ค่ำเก็บรักษำสินค้ำในคลังสินค้ำ ค่ำวัสดุสิ้นเปลืองในสำขำ เป็นต้น เมื่อพิจำรณำต้นทุนขำยและบริกำรของบริษัทฯ จะเห็น
ได้ว่ำบริษัทฯ ซึ่งมีธุรกิจร้ำนสุก้ีเป็นธุรกิจหลักมีอัตรำก ำไรขั้นต้นค่อนข้ำงคงที่ ทั้งนี้เนื่องมำจำก  บริษัทฯ มีกำรควบคุม
ระบบกำรจัดซื้อและกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปส ำหรับร้ำนสุก้ี ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำ
โยอิ และร้ำนอำหำรอื่นเป็นแบบรวมศูนย์ ท ำให้มีกำรสั่งซื้อสินค้ำจ ำนวนมำกในกำรสั่งซื้อแต่ละครั้ง ส่งผลให้มีกำร
ประหยัดเนื่องจำกขนำด (Economy of Scale) และมีอ ำนำจต่อรองที่ค่อนข้ำงสูงกับผู้จัดจ ำหน่ำย อีกทั้งกำรผลิตที่ผ่ำน
ครัวกลำงเกือบทั้งหมด  ท ำให้เกิดกำรประหยัดเนื่องจำกขนำดจำกกำรผลิตและยังสำมำรถควบคุมคุณภำพสินค้ำให้มี
มำตรฐำนเดียวกันได้อีกด้วย นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือ ทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป 
โดยประมำณกำรควำมต้องกำรวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือของแต่ละสำขำในแต่ละวัน ท ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณสินค้ำที่
จัดส่งไปให้แต่ละสำขำและควบคุมปริมำณของเสียได้ในแต่ละวัน กำรบริหำรกำรจัดส่งวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปแบบรวม
ศูนย์ยังช่วยท ำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรจัดส่งได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรและต้นทุนกำรขำย – ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร – ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 

 
2555 2556 

จ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรญีปุ่่นยำโยอิ   
จ ำนวนร้ำนเปดิใหมสุ่ทธิ  27 22 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ป/ีงวด 91 113 
   

ผลกำรด ำเนินงำน (ลำ้นบำท)   
รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร  1,596 1,983 
ต้นทุนขำยและบรกิำร (564) (685) 
ก ำไรข้ันต้น 1,032 1,298 
อัตรำก ำไรข้ันต้น (ร้อยละ) 64.7 65.5 
   

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ)   
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยท้ังหมด 54.6 24.3 
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำย – สำขำเดมิ  
    (Same-Store Sales Growth) 

11.3 1.1 

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร – ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิจ ำนวน 1,983 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 24.3 จำกปีก่อนหน้ำ  กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิประกอบด้วยสำเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

1) กำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนสำขำ ยำโยอิเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ในปี 2556 จ ำนวนสำขำได้เพ่ิมขึ้นสุทธิ 22 สำขำ ทั้งนี้
เน่ืองมำจำกกระแสตอบรับที่ดีของแบรนด์ยำโยอิ ท ำให้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยำยสำขำเพ่ือให้ครอบคลุมควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งกำรเติบโตไปพร้อมกับกำรขยำยสำขำของศูนย์กำรค้ำและธุรกิจค้ำปลีกทั้ง
ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่ำงจังหวัด นอกจำกนี้ ศูนย์กำรค้ำขนำดเล็กประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ได้รับควำมนิยม
และมีกำรเปิดคอมมูนิตี้มอลล์หลำยแห่งในบริเวณแหล่งที่พักอำศัยของชุมชนทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ต่ำงจังหวัด ท ำให้ลูกค้ำเข้ำถึงร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ง่ำยขึ้นและมำกขึ้น 

2) กำรปรับเพ่ิมรำคำอำหำรเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวะต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับเพ่ิมรำคำอำหำรในร้ำนยำโยอิ
ร้อยละ 5 ในปี 2556 

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 

อัตรำก ำไรขั้นต้นของธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิค่อนข้ำงคงที่ที่ประมำณร้อยละ 65 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริษัท เอ็ม 
เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด สั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปจำกบริษัทฯ ซึ่งกำรสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปของบริษัทฯ 
เพ่ือจ ำหน่ำยให้ยำโยอิต่อไปนั้นมีขั้นตอนกำรสั่งซื้อ ผลิตที่ครัวกลำง และจัดส่งไปตำมสำขำต่ำงๆเช่นเดียวกันกับธุรกิจร้ำน
สุก้ีของบริษัทฯ ท ำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนจำกกำรจัดซื้อและต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรประหยัด
เนื่องจำกขนำดและมีอ ำนำจต่อรองที่ค่อนข้ำงสูงกับผู้จัดจ ำหน่ำย นอกจำกนี้ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกัด มีกำร
บริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือ ทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป โดยกำรประมำณกำรควำมต้องกำรวัตถุดิบและสินค้ำ
คงเหลือของแต่ละสำขำในแต่ละวันเหมือนกันกับธุรกิจร้ำนสุกี ้ท ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณสินค้ำที่จัดส่งไปให้แต่ละสำขำ
และควบคุมปริมำณของเสียได้ในแต่ละวันได้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคัญประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง และค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินถำวรและค่ำตัดจ ำหน่ำย  ในปี 2556 ค่ำใช้จ่ำย
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ในกำรขำยและบริหำรเท่ำกับ 7,066 ล้ำนบำท   เพ่ิมขึ้น 793 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้ำ   อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมก็ได้ปรับเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 47.7 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 49.6  ในปี 2556 กำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรมีสำเหตุหลักเกิดจำกค่ำ ใช้จ่ำยพนักงำน และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสถำนที่ ที่ปรับเพ่ิมขึ้น โดยถึงแม้ว่ำบริษัทจะมีกำรปรับรำคำเพ่ือชดเชยค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่กำร
ปรับรำคำขำยดังกล่ำวสำมำรถชดเชยค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึ้นได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น เนื่องจำกควำมกดดันจำกสภำวะกำร
แข่งขันในตลำดที่ค่อนข้ำงรุนแรง  

ก ำไรสุทธิ 

จำกปัจจัยต่ำงๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  และบริษัทย่อยตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ประกอบกับ
รัฐบำลได้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 23 ส ำหรับปีภำษี 2555 เป็นร้อยละ 20 ส ำหรับปีภำษี 2556 ท ำให้
ก ำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้นจำก 2,031 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2555 เป็น 2,039 ล้ำนบำทในปี 2556 หรือ
เพ่ิมขึ้น 8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.4 

14.1.2 ฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 15,006 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2555 จ ำนวน 9,920 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 195.0 สำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนชั่วครำว จ ำนวน 3,138 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก กำรเพ่ิมขึ้นของเงินฝำกประจ ำ
ประเภท 8 เดือน 1,400 ล้ำนบำท เงินฝำกประจ ำประเภท 12 เดือน 1,600 ล้ำนบำท ซึ่งได้มำจำกกำรเพ่ิมทุนของ
บริษัท และกำรเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนชั่วครำวในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำผ่ำนทำงกองทุนเปิดที่ลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำร
เงินและตลำดเงิน เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนที่มำกกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร อีกจ ำนวน 138 ล้ำนบำท 

(2) กำรเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น จ ำนวน 100 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกดอกเบี้ยเงินฝำกค้ำงรับ 

(3) กำรเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ ำนวน 264 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินโอนแก่ธนำคำรเพ่ือรอจ่ำยช ำระ
หนี้สินค้ำ 

(4) กำรเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนระยะยำวอื่น จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท เป็นเงินฝำกประจ ำประเภท 15 เดือน ซึ่งได้มำจำก
กำรเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

(5) กำรเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ จ ำนวน 1,293 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรขยำยสำขำใหม่รวม
ทั้งหมด 55 สำขำ (ร้ำนเอ็มเค สุก้ี 27 สำขำ มิยำซำกิ 4 สำขำ ฮำกำตะ 2 สำขำ ร้ำนยำโยอิ 22 สำขำ) ซึ่งต้องมีกำร
ลงทุนในสินทรัพย์ถำวรประเภทส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำ งำนระบบ อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ด ำเนินงำน เป็น
จ ำนวนเงินประมำณ 425 ล้ำนบำท และกำรปรับปรุงตกแต่งโรงงำนครัวกลำงแห่งใหม่ (บำงนำ-ตรำด กม. 21) เป็น
จ ำนวนเงินประมำณ 912 ล้ำนบำท (คงอยู่ในงำนระหว่ำงก่อสร้ำง)   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมดจ ำนวน 2,482 ล้ำนบำท เป็นกำรลดลง 1,133 ล้ำนบำท คิดเป็น
กำรลดลงร้อยละ 31.3 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 850 ล้ำนบำท กำรลดลง
ของเงินปันผลค้ำงจ่ำย 439 ล้ำนบำท และกำรเพ่ิมขึ้นของเจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ถำวร จ ำนวน 208 ล้ำนบำท  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจ ำนวน 12,524 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2555 จ ำนวน 
11,053 ล้ำนบำท โดยกำรเพ่ิมขึ้นมำจำกก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดจ ำนวน 2,039 ล้ำนบำท กำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน
จ ำนวน 186 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 8,785 ล้ำนบำท ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ ำนวน 36 
ล้ำนบำท  
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 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 29.1 ปรับลดลงจำกร้อยละ 143.9 ในปี 2555 สำเหตุหลักเกิดจำก
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมสูงขึ้นจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นรวมมูลค่ำ 8,971 ล้ำนบำท   

ส ำหรับอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของปี 2556 ปรับลดลงจำกร้อยละ 45.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20.3 เนื่องจำกกำร
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ในส่วนของเงินลงทุนระยะยำวและเงินลงทุนชั่วครำว ซึ่งเป็นเงินที่ได้จำกกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน 
รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกกำรขยำยสำขำเพ่ิมขึ้น และกำรปรับปรุงตกแต่งโรงงำนครัวกลำง
แห่งใหม่ 

สภำพคล่อง 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 2,248 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯมีจ ำนวน 
9,818 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนทั่วไปจ ำนวน 8,121 ล้ำนบำท ซึ่งได้จำกกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ เพ่ือซื้อที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ จ ำนวน 1,695 ล้ำนบำท มีสำเหตุมำจำกกำรขยำยสำขำที่เพ่ิมขึ้น กำรปรับปรุง
ตกแต่งอำคำรส ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่ และโรงงำนครัวกลำงแห่งใหม่ 

ในปี 2556 มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 7,648 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหลักคือ เงินสดรับจำกกำรออกหุ้น
สำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 8,937 ล้ำนบำท ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 850 ล้ำนบำท  และจ่ำยเงิน
ปันผลจ ำนวน 439 ล้ำนบำท 

หน่วย: ล้ำนบำท 2555 2556 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,111 2,248 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,198) (9,818) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (1,569) 7,648 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพิ่มขึ้น 2 6 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 346 84 

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมด ำเนินงำน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหำเงินส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ มี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น 84 ล้ำนบำท 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องที่ 2.2 เท่ำ ปรับเพ่ิมขึ้นจำก 0.4 เท่ำในปี 2555 และมี
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วที่ 1.9 เท่ำ เพ่ิมขึ้นจำก 0.3 เท่ำในปี 2555 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุน
ชั่วครำวของบริษัทฯซึ่งได้จำกกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกิน ท ำให้วงจรเงินสดติดลบคือมีวงจรเงินสด (23) วัน ทั้งนี้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจของ
บริษัทฯ คือมีกำรเก็บเงินสดทันทีภำยหลังจำกขำยและบริกำร ในขณะที่เจ้ำหนี้กำรค้ำจำกกำรซื้อ วัตถุดิบและสินค้ำ
ส ำเร็จรูปจะช ำระภำยหลังตำมนโยบำยเครดิต ท ำให้ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ มีระยะสั้นมำกคือ  1-3 วัน 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 15-20 วัน ในขณะที่มีระยะเวลำช ำระหนี้ยำวถึง 30-45 วัน  

โครงสร้ำงเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีอัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.2 เท่ำ ปรับลดลงจำก 2.5 เท่ำในปี 2555 
เน่ืองมำจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 850 ล้ำนบำท  และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น
จำกกำรเพ่ิมทุนและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น ดังที่อธิบำยในหัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ส่วนที่ 3 หน้ำ 12 

ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำโครงกำรงำนก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรและศูนย์จัดส่ง
สินค้ำเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 103 ล้ำนบำท และสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำพ้ืนที่ในอำคำรและอุปกรณ์
และสัญญำบริกำรอื่นๆ โดยมีจ ำนวนที่ต้องจ่ำยในอนำคตจ ำนวน 2,495 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำระ
ผูกพันและลงทุนโครงกำรในอนำคต ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 
2,248 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำเพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้ ในกำรลงทุนในโครงกำร
ใดๆ อันก่อให้เกิดภำระผูกพันและหนี้สินในอนำคต ผู้บริหำรของบริษัทฯ ใช้ควำมไตร่ตรองและพิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำ
กำรลงทุนดังกล่ำวจะสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

14.2   ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนเงินรวม 
1,955,000 บำท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

  บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว  ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ  
นอกจำกนี้  บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว  และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน  รวมทั้ง
กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรน้ี  เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว  
บริษัท ได้มอบหมำยให้ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน หรือ นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรน้ีไว้ทุก
หน้ำด้วย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยชื่อของ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน หรือ นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม ก ำกับไว้  บริษัทจะถือว่ำ
ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำร _______________________________ 

2.นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำร _______________________________ 

3.นำยสุจินต์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร _______________________________ 
4.นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย กรรมกำร _______________________________ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำร _______________________________ 

2.นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำร _______________________________ 
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เอกสำรแนบ 1 

 
รำยละเอยีดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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เอกสำรแนบ1 หน้ำ 1 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ
)ปป(  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. 
 

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจสงนำม 
 รักษำกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรกสุ มพัฒนำธุรกิจ
ต ำงประเทศ 

62  ปริญญำตรวีิศวกรรมไฟฟ้ำ 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 DAP 97/2555  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

37.4* เป็นสำมีของ 
นำงยพุิน ธีระโกเมน 

2555-ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2532-2555 
2529-2555 
2529-2549 
2516-2518 

ประธำนกรรมกำรแสะ 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
กสุ มพัฒนำธุรกิจต ำงประเทศ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บจ. เอ็มเค เวิสด์ไวด ์
บจ. โกสบอส แอสเซท ดเีวสสอปเม้นท์  
บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟูด้ 
บจ. เอ็มเค เซอรว์ิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 
บจ. พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง 
บจ. โทเท็มส ์
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
บจ. จำร์ดีน แมธทีสัน (ประเทศไทย) 
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เอกสำรแนบ1 หน้ำ 2 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ
)ปป(  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจสงนำม 
 กรรมกำรผู้จัดกำรกสุ มธุรกิจ
ภัตตำคำร เอ็มเค 

 รักษำกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรสำยงำนทรัพยำกร
บุคคส 

52  ปริญญำตร ี
มหำวิทยำสัยกรุงเทพ 

 ปริญญำโท (MS) 
Abilene Christian University 

 DAP 97/2555  
FND 9/2547 
DAP 6/2546 
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร 
บริษัทไทย 

36.3** เป็นน้องชำยของ 
นำงยพุิน ธีระโกเมน
แสะเป็นพี่ชำยของ

นำยสมนกึ  
หำญจิตต์เกษม 

2555-ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2535-2555 
 
2532-2555 
 

กรรมกำรแสะกรรมกำรผู้จัดกำร 
กสุ มธุรกิจภัตตำคำรเอ็มเค 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยงำนทรพัยำกรบคุคส 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรแสะกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรแสะรองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟูด้ 
บจ. โกสบอส แอสเซท ดเีวสสอปเม้นท์ 
บจ. เอ็มเค เซอรว์ิสเทรนนิ่ง เซน็เตอร ์
บจ. เอ็มเค เวิสด์ไวด ์
บจ. เจ้ำบ้ำนดวบิุรีวสิส ำ (เพชรบุรี) 
บจ. เชสส์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท ์
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 

3. นำยสมชำย พิพิธวจิิตรกร 

 กรรมกำร 

74  ปริญญำตรบีัญชี  
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA) 
Michigan State University 

ไม ม ี เป็นน้องชำยมำรดำ
ของนำยฤทธ์ิ         
ธีระโกเมน 

2555-ปัจจุบัน 
2552-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
2547-2552 
2529-2541 
2527-2542 
2526-2542 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
บมจ.บำงสะพำนบำรม์ิส 
บมจ.สหวิรยิำเพสทมสิ 
บมจ.สหวิรยิำสตีสอินดัสตร ี
บมจ.บำงสะพำนบำรม์ิส 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหสวง 
บมจ.ธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ 
บมจ.ประกนัชีวิตศรีอยุธยำ 
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ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ
)ปป(  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. ดร.อรรณพ ตันละมยั 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

63  ปริญญำตรวีิศวกรรมเครื่องกส 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 ปริญญำโท Engineering 
Management 
University of Missouri 

 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA 
Quantitative Business 
Analysis) 

     Indiana University 
 ปริญญำเอก Engineering 

Management 
University of Missouri 

 DCP 154/2554  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

ไม ม ี ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ต.ค. 2555 – 
ปัจจุบัน 
2550-2554 
 
2542-2550 
 
2538-2542 
 
2532-2538 
 
2531-2532 
 
2529-2531 

กรรมกำรอิสระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
คณบด ี
 
คณบด ี 
 
ประธำนกรรมกำรหสักสูตร 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
หัวหน้ำภำควิชำพำณิชยศำสตร ์
 
ประธำนกรรมกำรหสักสูตร 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
อำจำรย ์
 
Assistant professor 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. ทำงด วนกรุงเทพ 
บจ.เอ็กซ์ สิบเกำ้ 
วิทยำสัยกำรจดักำรมหำวิทยำสยัมหิดส 
 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบัญชี
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบัญชี
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบัญชี
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบัญชี
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 
คณะพำณิชยศำสตรแ์สะกำรบัญชี
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 
Bentley College 
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ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ
)ปป(  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน ์

 กรรมกำรอิสระ 

61  ปริญญำตรวีิศวกรรมไฟฟ้ำ 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 ปริญญำโทวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
University of Missouri - Rolla 

 ปริญญำเอกวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
University of Missouri – Rolla 

 ACP 34/2554 
FSD 3/2551 
DAP 37/2548  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

ไม ม ี ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2545-ปัจจุบัน 
2545-ปัจจุบัน 
2551-ปัจจุบัน 
2551-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 
 
2550-ปัจจุบัน 
 
2548-2556 
 
ปัจจุบัน 
2531-ปัจจุบัน 
2526-2531 
 
2524-2526 
2521-2524 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรแสะผู้จัดกำรฝ่ำย
เทคนคิ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 
ผู้จัดกำรโรงงำน 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
บจ.สงิซ์ คอร์ปอเรชั่น 
บจ. โชคอดุมพร็อพเพอร์ตี ้
บจ. ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี ้
บจ. เมฆฟ้ำดีเวสสอปเมนท ์
บจ. วิปเทส 
บจ. แพสนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชยี 
 
บมจ. พรีเมยีร์ มำร์เก็ตติ้ง 
 
บมจ. พรีเมยีร์ เทคโนโสยี 
 
บจ. เควี อีเสคทรอนิคส ์
บจ. เควี อีเสคทรอนิคส ์
บจ. บีพีซี คอมพิวเตอร ์
 
บจ. อิตัสไทยอุตสำหกรรม 
บจ. ไอทีที ไทยแสนด ์

6. นำยทนง โชติสรยทุธ ์

 กรรมกำรอิสระ 

60  ปริญญำตรวีิศวกรรมไฟฟ้ำ 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 ปริญญำโทครุศำสตร ์บริหำร
กำรศึกษำ 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 DCP 33/2546  
     สมำคมส งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย 

ไม ม ี ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2553-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
2544-ปัจจุบัน 
2530-ปัจจุบัน 
2517-2530 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
บจ. เอ็ม แอนด์ อี 
บจ. เพสินพัฒน ์
บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
โรงเรียนเพสินพฒันำ 
บจ. เพสินพัฒน ์
บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
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7. นำงวิไล ฉทัทันต์รัศม ี

 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 

60  ปริญญำตรบีัญชี  
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 ปริญญำโทบัญช ี
มหำวิทยำสัยธรรมศำสตร ์

 DCP 13/2544  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 
 
 

 

ไม ม ี ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
2553-2555 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
2554-ปัจจุบัน 
2545-2554 
2542-2552 
 
2541-2542 
2539-2541 

กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
เสขำธิกำร 
กรรมกำร, เหรัญญิก 
ผู้ช วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ 
สำยบญัชีแสะกำรเงิน 
Chief Financial Officer 
Executive Vice President 
 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ.ซันไทยอุตสำหกรรมถุงมือยำง 
 
บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟูด้ 
 
บจ. ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนส 
บจ. จัดหำงำน เอ็กเซค็ควิทีฟเสิร์ช
เซอร์วสิเซส 
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
บมจ. สหวิรยิำสตีสอินดสัตร ี
 
บมจ. แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
บมจ. สยำมเหส็กรดีเย็นครบวงจร 

8. นำยอรรถพล ชดช้อย 

 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 

57  ปริญญำตรบีัญชี (ต้นทุน) 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 DCP 54/2548  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

ไม ม ี ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
2555-ปัจจุบัน 
2544-2554 
 
2542-2544 
 
2525-2542 
 
 

กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
กรรมกำรแสะผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินแสะ
บัญช ี
กรรมกำรบริหำรแสะประธำน
เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
 
บจ. ยูนคิอุตสำหกรรมพสำสติก 
บจ. มอสสิเกเ้ฮสท์แคร์ (ประเทศไทย) 
 
บจ. อังกฤษตรำงู (แอส.พ.ี) 
 
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 
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ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นำยสุจนิต์ ชมุพลกำญจนำ 

 กรรมกำร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำย
งำนพฒันำสำขำภัตตำคำร 

62  ปริญญำตรวีิศวกรรมไฟฟ้ำ 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 DAP 97/2555  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

0.8 ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
 
 
2549-2555 
 
 
ปัจจุบัน 
2535-2549 
2532-2535 
2520-2532 

กรรมกำรแสะรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรสำยงำนพฒันำสำขำ
ภัตตำคำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝำ่ย
พัฒนำธุรกิจแสะธุรกิจ
ต ำงประเทศ 
กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
Chief Engineering 
Chief Engineering 
 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
 
บจ. เอ็มเค เซอรว์ิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
โรงแรมเพรสซิเดนท ์
โรงแรมรำมำกำร์เด้นท์ สุมพิน ี
 

10. นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย 

 กรรมกำร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำย
งำนบญัชีแสะกำรเงนิ 

 เสขำนกุำรบริษัท 

57  ปริญญำตรบีัญชี  
(กำรเงินแสะกำรธนำคำร) 
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 ประกำศนียบัตรข้ันสูง          
กำรสอบบญัช ี
จุฬำสงกรณม์หำวิทยำสัย 

 DAP 97/2555 
DAP 6/2546  
สมำคมส งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย 

0.6 ไม ม ี 2555-ปัจจุบัน 
 
 
2549-2555 
 
2542-ปัจจุบัน 
 
2537-2549 
 

กรรมกำรแสะรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรสำยงำนบญัชีแสะ
กำรเงินแสะเสขำนุกำรบรษิัท 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำน
บัญชีแสะกำรเงิน 
กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีแสะ
กำรเงิน 
 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ1 หน้ำ 7 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ง  
อำย ุ
)ปป(  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครวั 

ระหว ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช วงเวสำ ต ำแหน ง ชื่อหน วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นำงยุพิน ธีระโกเมน 

 กรรมกำรผู้จัดกำรกสุ มธุรกิจ
ภัตตำคำรอำหำรญี่ปุ่น 

 รักษำกำรรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรสำยงำนจัดหำแสะ
จัดส ง 

 

57  มหำบณัฑิตกิตตมิศักดิส์ำขำ
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำสัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ 

37.4* เป็นภรรยำของ 
นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน  
แสะเป็นพีส่ำวของ 
นำยสมชำยแสะนำย

สมนกึ  
หำญจิตต์เกษม 

2555-ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
2549-2555 
 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2529-2549 

กรรมกำรผู้จัดกำรกสุ มธุรกิจ
ภัตตำคำรอำหำรญี่ปุ่น 
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยงำนจดัหำแสะจัดส ง 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝำ่ย 
ซัพพสำยเชนแสะร้ำนอำหำร
ญี่ปุ่น 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำร 
 

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 
 
 
บจ. โกสบอส แอสเซท ดเีวสสอปเม้นท์ 
บจ. เนชั่นแนสฟูด้รีเทส 
บจ. คปิสัน อินเตอรเ์ทค 
บจ. สพุีเรยี ฟู้ด เซอร์วสิ 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ 

หมำยเหตุ: *นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณฤทธิ์แสะคุณยุพิน ธีระโกเมน  
              **นับรวมหุ้นที่ถือโดยคุณสมชำยแสะคุณสมนึก หำญจิตต์เกษม  
 %สัดส วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2557 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอยีดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รำยชื่อ บริษัทฯ บริษัท
ย่อย 1 

บริษัท
ย่อย 2 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

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 28 29 30 31 

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน C,CEO,M D D D D D D                            

นายสมชาย  
หาญจติต์เกษม D,MD,M D D D D   D D                     

     

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร D         C D D                       

ดร.อรรณพ ตันละมัย ID,//            D                 D     

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ID             D D,MD D ID,// ID,// ID,AC D           D D   

นายทนง โชติสรยุทธ ์ ID                    D D D,MD D,MD           

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ID,AC                        D D        ID,AC 

นายอรรถพล ชดช้อย ID,AC                                ID, AC  

นายสุจินต์  
ชุมพลกาญจนา D,M  D 

       
                   

     

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย D,M                      ID,AC            

นางยุพิน ธีระโกเมน MD,M   D                       D D D      

หมำยเหตุ C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ  ID = กรรมการอิสระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ    AC = กรรมการตรวจสอบ    CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    MD = กรรมการผู้จัดการ    M = ผู้บริหาร 
 
รายช่ือบริษัทย่อย 
บริษัทย่อย 1 =  บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด บริษัทย่อย 2 = บริษัท เอ็ม เค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด  

 
รายช่ือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 = บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 10 = บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 19 =  บริษัท เพลินพัฒน์ จ ากัด 28 = บริษัท วิปเทล จ ากัด   
2 = บริษัท เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ 11 = บริษัท โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 20 =  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 29 =  บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรช่ัน   
3 = บริษัท  พรีซิช่ัน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 12 = บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ ากัด 21 =  บริษัท ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 30 =  บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)   
4 = บริษัท โทเท็มส์ จ ากัด 13 = บริษัท เมฆฟ้า ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 22 =  บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 31 =  บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ ากัด (มหาชน)   
5 = บริษัท เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี) จ ากัด 14 = บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด 23 =  บริษัท จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส จ ากัด    
6 = บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 15 = บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) 24 =  บริษัท คิปสัน อินเตอร์เทค จ ากัด    
7 = บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน) 16 = บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 25 =  บริษัท เนช่ันแนล ฟู้ด รีเทล จ ากัด    
8 = บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) 17 = บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 26 =  บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด    
9 = บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) 18 = บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ ากัด 27 =  บริษัท เอ็กซ์ สิบเก้า จ ากัด    

                  



   

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 3 
 

รำยละเอยีดเก่ียวกบัหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิัติงำนของบริษทั (compliance) 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (compliance) 

 

 
ชื่อ -สกกส /ง่าแหน ต  

อายก 
(ีป)  

คกณวกฒิทาตการศึกษา 
สัดส วน 

การถือหก้น )%( 

ความสมัพนัธ์ 
ทาตครอบครวั 
ระหว าตผู้บริหาร 

ีระสบการณ์ท่าตาน 

ช วตเวสา ง่าแหน ต ชื่อหน วยตาน/บริษัท/ีระเภทธกรกิจ 

1. 
 

นำยพสักร    ลิลำ 
ผู้จัดการฝ่าย
งรวจสอบภายใน 

42  ีริญญางรีเศรษฐศาสงร ์
มหาวิทยาสัยหอการคา้ไทย 

 ีริญญาโทเศรษฐศาสงร ์
มหาวิทยาสัยเกษงรศาสงร ์
 

ไม ม ี ไม ม ี 2553-ีัจจกบัน 
2551-2553 
2546-2551 
2544-2546 
2538-2544 
 

ผู้จัดการฝ่ายงรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการฝ่ายรายไดค้ าผ านทาต 
ผู้จัดการส่านกังรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการส วนงรวจสอบภายใน 
เจ้าหน้าที่อาวกโสงรวจสอบ 
 

บมจ. เอ็มเค เรสโงรอตง์ กรก๊ี  
บมจ. ทาตด วนกรกตเทพ 
บมจ. ทาตด วนกรกตเทพ 
บมจ. กรกตเทพีระกันชวีิง 
บมจ. ธนาคารนครหสวตไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 

 
รำยละเอยีดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                           
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-ไม่ม-ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 5 

 
แบบประเมินควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)                                                                           
 

 
เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1 

สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบัติที่อยู่บนหลักควำมซื่อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวัน และกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำง ๆ  
       1.1.2  กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก  

 

 

 

 

 

1.2   มีข้อก ำหนดที่เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรงและ
รักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีข้อก ำหนดเก่ียวกับจริยธรรม )code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนที่
เหมำะสม  

1.2.2 มีข้อก ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับกิจกำร ซ่ึงรวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชันอันท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
องค์กร1 

       1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดข้ำงต้น 

1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น 
รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อก ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก
ได้รับทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct 
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกำร

ปฏิบัติ (compliance unit) 
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน 
1.3.3 กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร 

 

 

 

 

 

 
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับควำมซื่อตรงและกำร

รักษำจรรยำบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสม 
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสมและภำยใน

เวลำอันควร 
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม 

และภำยในเวลำอันควร 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปัชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำน

กำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิ์อ ำนำจเฉพำะ
ของคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชัดเจน 

  

2.2 คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน 

  

2.3 คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบำทที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

  

2.4 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆได้ 

  

2.5 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ และมี
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ควำมสัมพันธ์อื่นใด อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ ในจ ำนวน
ที่เหมำะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบัติเรื่องกำรควบคุมภำยในในองค์กร ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม 
ข้อมูลและกำรสื่อสำร และกำรติดตำม 

  

3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม

เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ส ำคัญ ซึ่งท ำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำง
กัน  มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนที่ชัดเจน เป็น
ต้น   

  

3.2 ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกับอ ำนำจ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้อมูล 

  

3.3  มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และพนักงำน  
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4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  

4.2 บริษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกรที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทรำบ 

  

4.3 บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ 

  

4.4 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบที่
ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) ที่ส ำคัญ   

5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุกคนมีควำม

รับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบัติ ในกรณีที่จ ำเป็น 

  

5.2 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้

รำงวัล ที่เหมำะสม โดยพิจำรณำทั้งเรื่องกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะสั้นและระยะยำวของบริษัท 

  

5.3 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเน่ืองโดยเน้นให้

สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมส ำเร็จของหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำงแรงกดดันที่มำกเกินไปในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยงต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมำะสมกับธุรกิจในขณะนั้น 
โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน 

แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่ำเหมำะสม  และเปลดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก ำหนดสำระส ำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจัยที่ส ำคัญ เช่น ผู้ใช้รำยงำน
ทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
อย่ำงแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อนุมัติและสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องค์กร 

  

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ 

ฝ่ำยงำน และหน้ำที่งำนต่ำง ๆ   

  

7.2 บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กร ซึ่ง
รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

7.3 ผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

7.4 บริษัทได้ประเมินควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทั้งโอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้น  

  

7.5 บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบัติงำนเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็นกำรยอมรับควำมเสี่ยงนั้น 
(acceptance)  กำรลดควำมเสี่ยง (reduction)  กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (avoidance)  หรือกำรร่วม
รับควำมเสี่ยง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สูญเสียทรัพย์สิน  กำรคอร์รัปชัน  กำรที่ผู้บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืน
ระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รำยงำนที่ส ำคัญ  กำรได้มำหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระท ำไม่เหมำะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้ำหมำย
ยอดขำยของบริษัทไว้สูงเกินควำมเป็นจริงจนท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็น
ต้น 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำรเก่ียวกับโอกำสในกำรเกิดทุจริต และ
มำตรกำรที่บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้    

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว 

  

9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้น ำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่ำงเพียงพอแล้ว 
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มำตกำรควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยง และลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น 
สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถึง
ลักษณะเฉพำะอื่น ๆ 

  

10.2 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเก่ียวกับธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำร
จัดซื้อ และกำรบริหำรทั่วไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และล ำดับชั้นกำรอนุมัติ
ของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้  เช่น  มี
กำรก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจอนุมัติของผู้บริหำรแต่ละระดับ  ขั้นตอนในกำรอนุมัติโครงกำร
ลงทุน  ขั้นตอนกำรจัดซื้อและวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย  กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจ
จัดซื้อ  ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนกำรส ำหรับกรณีต่ำง ๆ ดังนี้ 

       10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำนกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งมีกำร
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท ำสัญญำกับผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท
ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยืม  กำรค้ ำประกัน  บริษัท
ได้ติดตำมให้มั่นใจแล้วว่ำ มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่
มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหนี้ตำมก ำหนด หรือมีกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของสัญญำ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม 

  

10.4 บริษัทก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ 
สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร 

  

10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพ่ือ
เป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่ำวคือ  
(1) หน้ำที่อนุมัติ  
(2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       
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11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเก่ียวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำรปฏิบัติงำน
และกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม   

11.3 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม   

11.4 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีให้
มีควำมเหมำะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอน กำรปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำย

ที่ก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบำยที่รัดกุมเพ่ือติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท 
เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกณฑ์ของส ำนักงำน ฯลฯ เพ่ือป้องกันกำรหำโอกำส
หรอืน ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบำยเพ่ือให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมกระท ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น   
12.3 บริษัทมีนโยบำยเพ่ือให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ 

และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก   (at arms’ length basis) 
  

12.4  บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก ำหนด
แนวทำงให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  
(หำกบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5 บริษัทก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบัติโดยผู้บริหำร
และพนักงำน 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทได้รับกำรน ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม โดยบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก ำหนดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ที่มี
คุณภำพและเก่ียวข้องต่องำน 

  

13.2 บริษัทพิจำรณำทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอส ำหรับใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริษัท ทำงเลือกต่ำง ๆ  

  

13.4 บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยใน
ระยะเวลำขั้นต่ ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

  

13.5 บริษัทด ำเนินกำรเพ่ือให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร เพ่ือให้สำมำรถ
ตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเร่ืองที่พิจำรณำ ควำมเห็น
ของกรรมกำรรำยที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้      
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่องในกำรควบคุม

ภำยใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว 
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14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่จ ำเป็นต่อกำร

สนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 

เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน 
  

14.2 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ และท ำให้คณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ 
ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สำมำรถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจำกที่
ได้รับจำกผู้บริหำร รวมทั้งกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภำยใน  กำรจัด
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้บุคคลต่ำง ๆ ภำยในบริษัทสำมำรถ
แจ้งขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้
อย่ำงปลอดภัย 

  

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี

ช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อย่ำงปลอดภัย 
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน 

เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

61.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ
พนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดให้แต่ละ
ส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ  และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

61.2 บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้โดยกำรประเมินตนเอง 
และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน 

  

16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริษัท   

16.4 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถ   

61.5 บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

61.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA)  

  

17. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำร

ระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมแก้ไข
อย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้ 
        17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์หรือ

สงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย  หรือมีกำรกระท ำที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ    

        17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้ว่ำจะได้เร่ิม
ด ำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำ
ภำยในระยะเวลำอันควร 

        17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัท/
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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