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1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1  วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“สร้างความสขุและความอบอุ่น จากการทานอาหารทีอ่ร่อยและดีต่อสขุภาพ พร้อมกบับริการทีป่ระทบัใจ” 

พนัธกิจ (Mission) 

1. เพื่อเป็นบรษิทัอำหำรชัน้เลศิทีน่ ำเสนออำหำรที่ดตี่อสขุภำพ และมรีสชำตทิีอ่รอ่ยใหแ้ก่ลูกคำ้ 

2. รูจ้กัและเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งลกึซึง้ และเสนอสิง่ที่ดทีี่สดุใหแ้ก่ลูกคำ้ในรำคำทีลู่กคำ้รบัได้ 

3. ใหก้ำรบรกิำรทีอ่บอุ่นและรวดเรว็ เพื่อใหลู้กคำ้มคีวำมพงึพอใจมำกที่สดุ 

4. เป็นสถำนที่ใหบ้รกิำรทีม่คีวำมสะอำดทีส่ดุ และมบีรรยำกำศทีส่ะดวกสบำย 

5. สรำ้งผลก ำไรทีเ่หมำะสมในระยะยำวเพื่อตอบแทนแก่ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีของบรษิทั 

6. ท ำใหพ้นกังำนทุกคนมคีวำมสขุ และพงึพอใจในกำรท ำงำน 

7. ใหค้วำมช่วยเหลอืและสนบัสนุนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1.2 ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญั 

ในปี 2529 รำ้น เอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสำขำแรกภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ ลำดพร้ำว ซึ่งในขณะนัน้ ร้ำนอำหำร
รูปแบบสุกี้ยำกี้ยงัไม่แพร่หลำย แต่ภำยหลงักำรเปิดสำขำแรก ร้ำน เอ็มเค สุกี้ ได้รบัควำมนิยมและกำรตอบรบัอย่ำง
แพร่หลำยจำกลูกค้ำจ ำนวนมำก ในช่วงเวลำเดยีวกนัน้ี ได้มกีำรน ำกำรบรหิำรจดักำรและกำรตลำดสมยัใหม่มำด ำเนิน
กจิกำรและเริม่มกีำรขยำยสำขำเพิม่ขึน้ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดัอยำ่งต่อเน่ือง 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม 2532 มทีุน
จดทะเบียนเริม่แรก 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัคอืร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกิจ
บรกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้แล้ว ยงัด ำเนินกิจกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอิ” ซึ่งเริม่
ด ำเนินกำรในปี 2549 ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ฮำกำตะ” และ “มยิำซำก”ิ ซึ่งทัง้ 2 แบรนด์
ดงักล่ำว เริม่ด ำเนินกำรในเดอืนตุลำคม 2555 รำ้นอำหำรไทยภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ณ สยำม” และ “เลอ 
สยำม” และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ภำยใตช้ื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “เลอ เพอททิ” รวมถงึกำรด ำเนินธุรกจิสถำบนัฝึกอบรม
อำชพีเพื่อฝึกอบรมพนกังำนในเครอืบรษิทัฯ ทัง้หมด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำ้น เอม็เค สุกี้ อยู่ทัง้หมด 419 สำขำทัว่ประเทศ (รวมรำ้น เอม็เค โกลด ์6 สำขำ) 
รำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอ ิ140 สำขำ รำ้นอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ 3 สำขำ รำ้นมยิำซำก ิ22 สำขำ รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม 
4 สำขำ รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่เลอ เพอททิ 3 สำขำ นอกจำกน้ี ยงัมกีำรขำยแฟรน
ไชสร์ำ้น เอม็เค สุกี้ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวยีดนำม ประเทศลำว และจดัตัง้
บรษิทัรว่มทุนในกำรด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปร ์

บรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ปี 2549  เข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์เพื่อรบัสทิธใินกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
บรกิำร “ยำโยอ”ิ จำก Plenus Co.,Ltd.  
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ปี 2554  เมื่อวนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2554 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. 
ในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกบั Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำของบรษิทัฯ และของ Plenus Co.,Ltd. โดยบรษิทัที่จดัตัง้น้ีมีทุนจดทะเบียน 
5,500,000 เหรยีญสงิคโปร ์บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุน 2,750,000 เหรยีญสงิคโปร ์

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

  ในเดอืนตุลาคม 2554 ครวักลางนวนคร (CK3) จ.พระนครศรอียุธยา ประสบกบัปญัหาน ้าท่วมท าใหต้อ้ง
ปิดด าเนินการชัว่คราวและยา้ยฐานการผลติบางสว่นมาทีค่รวักลางบางนา (CK4) จ.สมทุรปราการ 

ปี 2555  เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตพิเิศษอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน
จากเดมิ 410.4 ลา้นบาท (หุน้สามญั 41.04 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 
414.5 ล้านบาท (หุน้สามญั 41.45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำม
สดัส่วน บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนั ที ่      
19 มนีาคม 2555 

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

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

 เข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์เพื่อรบัสิทธใินกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเท็นจินเทปปนัยำกิ (ปจัจุบนั 
เปลีย่นชื่อเป็น “มยิำซำก”ิ) จำก Gozouroppu Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุน่ 
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ปี 2556  เมื่อวนัที ่3 มกราคม 2556 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯมมีตพิเิศษดงัน้ี 

 อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯจากทุนจดทะเบียนเดมิ 920,000,000 บาท (หุ้นสามญั 
920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 720,000,000 บาท (หุ้นสามญั 
720,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) เพื่อตดัหุน้จดทะเบยีนที่ยงัมไิดอ้อกจ าหน่ายหรอืจ าหน่าย
ไมไ่ดก่้อนการเพิม่ทุน 

 อนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 720,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
925,850,000 บาท (หุ้นสามญั 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 205,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 มกราคม 2556  

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน                      
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มของบริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษัทฯจ านวน 
3,500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12,500,000 เหรียญ
ดอลลาร์สงิคโปร์ (หุ้นสามญั 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์) โดยบรษิทัฯมสีดัส่วน
การถือหุ้นเท่าเดิมในอตัราร้อยละ 50 บรษิทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 
2556 และกจิการที่ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนแล้วเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2556 

 บรษิทัฯ ก่อสรา้งอาคารส านกังานใหญ่แหง่ใหม ่ตัง้อยูท่ีถ่นนบางนา-ตราด กม.ที่ 2.5 และไดเ้ริม่ยา้ยการ
ด าเนินงานและพนกังานบางสว่นไปยงัส านกังานใหญ่แหง่ใหมใ่นเดอืนมถิุนายน 2556 และยา้ยพนักงาน
ครบทุกสว่นงานในเดอืนธนัวาคม 2556 

 ในระหว่างวนัที่ 5 - 7 สงิหาคม 2556 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
จ านวน 185,850,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 49 บาท โดยบรษิทัฯได ้         
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 720,000,000 บาท (หุ้นสามญั 
720,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ) เ ป็นจ านวน 905,850,000 บาท (หุ้นสามัญ 
905,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2556 และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัจ านวน 905,850,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและเริม่ท าการซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม 2556 ในการออกจ าหน่าย
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 135.8 
ล้านบาท (สุทธจิากภาษเีงนิได ้33.9 ล้านบาท) ซึ่งบรษิทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญั 

 วนัที่ 7 สิงหาคม 2556 บรษิทัฯ ได้จดัสรรและออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ 
(โครงการ “ESOP” หรอื “M-WA”) จ านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่าใหแ้ก่ผูบ้รหิาร รวมถงึ
ผูบ้รหิารซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย  อายุของใบส าคญั
แสดงสทิธไิม่เกนิ 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 7 สงิหาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถที่จะใช้สทิธใินการ
ซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหมข่องบรษิทัฯ ไดร้วม 17 ครัง้ โดยสามารถใช้สทิธคิรัง้แรกไดเ้มื่อครบระยะเวลา 1 
ปี นับจากวนัที่บรษิทัฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งวนัที่ใช้สทิธคิรัง้แรกตรงกับวนัที่ 30 กนัยายน 
2557 ส าหรบัการใช้สทิธคิรัง้ต่อ ๆ ไปตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของเดอืนมนีาคม มถิุนายน กนัยายน 
และธนัวาคม ยกเวน้วนัใชส้ทิธคิรัง้ที ่17 (วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) ซึง่ตรงกบัวนัที ่6 สงิหาคม 2561 
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ปี 2557  ในเดอืนมนีาคม 2557 บรษิทัฯไดเ้ปิดด าเนินการครวักลางแห่งใหม่ ตัง้อยู่บน ถ.บำงนำ-ตรำด กม.21 ต.
บำงโฉลง อ.บำงพล ีสมทุรปรำกำร (ครวักลำงบำงนำ -CK5) พืน้ทีใ่ชส้อย 18,000 ตำรำงเมตร 

 เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนเพิม่ในบรษิทั 
เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ากดั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 150 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่  400 ล้านบาท 
(หุน้สามญั 40 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 25 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท)  

 ในเดอืนกรกฎาคม 2557 บรษิทัฯได้รบัรางวลั “บรษิทัยอดเยีย่มแห่งปี 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2014” จากวารสารการเงนิธนาคาร 

 เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 905,850,000 บาท เป็น 
907,081,100 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 1,231,100 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯไดร้บัรางวลั “The Most Powerful Chained Restaurant Brand of 
Thailand” จากการส ารวจผู้บริโภคจ านวน 12,000 คนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และรางวลั “Entrepreneur of the Year” ในงาน “Asia Pacific 
Entrepreneurship Awards 2014” จดัโดย บรษิทั Enterprise Asia จ ากดั 

ปี 2558  เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ได้เขำ้ท ำสญัญำแฟรนไชสเ์พื่อใหส้ทิธใินกำรด ำเนินงำนรำ้นอำหำร
เอม็คสกุีใ้นประเทศลำวแก่ Premium Food Co.,Ltd. 

 เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการ Community Food Mall ภายใต้ชื่อ “London 
Street” โดยมรีา้นอาหารในเครอืของบรษิทัฯ 5 รา้น ประกอบด้วย ร้าน “เอม็เค สุกี้”, รา้นอาหารญี่ปุ่น 
“ยาโยอิ”, ร้านเทปปนัยาก ิ“มยิาซากิ” , ร้านอาหารไทย “เลอ สยาม” และรา้นกาแฟและเบเกอรี่ “เลอ 
เพอททิ” 

 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 2558 บรษิทัฯได้รบัรางวลั “บรษิทัยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2015” จากวารสารการเงนิ
ธนาคาร 

 เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่
แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (“บรษิทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกจิในการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย โดยมทีุนจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 10 บาท โดยบรษิทัฯ
ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 907,084,600 บาท เป็น 
910,249,500 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 3,164,900 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “ASEAN Excellent Enterprise & Businessman” 
และรางวลั “ASEAN Admired Brand” จาก Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City 

 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2558 เปิดร้าน เอ็มเค สุกี้ และร้านมยิาซากิ เทปปนัยากิ แห่งแรกที่เมอืงเวยีง
จนัทร ์ประเทศลาว 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิทัย่อย  ประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร “เอม็เค สุกี้” รำ้นอำหำรญี่ปุ่น     
“ยำโยอ”ิ ซึ่งไดร้บัสทิธแิฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่น รวมถงึรำ้นอำหำรญี่ปุ่นแบรนดอ์ื่นๆ อกี 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ “ฮำกำตะ” 
และ “มยิำซำก”ิ รำ้นอำหำรไทย “ณ สยำม” และ “เลอสยำม” รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่“เลอ เพอททิ”  รวมถงึสถำบนัฝึกอบรม
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กำรประกอบอำชีพ  ซึ่งมโีครงสร้ำงกลุ่ม  รำยละเอียดกำรด ำเนินธุรกจิ  ประเภทผลติภณัฑ์สนิคำ้และบรกิำรของกลุ่ม
บรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 โครงสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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1.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั  เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยประกอบธรุกิจ
หลกัดงัต่อไปน้ี 

ประเภทบริการ ร้านอาหาร เคร่ืองหมายบริการ จ านวน
สาขา 

รำ้นสุกี ้
เอม็เค เรสโตรองต ์

 

 
413 

เอม็เค โกลด ์เรสโตรองต ์
 

6 

รำ้นอำหำรญีปุ่น่ 

ยำโยอ ิ
 

140 

ฮำกำตะ 
 

3 

มยิำซำก ิ
 

22 

รำ้นอำหำรไทย 

ณ สยำม 
 

1 

เลอ สยำม 

 

 
4 

รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ เลอ เพอททิ 
 

3 

จดัเลีย้งและใหบ้รกิำรส่งถงึบำ้น เอม็เค เรสโตรองต์/ ยำโยอ ิ
 

     
- 

รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 
ยำโยอ ิ(สงิคโปร)์ 

 

    
6 

เอม็เค เรสโตรองต์ (สงิคโปร)์ 
 

2 

แฟรนไชส ์

เอม็เค เรสโตรองต์ (ญีปุ่น่) 
   

   
30 

เอม็เค เรสโตรองต์ (เวยีดนำม) 
  

    
4 

เอม็เค เรสโตรองต์ (ลำว) 
 

1 

มยิำซำก ิ(ลำว)  1 

สถำบนัฝึกอบรม N/A N/A N/A 
                    

(1) ธรุกิจร้านสกีุย้ากีใ้นประเทศ 

รำ้นสกุี ้ถอืเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยที่ส ำคญัและท ำรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มรีำ้นสุกี้ 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รำ้นเอม็เค เรสโตรองต์ (รำ้นเอม็เค สุกี้) และ รำ้น เอม็เค โกลด ์เรสโตรองต์ (รำ้นเอม็เค โกลด์) โดย
บริษัทฯ ได้วำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริกำรของร้ำนแยกตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยแต่ละร้ำนมี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถงึและครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถงึ เช่น รำ้นเอม็เค   
สุกี้ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำในวงกวำ้ง (Mass Customization) ได้แก่ ครอบครวั กลุ่มเพื่อน นักเรยีนนักศกึษำ 
เพื่อนร่วมงำน ที่มีรำยได้ระดบักลำงถึงสูง ในขณะที่ร้ำนเอ็มเค โกลด์ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีลกัษณะ
เฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant) ไดแ้ก่ลูกคำ้รำ้นเอม็เค สกุี ้เดมิ กลุ่มเพื่อน หรอืนักธุรกจิที่ต้องกำรใช้
รำ้นเอม็เค โกลด ์เป็นสถำนทีเ่ลีย้งรบัรองลูกคำ้ หรอืกลุ่มคนในโอกำสพเิศษ  

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 รำ้นสุกี้ในประเทศที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ มทีัง้หมด 419 สำขำ โดยเป็นรำ้น 
เอม็เค สกุี ้413 สำขำ และรำ้นเอม็เค โกลด ์6 สำขำ   

(2) ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น  

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำ้นยำโยอ ิรวม 140 สำขำ ทัว่ประเทศ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นใหม่ 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ รำ้นอำหำรญี่ปุ่น
ประเภทรำเมนชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และรำ้นอำหำรเทปปนัยำกชิื่อ “มยิำซำก”ิ (Miyazaki) โดย ณ  สิน้ปี 
2558 มรีำ้นฮำกำตะ รวม 3 สำขำ และมรีำ้นมยิำซำก ิรวม 22 สำขำ  

ส ำหรบัร้ำนฮำกะตะ สำขำที่ตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช บริษทัฯ จะบริจำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่
โรงพยำบำลศิริรำชทัง้หมด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงำนบรรษัทภิบำล  (CSR: Corporate Social 
Responsibility) ของบรษิทัฯ  

(3) ธรุกิจร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม  

รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดมิก่อนที่บรษิทัฯ จะ
ใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสุกี้เป็นหลกั บรษิทัฯ ไดเ้ตบิโตมำจำกกำรเป็นรำ้นอำหำรไทยบรเิวณสยำมสแควร ์
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมจงึด ำเนินธุรกิจสบืทอดเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตัง้และเป็นกำรร ำลึกถึงสำขำแรกที่         
สยำมสแควร์ที่ปิดตวัลง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ร้ำนอำหำร ณ สยำมมจี ำนวน 1 สำขำ ตัง้อยู่ที่
ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัซติี ้บำงนำ  

รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกคำ้ต่ำงชำต ิหรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใชร้ำ้นอำหำรเพื่อใชเ้ลีย้งรบัรองแขกหรอืลูกคำ้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ร้ำนอำหำร เลอ สยำม มจี ำนวน 4 สำขำ ตัง้อยู่ร่วมกบัสำขำของร้ำนเอ็มเค 
โกลด ์ที่สำขำถนนศำลำแดง กรุงเทพฯ  สำขำจงัซลีอน จงัหวดัภูเกต็ สำขำเซน็ทรลั สมุย จงัหวดัสุรำษฎร์
ธำนี และสำขำ London Street กรงุเทพฯ 

(4) ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน  2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นกำแฟและเบเกอรี ่“เลอ เพอททิ” (Le Petite) 1 
สำขำ ซึ่งเป็นชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่พฒันำโดยบรษิทัฯ เอง โดยตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศริริำชและเป็น
สว่นหน่ึงของงำน CSR บรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยจำกรำ้นเลอ เพอททิใหแ้ก่โรงพยำบำลศริิ
รำชทัง้หมด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ มจี ำนวน 3 สำขำ 

(5) ธรุกิจให้บริการจดัส่งถึงบ้านและรบัจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

ธุรกิจให้บรกิำรจดัส่งถึงบ้ำนและรบัจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยลูกค้ำ
สำมำรถโทรสัง่อำหำรจำกรำ้นเอม็เค สุกี้ และร้ำนยำโยอ ิตัง้แต่เวลำ 10.00 ถงึ 21.00 น. บรกิำรจดัส่งถึง
บำ้นในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล และบำงพืน้ที่ เช่น ชลบุร ีเชยีงใหม่ และภูเกต็ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ รบัจดั
เลีย้งนอกสถำนทีท่ ัง้ในรปูแบบบรกิำรเพยีงอำหำรอยำ่งเดยีว หรอืบรกิำรเตำไฟฟ้ำดว้ย 
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(6) ธรุกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภำพในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ต่ำงประเทศ โดยอำศยัชื่อเสยีงและควำมแขง็แกร่งของ
เครื่องหมำยกำรคำ้ “MK Restaurants” รวมถงึศกัยภำพของพนัธมติรคอื Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น      
ซึง่เป็นพนัธมติรเก่ำแก่ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชสเ์พื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นสุกี้ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ 
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่นมำตัง้แต่ปี 2537 และยงัเป็นผูใ้หส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้นอำหำรยำโยอแิก่ 
MKI ในปี 2554 บรษิทัฯ จงึไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกบั Plenus 
Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุน่ เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปรภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทั
เอง และของ Plenus Co.,Ltd.  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรยำโยอใินประเทศสงิคโปรจ์ ำนวน 6 สำขำ  และรำ้นเอม็เค 
สกุี ้2 สำขำ 

(7) ธรุกิจแฟรนไชส ์

บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธแิฟรนไชสร์ำ้นเอม็เค สุกี้แก่บรษิทัในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น 
Global Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวยีดนำม และ Premium Food Co.,Ltd. 
ประเทศลำว เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องกำรคำ้และบรกิำร “MK Restaurants”   

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ได้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนมิยำซำกิแก่บริษทั V&V Restaurant เพื่อด ำเนินธุรกิจ
รำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำร “Miyazaki” 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มสีำขำรำ้นเอม็เค สุกี้จ ำนวน 30 สำขำในประเทศญี่ปุ่น 4 สำขำใน
ประเทศเวยีดนำม และ 1 สำขำในประเทศลำว และรำ้นมยิำซำก ิจ ำนวน 1 สำขำในประเทศลำว 

(8) ธรุกิจฝึกอบรมงานบริการ 

บรษิทัฯด ำเนินธุรกจิฝึกอบรมงำนบรกิำร ด ำเนินกำรโดยบรษิทัย่อยคอื MKST โดยใหก้ำรฝึกอบรมขัน้ตอน
กำรปฏิบตัิงำนบรกิำรเฉพำะแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครอืและพนักงำนของบรษิทัฯและบรษิทั
ยอ่ยเท่ำนัน้ 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2556 ถงึปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน 14,139 ล้ำนบำท 14,957 ล้ำนบำท และ 14,923 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 5.8 ในปี 2557 และเตบิโตลดลงรอ้ยละ 0.2 ในปี 2558 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 

ทัง้น้ีรำยได้รวมของบรษิทัฯ กว่ำร้อยละ 95 เป็นรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรจำกร้ำน เอ็มเค สุกี้ ร้ำน เอ็มเค โกลด์ และ
รำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอ ิซึง่แนวโน้มสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกจิสุกี้มแีนวโน้มลดลง ขณะที่สดัส่วนรำยไดจ้ำก
กำรขำยและบรกิำรจำกธรุกจิอำหำรญี่ปุน่ยำโยอมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  

 

 

 

 

 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.1.1 ธรุกิจร้านสุกี้ 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1) ร้านเอม็เค สกีุ ้ 

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

ลกัษณะของรำ้นเอม็เค สุกี้ คอืรำ้นของครอบครวั (Family Restaurant) โดยมกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคอืลูกค้ำ
ประเภทครอบครวั กลุ่มเพื่อน คนท ำงำนซึง่มรีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆในรำ้น 
สำมำรถใช้เวลำร่วมกนัปรุงสุกี้เพื่อรบัประทำนร่วมกนัพรอ้มกบัสนทนำไปดว้ยโดยไม่ต้องรบีร้อน หรอืหำก
เป็นคนท ำงำนทีร่ะยะเวลำพกัเทีย่งมจี ำกดั กส็ำมำรถใชเ้วลำไมถ่งึ 1 ชัว่โมงเพื่อรบัประทำนอำหำร เน่ืองจำก
กำรบรกิำรของทำงร้ำนเน้นกำรบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ และมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 300 
บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 รำ้นเอม็เค สุกี้ มจี ำนวนทัง้หมด 413 สำขำทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีเทสโก้ โลตสั หำ้งเซน็ทรลั โรบนิสนั เดอะมอลล ์
เมเจอร์ เป็นต้น ที่เป็นแหล่งสรรพสนิค้ำของลูกค้ำที่มรีำยได้ระดบัปำนกลำงถึงสูง โดยมจี ำนวนสำขำแบ่ง
ตำมภูมภิำคต่ำงๆดงัต่อไปน้ี  

 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์ 11,761 83.2 12,113 81.0 11,816 79.2 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิ 1,983 14.0 2,198 14.7 2,374 15.9 
รำ้นอำหำรอื่นๆ  101 0.7 169 1.1 273 1.8 
รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 24 0.2 11 0.1 14 0.1 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 13,868 98.1 14,492 96.9 14,478 97.0 
รำยไดอ้ื่น 271 1.9 466 3.1 444 3.0 
รวมรายได้ 14,139 100.0 14,957 100.0 14,923 100.0 
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ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล  192  
ภำคกลำง 37 
ภำคเหนือ 22 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 52 
ภำคตะวนัออก 46 
ภำคใต้ 46 
ภำคตะวนัตก 18 
รวม 413 

ในรำ้นเอม็เค สุกี้ โดยทัว่ไปจะเป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร 
อยำ่งไรกต็ำม ในรำ้นเอม็เค สุกี้ 11 สำขำดงัต่อไปน้ี จะใหบ้รกิำรอำหำรสุกี้รวมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟต์  ภำยใต้แนวคดิ All You Can Eat หรอื กนิไดไ้ม่อัน้ ภำยใน
วนั เวลำและรำคำที่ก ำหนด หำกลูกค้ำรับประทำนเหลือจะต้องช ำระเงินตำมรำยกำรอำหำร โดยมี
รำยละเอยีดรำคำดงัต่อไปน้ี 

สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

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

1. เมเจอร ์สุขมุวทิ   กรงุเทพฯ ทกุวนั 369 399 205 215 
2. เมเจอร ์รชัโยธนิ   กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 369 399 205 215 
3. เมเจอร ์รงัสติ   ปทมุธำน ี ทกุวนั 369 399 205 215 
4. เมเจอร ์ป่ินเกลำ้   กรงุเทพฯ ทกุวนั 369 399 205 215 
5. เฉลมิไทย ชลบุร ี ชลบุร ี ทกุวนั 399 399 215 215 
6. ฟิวเจอรพ์ำรค์ รงัสติ   ปทมุธำน ี ทกุวนั 399 399 215 215 
7. ท๊อปแลนด ์ เพชรบูรณ์ ทกุวนั 369 399 205 215 
8. โลตสั หำงดง   เชยีงใหม ่ ทกุวนั 369 399 205 215 
9. อนิเดยี เอม็โพเรยีม  กรงุเทพฯ ทกุวนั 369 399 205 215 
10. บิก๊ซ ีรำษฏรบ์ูรณะ กรงุเทพฯ ทกุวนั 369 399 205 215 
11. ตกึคอม ชลบุร ี ชลบุร ี ทกุวนั 399 399 215 215 

2) ร้านเอม็เค โกลด ์  

รำ้นเอม็เค โกลด ์ เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ โดยมกีำรบรกิำรอำหำรหลกัประเภทสุกี้ และ
อำหำรประเภทอื่นไดแ้ก่ ติม่ซ ำ และอำหำรจำนเดยีวบรกิำรเหมอืนรำ้นเอ็มเค สุกี้ แต่วตัถุดบิและอำหำรที่
ใหบ้รกิำรจะเป็นระดบัพรเีมีย่ม ทัง้น้ี กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้นเอม็เค โกลด ์ คอืกลุ่มลูกคำ้เดมิของรำ้น
เอม็เค สกุี ้ทีม่รีำยไดค้อ่นขำ้งสูง ชื่นชอบอำหำรเกรดพรเีมีย่ม และต้องกำรใช้รำ้นเอม็เค โกลด ์เป็นสถำนที่
เลีย้งรบัรอง กำรตกแต่งของรำ้นเอม็เค โกลด ์จะเน้นควำมหรูหรำ ประดบัดว้ยไฟและวสัดุหลำกส ีท ำใหเ้กดิ
ประกำยระยบิระยบัสวยงำม วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในรำ้นจะเน้นควำมหรูหรำ เช่นกำรใช้หมอ้ไฟสทีอง จำนชำม
กระเบือ้ง นอกจำกน้ีรำยละเอยีดอื่นๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ำยชื่อรำ้น  ครวัเป็ดย่ำงที่โชวด์ำ้นหน้ำรำ้น  ผำ้
รองจำน แบบฟอรม์พนกังำน ไดร้บักำรออกแบบอยำ่งพถิพีถินัและมสี่วนประกอบของสทีอง เพื่อใหด้หูรหูรำ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 รำ้นเอม็เค โกลด ์มทีัง้หมด 6 สำขำ ตัง้อยู่ในย่ำนธุรกจิที่ส ำคญั ไดแ้ก่ สยำม
พำรำกอน เซ็นทรลัเวลิด ์ศำลำแดง เอสพลำนำด เอกมยั และจงัซลีอน จ.ภูเกต็ โดยรูปแบบกำรบรกิำรจะ
เป็นกำรบรกิำรในรปูแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร โดยมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อ
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ครัง้ประมำณ 520 บำท นอกจำกน้ี รำ้นเอม็เค โกลด ์ ยงับรกิำรอำหำรสุกี้รวมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟต์เช่นกนั โดยสำขำที่ให้บริกำรดงักล่ำวมี 4 สำขำ ดงั
รำยละเอยีดต่อไปน้ี  

สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

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

สุขมุวทิ เอกมยั  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 469 519 239 259 

เอสพลำนำด  กรงุเทพฯ จนัทร-์อำทติย ์ 469 519 239 259 

ศำลำแดง กรงุเทพฯ จนัทร-์อำทติย ์ 469 519 239 259 

เซน็ทรลัเวลิด ์ กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 469 519 239 259 

2.1.2 ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น 

ร้านอาหารยาโยอิ 

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

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

รำ้นอำหำรยำโยอบิรกิำรอำหำรญี่ปุ่นทัง้ประเภทจำนเดยีว (A La Carte) และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บรกิำรมำพรอ้มกบั ขำ้ว สลดัผกั ซุปมโิสะ เครื่องเคยีงแบบญี่ปุ่นประจ ำวนั อำหำรแนะน ำไดแ้ก่ หมูชุบแป้งทอด
รำดซอสมโิสะ หมูย่ำงกระทะร้อน ข้ำวหน้ำเน้ือประเภทต่ำงๆ ข้ำวกล่องแบบญี่ปุ่น นอกจำกน้ียงัมบีรกิำร อุด้ง    
รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกี๊ยวซ่ำ พซิซ่ำญี่ปุ่น และขนมหวำน รวมถงึเครื่องดื่มที่หลำกหลำย โดยมคี่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 240 บำท 

นอกจำกน้ี ยงัมกีำรพฒันำและคดัสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอร่วมกบัเชฟชำวญี่ปุ่นของยำโยอ ิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ำกบัฤดูกำล และยงัคงรูปแบบควำมเป็นอำหำรญี่ปุ่น โดยจะผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนมำ
ใหบ้รกิำร  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 รำ้นอำหำรยำโยอ ิมจี ำนวนทัง้หมด 140 สำขำทัว่ประเทศ  

ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล 89 
ภำคกลำง 11 
ภำคเหนือ 5 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 
ภำคตะวนัออก 12 
ภำคใต้ 7 
ภำคตะวนัตก 4 
รวม 140 
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ร้านฮากาตะ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรำ้นอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ สำขำแรกที่โรงพยำบำลศริริำช รำ้นฮำกำตะ
บรกิำรอำหำรญี่ปุ่นประเภทรำเมนชนิดต่ำงๆ เกี๊ยวซ่ำ และเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้
ประมำณ  200 บำท รำ้นฮำกำตะสำขำโรงพยำบำลศริริำชเป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะ
บรจิำคก ำไรหลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 รำ้นฮำกำตะมจี ำนวน 
3 สำขำ  ไดแ้ก่  สข่ำโรงพยำบำลศริริำช  สำขำเซน็ทรลั เชยีงใหม ่และสำขำเซน็ทรลั หำดใหญ๋ 

ร้านมิยาซากิ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นมยิำซำก ิสำขำแรกที่ศูนยก์ำรคำ้เดอะซีน ทำวน์อิน
ทำวน์ (The Scene Town in Town) ซ.ลำดพรำ้ว 94 โดยบรกิำรอำหำรญี่ปุ่นกระทะรอ้นประเภทต่ำงๆ (เทปปนั
ยำก)ิ  เครื่องดื่มและขนมหวำนประเภทต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ  280 บำท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2558 รำ้นมยิำซำกมิจี ำนวน 22 สำขำ 

2.1.3 ธรุกิจร้านอาหารไทย 

ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ บรกิำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งใน
รูปแบบไทย โดยคงควำมเป็นร้ำนอำหำรไทยเหมือนยุคก่อตัง้สำขำแรกที่สยำมสแควร์ ก่อนที่ร้ำนอำหำรของ
บรษิทัฯ จะมุ่งใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้เป็นหลกั เน้นกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยไดร้ะดบักลำงถงึสูง อำหำรไทยที่
ใหบ้รกิำรมตีัง้แต่อำหำรประเภทกบัขำ้ว ไดแ้ก่ น ้ำพรกิ ต้มย ำ แกง ผดัผกัชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดยีว ก๋วยเตีย๋ว 
อำหำรทำนเล่น ตลอดจนขนมหวำน เครื่องดื่มที่หลำกหลำยและไวน์ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ  
270 บำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 รำ้น ณ สยำม ม ี1 สำขำ ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ B1 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัซติี ้บำงนำ  

ส ำหรบัรำ้นอำหำร เลอ สยำม เป็นรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และบรกิำรอำหำรไทยเตม็รูปแบบเช่นกนั 
รำ้นอำหำร เลอ สยำม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศที่หรู มรีะดบั อำหำรต่ำงๆรวมถึงเครื่ องดื่มจะเป็น
ระดบัพรเีมีย่ม โดยรำ้นอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำต ิหรอืกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยได้ค่อนขำ้งสูงและ
ต้องกำรใช้ร้ำนเป็นสถำนที่เลี้ยงรบัรอง โดยมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 590 บำท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2558 รำ้นเลอ สยำม ม ี4 สำขำไดแ้ก่ สำขำศำลำแดง สำขำจงัซลีอน จงัหวดัภูเกต็  สำขำเซน็ทรลั สมุย 
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี และสำขำ London Street กรงุเทพฯ 

2.1.4 ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรำ้นกำแฟและเบเกอรีภ่ำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “เลอ เพอททิ” 
ซึ่งพฒันำขึ้นโดยบริษทัฯ เอง สำขำแรกที่โรงพยำบำลศิริรำช โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่ กำแฟ และ
เครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ  มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ  160 บำท  รำ้นเลอ เพอททิ สำขำโรงพยำบำล 
ศริริำชเป็นสว่นหน่ึงของ CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำช
ทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558  รำ้นเลอ เพอททิมจี ำนวน 3 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำโรงพยำบำลศริริำช  สำขำ 
London Street และสำขำส ำนกังำนใหญ่ 

2.1.5 บริการส่งถึงบ้านและบริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

กำรบรกิำรสง่ถงึบำ้น Home Delivery และบรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และ บรษิทั เอม็ เค 
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยบรกิำรส่งอำหำรจำกร้ำนเอ็มเค สุกี้ และรำ้นยำโยอถิงึบ้ำนตัง้แต่เวลำ 10.00 – 21.00 น. 
โดยจ ำนวนสัง่อำหำรขัน้ต ่ำจำกทัง้สองร้ำนคอื 150 บำท หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของร้ำนเอ็มเค สุกี ้
จ ำนวนสัง่ข ัน้ต ่ำจะเริม่ตน้ที่ 199 บำท ค่ำบรกิำรส่งอำหำรครัง้ละ 40 บำท (รวมภำษมีูลค่ำเพิม่แล้ว) โดยสำมำรถ
ช ำระค่ำอำหำรเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติวซี่ำทุกธนำคำร ซึ่งกำรสัง่อำหำรสำมำรถท ำได้ 2 ทำง คอื สัง่ทำง
โทรศพัท ์และสัง่ทำงออนไลน์ผำ่นเวบไซต ์
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สัง่อำหำรทำงโทรศพัท ์

บรเิวณที่ใหบ้รกิำร โทรศพัท์ 
กรงุเทพฯและปรมิณฑล 0-2248-5555, 1642 
เมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี 0-2248-5555, 038-374-484, 1642 
เชยีงใหม ่  0-2248-5555, 053-805-742, 1642 
ภูเกต็ 076-248-266 

สัง่อำหำรทำงออนไลน์ 

บรเิวณที่ใหบ้รกิำร เอม็เค สกุี้ ยำโยอ ิ
กรงุเทพฯและปรมิณฑล 

http://www.mkrestaurant.com http://www.yayoirestaurants.com เมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี
เชยีงใหม ่  

ส ำหรบับรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที่ รำ้นเอม็เค สุกี้ บรกิำรรบัสัง่อำหำรล่วงหน้ำและบรกิำรอำหำรกล่องส ำหรบัจดั
งำนเลีย้ง งำนพธิกีำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆ บรษิทัฯมโีครงกำรทีจ่ะบรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที่อย่ำงครบวงจร โดยจะ
มกีำรบรกิำรอุปกรณ์ เช่น หมอ้สกุี ้ปลัก๊ไฟ โต๊ะเกำ้อี ้และบุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจดังำนนอกสถำนทีเ่สมอืนลูกคำ้นัง่ทำนสกุีท้ีร่ำ้นดว้ย 

2.1.6 ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มจี ำนวนรำ้นเอม็เค สุกี้ รำ้นยำโยอ ิและรำ้นมยิำซำก ิในต่ำงประเทศ รำยละเอยีด
ดงัน้ี 

ประเทศ จ ำนวนรำ้น 
เอม็เค สกุี้ 

จ ำนวนรำ้น 
ยำโยอ ิ

จ ำนวนรำ้น 
มยิำซำก ิ

ด ำเนินธุรกจิโดย 

ญี่ปุน่ 30 - - Plenus MK Co.,Ltd.  
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 12 / ไดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ)  

สงิคโปร ์ 2 6 - Plenus & MK Pte.Ltd. 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 / เป็น
บรษิทัร่วมคำ้) 

เวยีดนำม 4 - - Global Investment Gate Joint-
Stock Company เป็นบุคคลทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯ 

ลำว 1 - 1 Premium Food Co.,Ltd. เป็น
บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯในกำร
ด ำเนินงำนรำ้นเอม็เค สกุี้ 
V&V Restaurant เป็นบุคคลทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯในกำรด ำเนินงำนรำ้น
มยิำซำก ิ

 

http://www.mkrestaurant.com/
http://www.yayoirestaurants.com/


                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สว่นที ่1 หน้ำ 14 
 

2.1.7 สถาบนัฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั หรอืสถำบนัฝึกอบรมเอ็มเค ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 
พ.ศ. 2549 เพื่อใหบ้รกิำรฝึกอบรมงำนดำ้นบรกิำรและทกัษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนแก่พนักงำนของบรษิทัฯและ
บรษิทัย่อย เน่ืองจำกบริษทัฯ ตระหนักดีว่ำทรพัยำกรที่มคี่ำมำกที่สุดขององค์กรคอื พนักงำน บริษทัฯจงึให้
ควำมส ำคญักบักำรสรรหำ คดัเลือก ดูแลเอำใจใส่ และพฒันำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ บรษิทัฯได้พฒันำกำร
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯอย่ำงเขม้ข้น พนักงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนสำขำ 
ทัง้ทีเ่ป็นพนกังำนประจ ำหรอืพนกังำนชัว่ครำว ซึง่รวมถงึ นักเรยีน นักศกึษำ พนักงำนฝำ่ยบรหิำรจดักำร รวมทัง้
ผูบ้รหิำรจะต้องไดร้บักำรอบรมพฒันำควำมรูแ้ละไดร้บัควำมดูแลจำกบรษิทัฯในมำตรฐำนเดยีวกนัตำม Training 
Road Map เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนควำมกำ้วหน้ำในอำชพี (Career Path) ของต ำแหน่งงำนของพนักงำนแต่ละ
คน  

สถำบนัฝึกอบรมเอม็เค ตัง้อยูท่ีถ่นนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงขำ้มกบัศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัซติี้ บำงนำ เป็นอำคำร 7 
ชัน้ที่มีห้องฝึกอบรมหลำยรูปแบบ มีอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมอย่ำงครบครนั หลกัสูตรส่วนใหญ่ เป็น
หลกัสูตรที่ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนงำนบรกิำรจำกบุคลำกรภำยใน วทิยำกรจงึประกอบไปดว้ยผูบ้รหิำร
ระดบัต่ำงๆ หวัหน้ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ มคีรูฝึกที่มีประสบกำรณ์ในงำนบริกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่จ ำเป็น ทกัษะกำรใหบ้รกิำรที่เป็นมำตรฐำน รวมทัง้ทศันคติที่ดตี่อลูกคำ้และจติใจที่รกักำร
บรกิำร ส่งผลให้พนักงำนเอ็มเคทุกคนมุ่งมัน่ที่จะร่วมกนัสร้ำงสรรค์ผลงำนบรกิำรให้บรรลุเป้ำหมำยนัน่คอืกำร
บรกิำรเพื่อใหลู้กคำ้พงึพอใจมำกทีสุ่ด 

2.2. การตลาดและการแข่งขนั  

2.2.1.  ภาวะอตุสาหกรรม 

ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจที่เปิดกิจกำรง่ำย มผีู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง จงึมี
สภำวะกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสูง และเป็นธุรกิจที่คงทนต่อสภำวะเศรษฐกิจได้ค่อนข้ำงดี เน่ืองจำกเกี่ยวข้องกบั
ปจัจยัสี่ ซึ่งประชำชนทัว่ไปต้องรบัประทำนอำหำรทุกวนั โดยเฉพำะพฤติกรรมผู้บรโิภคในปจัจุบนัที่นิยมกำร
ออกไปรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้  ส่งผลใหธุ้รกจิน้ีมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2558 
คำดว่ำ ธุรกิจร้ำนอำหำรน่ำจะมกีำรเติบโตอย่ำงชะลอตวัลง เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนในปจัจยัทำงกำรเมือง 
ปญัหำหน้ีสนิครวัเรอืนที่เพิม่ขึ้น และภำวะค่ำครองชพีที่สูงขึน้ ส่งผลให้ผูบ้รโิภคมคีวำมระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำย
มำกขึ้น โดยคำดว่ำตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรในปี 2558 มมีูลค่ำประมำณ 375,000-385,000 ล้ำนบำท(1) เติบโต
ประมำณรอ้ยละ 4.0-6.8 จำกในปี 2557 ที่มมีูลค่ำ 360,600 ล้ำนบำท ธุรกจิรำ้นอำหำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทหลกั(2) คอื ภตัตำคำร รำ้นอำหำรครอบครวั รำ้นเสริฟ์เรว็ และรำ้นอำหำรขนำดเลก็  

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

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

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

1 ทีม่ำ: ศนูยว์จิยักสกิรไทย (อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม 24 สงิหำคม 2558) 
2 ทีม่ำ: ส ำนกัส่งเสรมิและพฒันำธุรกจิ กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 
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4. รำ้นอำหำรขนำดเลก็   (Kiosk) เป็นรำ้นที่มกีำรออกแบบตกแต่งแบบง่ำยๆ เน้นอำหำรจำนเดยีว สำมำรถ
ปรุงได้ง่ำยและรวดเรว็ โดยเป็นธุรกิจขนำดย่อมที่มเีจ้ำของร้ำนเป็นพ่อครวัเอง  เป็นกลุ่มร้ำนอำหำรที่มี
ผูป้ระกอบกำรรำยใหมเ่ขำ้มำในจ ำนวนมำก 

ภำวะกำรแข่งขนัธุรกจิร้ำนอำหำรในประเทศไทยค่อนขำ้งรุนแรง เน่ืองจำกมผีู้ประกอบกำรธุรกจิร้ำนอำหำรรำย
ใหมเ่ขำ้มำสูต่ลำดอยำ่งต่อเน่ือง โดยกลยทุธใ์นกำรขยำยธรุกจิจะเป็นกำรเจำะช่องวำ่งในตลำดและน ำเสนออำหำร
สญัชำตใิหม่ ๆ รวมไปถงึกำรน ำแบรนดร์ำ้นอำหำรที่ประสบควำมส ำเรจ็จำกต่ำงประเทศเพื่อเป็นตวัเลอืกใหม่ๆ
ส ำหรบัลูกคำ้ ซึง่จะสง่ผลใหธุ้รกจิรำ้นอำหำรในประเทศมรีปูแบบอำหำรที่หลำกหลำยมำกขึน้กวำ่เดมิ  

2.2.2.  การแข่งขนั 

ในปี 2558 ตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำย เน่ืองจำกกำรชะลอตวัของภำวะ
เศรษฐกจิ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีำรรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนลดลง อกีทัง้กำรขยำยสำขำและขยำยแบรนดใ์หม่ๆ
ของเชนร้ำนอำหำรรำยเดมิ รวมถงึกำรเข้ำสู่ตลำดของเชนรำ้นอำหำรรำยใหม่ ส่งผลใหก้ำรแข่งขนัระหว่ำงเชน
รำ้นอำหำรเป็นไปอย่ำงรุนแรงขึ้น ท ำให้เชนรำ้นอำหำรต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์กำรแข่งขนัเพื่อดงึดูดให้
ลูกคำ้เขำ้มำใชบ้รกิำร เช่น กำรจดัชุดอำหำรรำคำประหยดั กำรมอบส่วนลด เป็นต้น  โดยคำดกำรณ์ว่ำตลำดเชน
รำ้นอำหำรของทัง้ปี 2558 จะมมีลูคำ่ประมำณ 108,000-110,000 ลำ้นบำท(1) เตบิโตประมำณรอ้ยละ 6.9-8.9 จำก
ปี 2557 บรษิทัฯ คำดว่ำ เอม็เค สุกี้ มสี่วนแบ่งตลำดประมำณรอ้ยละ 12 ของมูลค่ำตลำดเชนรำ้นอำหำร  และ
คูแ่ขง่โดยตรงของเอม็เค สกุี ้คอื เครอืขำ่ยรำ้นอำหำรทีม่สีำขำจ ำนวนมำกทีค่รอบคลุมทุกภูมภิำคทัว่ประเทศ และ
โดยมำกจะมสีำขำในศูนยก์ำรคำ้ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ไก่ทอด พซิซ่ำ 
แฮมเบอรเ์กอร ์เป็นตน้ ทัง้น้ี หำกพจิำรณำจำกรำ้นอำหำรทีม่ลีกัษณะเมนูคล้ำยกนั คู่แข่งของเอม็เค สุกี้ คอื ฮอท 
พอท ชำบูช ิซูกชิ ิบำรบ์คีวิ พลำซ่ำและจุม่แซ่บฮทั  

ในขณะที่ยำโยอิจะเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่นเสริ์ฟเรว็ที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ 
และกลุ่มวยัรุน่ที่เน้นควำมสะดวกรวดเรว็กบัอำหำรญี่ปุ่นต้นต ำรบัในรำคำที่ไม่แพง โดยคู่แข่งโดยตรงของยำโยอ ิ
คอื รำ้นอำหำรญี่ปุน่ทีม่เีมนูหลำกหลำยและเปิดใหบ้รกิำรหลำยสำขำ ไดแ้ก่ ฟูจ ิเซน็ และโอโตยะ  

2.2.3.  ลกัษณะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็เค สกุี้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 
กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 
กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง–สงู 

 

กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

1 ทีม่ำ: ศนูยว์จิยักสกิรไทย (อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม 24 สงิหำคม 2558) 

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็เค สกุี้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

เอม็เค สุกี้ เป็นรำ้นอำหำรที่อยู่ระหว่ำงภตัตำคำรและรำ้นเสริฟ์เรว็ส ำหรบัครอบครวัและเพื่อนฝงู ซึ่งมำทำนแล้ว
สำมำรถใช้เวลำสบำยๆ ในร้ำนได้ และสำมำรถท ำเวลำรบัประทำนได้อย่ำงรวดเร็ว ดงันัน้เอ็มเค สุกี้จงึเป็น
ร้ำนอำหำรของผู้บรโิภคที่ต้องกำรรบัประทำนอำหำรเป็นกลุ่ม มีอำหำรรสชำติอร่อยและมสีุขภำพที่ด ีบริกำร
รวดเรว็และคุ้มค่ำกบัเงนิที่จ่ำยไป ดงันัน้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของเอ็มเค สุกี้ จงึครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
กลุ่มคนที่รกัและใส่ใจสุขภำพทุกเพศทุกวยั เช่น กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุ่น ในขณะที่รำ้นยำโยอเิป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เน้นรสชำตอิำหำรญี่ปุ่นต้นต ำรบัและเสริ์ฟเรว็ ดงันัน้ กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มคนที่ทนัสมยัและเน้นกำรบรกิำรที่รวดเร็ว เช่น กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและ
นกัศกึษำและกลุ่มวยัรุน่ ส ำหรบัรำ้นรำเมนฮำกำตะ เน้นรสชำตริำเมนสตูรดัง้เดมิ อุดมดว้ยคุณค่ำอำหำรและเสริฟ์
เรว็ โดยมำกเป็นอำหำรจำนเดยีว กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็นกลุ่มครอบครวั คนท ำงำน นักเรยีน นักศกึษำ และกลุ่ม
วยัรุ่นที่ต้องกำรกำรบรกิำรที่รวดเรว็ ส ำหรบัรำ้นมยิำซำก ิเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่นที่เสริฟ์ใน  กระทะรอ้น มคีวำม
หลำกหลำยของอำหำรที่ปรุงสดและเสริฟ์ในกระทะรอ้น ในรำคำปำนกลำง กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มครอบครวั 
กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวยัรุ่น ส ำหรบักลุ่มลูกค้ำของ ณ สยำม และ เลอ สยำม 
โดยมำกจะเป็นกลุ่มครอบครวัและคนท ำงำนที่ชื่นชอบอำหำรไทยรสชำตทิัง้เดมิและสำมำรถท ำเวลำรบัประทำน
ได้อย่ำงรวดเร็ว ในส่วนของร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนักเรียน 
นักศกึษำ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มคนท ำงำน ที่ใช้รำ้นกำแฟเพื่อนัดพบปะพูดคุย หรอืท ำกจิกรรมต่ำงๆ เช่นอ่ำนหนังสอื
ในบรรยำกำศสบำยๆ 

2.2.4.  กลยทุธก์ารแข่งขนั 

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

ก. กลยทุธก์ารสร้างแบรนด ์

กำรสรำ้งแบรนด์เอม็เค สุกี้ ไดถู้กท ำอย่ำงจรงิจงัและต่อเน่ืองมำหลำยปี     โดยมกีำรใช้สื่อโฆษณำเพื่อส่งผลให้
แบรนด์เป็นที่รู้จกัในวงกว้ำงมำกขึ้น กำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองก็เป็นหน่ึงในบทพสิูจน์ว่ำแบรนด์เอ็มเค สุกี ้
ไดร้บักำรตอบรบัจำกลูกค้ำอย่ำงด ีกำรสร้ำงแบรนดจ์ะเน้นควำมจรงิใจและน ำเสนอสิง่ที่มปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 
ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพของสนิคำ้ บรกิำรที่ด ี ควำมปลอดภยั สถำนที่สะดวก และรำคำที่สมเหตุสมผล จำกปจัจยั
ดงักล่ำวเป็นสว่นส ำคญัทีท่ ำใหแ้บรนดเ์อม็เค สกุีม้คีวำมแขง็แกรง่และครองใจลูกคำ้ตลอดมำ 

ส ำหรบัแบรนดย์ำโยอนิัน้ เป็นแบรนดท์ี่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธิแ์ฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรพรอ้ม
เสริฟ์ในรูปแบบอำหำรชุดสไตล์เสริฟ์ร้อน อร่อยเรว็ และรำคำประหยดั ที่มสีำขำทัว่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นคอน
เซปต์คุณภำพของวตัถุดบิต้องมำที่หน่ึง นอกเหนือจำกรสชำตดิี กำรจดัวำงอำหำรน่ำรบัประทำน และควำม
รวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร ที่ส ำคญัคอื ไม่ว่ำจะกลบัมำทำนอกีกี่ครัง้ และทำนที่ไหนในโลก มำตรฐำนกค็งเดมิ ซึ่ง
ปจัจยัเหล่ำน้ีท ำใหย้ำโยอเิป็นแบรนดท์ีอ่ยูใ่นใจของคนไทยตลอดมำ 
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ข. กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์

เอ็มเค สุกี้ เน้นอำหำรที่มคีุณภำพ มีรสชำติอร่อยและสะอำดถูกหลกัอนำมยั ไม่ว่ำจะเป็นเป็ดย่ำง หมูแดงอบ
น ้ำผึง้ หรอืหมกูรอบ หรอืเมนูสกุี้ เช่น เน้ือสตัว ์ลูกชิน้ ไขไ่ก่ และผกัสดซึง่เป็นจดุเด่นที่ท ำใหผู้บ้รโิภคนึกถงึเอม็เค 
สกุี ้เมื่อคดิถงึผกัสดกค็ดิถงึเอม็เค หรอืซำลำเปำ ติม่ซ ำ คะน้ำฮ่องกง บะหมี่เกี๊ยวสูตรดัง้เดมิที่คดัสรรมำไวบ้รกิำร 
เอ็มเค สุกี้ยงัเป็นผู้น ำในกำรรณรงค์กินอำหำรปลอดภยัโดยใช้เครื่องล้ำงผกัที่ทันสมยั และน ำเสนอเมนูสุขภำพ 
เช่น ชุดผกัสขุภำพทีเ่น้นผกัสดหลำกหลำยชนิดในจำนใหญ่ และชุดเหด็รวมที่คดัสรรเหด็สดนำนำชนิด นอกจำกน้ี
ยงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกทีป่ระกำศวำ่อำหำรของเอม็เค สุกี้ ทุกรำยกำรปรำศจำกผงชูรส ซึ่งไดร้บักำรรบัรอง
จำกองคก์ำรอำหำรและยำอกีดว้ย  

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

ค. กลยทุธด้์านบริการท่ีดี 

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

ง. กลยทุธ ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า 

ควำมพอใจของลูกคำ้คอืหน่ึงในเป้ำหมำยที่บรษิทัฯจะต้องตอบโจทย์ จงึมกีำรส ำรวจควำมพอใจจำกลูกคำ้อย่ำง
ต่อเน่ืองจำกใบแสดงควำมคดิเหน็ของลูกคำ้ กำรให้พนักงำนพูดคุยสอบถำมลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กำรท ำ Focus 
Group เป็นระยะๆ เพื่อหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถงึกำรศกึษำดูงำนต่ำงประเทศเพื่อน ำเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ มำยกระดบักำรให้บรกิำร เช่น กำรน ำเครื่อง PDA ใช้ส ัง่อำหำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำร
ใหบ้รกิำรรวดเรว็ยิง่ขึน้และลดควำมผดิพลำดใหน้้อยลงที่สุด และกำรน ำหุ่นยนต์มำใหบ้รกิำรเสริฟ์อำหำร กำรน ำ 
Tablet มำใหลู้กคำ้สัง่อำหำรดว้ยตนเอง เป็นตน้    

จ. กลยทุธก์ารรกัษาฐานลกูค้า 

บรษิทัฯ ได้มีกำรออกบตัรสมำชิกส ำหรบัร้ำนเอ็มเค สุกี้ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ โดยสมำชิกจะได้รบัสทิธิ
พเิศษส่วนลดรอ้ยละ 10 ส ำหรบักำรช ำระเงนิสดและส่วนลดรอ้ยละ 5 ส ำหรบักำรช ำระบตัรเครดติ ซึ่งกำรมบีตัร
สมำชกิท ำใหลู้กคำ้มำรบัประทำนอำหำรที่รำ้นค่อนขำ้งสม ่ำเสมอ  นอกจำกน้ียงัช่วยใหบ้รษิทัฯสำมำรถเกบ็สถิติ
และวเิครำะห์ศกึษำข้อมูลสมำชิกเพื่อท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมของลูกค้ำได้ดยีิง่ขึ้น ในอนำคตบตัรสมำชิกของ
บริษทัฯจะมีข้อมูลรำยกำรอำหำรที่ลูกค้ำสัง่ประจ ำ ซึ่งพนักงำนจะสำมำรถทรำบได้ทนัทีและให้บริกำรอย่ำง
รวดเรว็ เพื่อท ำใหลู้กคำ้ประทบัใจได ้

ฉ. กลยทุธด้์านความปลอดภยั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของลูกคำ้และพนักงำนตัง้แต่เริม่ต้นธุรกจิจนถงึปจัจุบนั ตัง้แต่กำรเป็น
ร้ำนสุกี้ร้ำนแรกที่น ำเตำไฟฟ้ำมำใช้ จนถึงคดัเลือกวสัดุที่ผลิตหม้อสุกี้ที่ปลอดสำรอันตรำยและกำรน ำเตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำมำใหบ้รกิำร นอกจำกน้ียงัมกีำรพฒันำ Safety Ring เพื่อป้องกนัหมอ้สุกี้หก รวมถงึกำรติดตัง้



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สว่นที ่1 หน้ำ 18 
 

อุปกรณ์ป้องกนัไฟดูด หรอืระบบตดัไฟอตัโนมตัไิวใ้ต้โต๊ะและที่แผงไฟควบคุมยงัมรีะบบตดัไฟส ำรองอกีชุด เพื่อ
มัน่ใจได้ว่ำไม่มทีำงที่ไฟจะรัว่ถึงลูกค้ำอย่ำงแน่นอน นอกจำกน้ี บรษิทัฯยงัเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของ
อำหำรทุกรำยกำรและค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกค้ำเป็นส ำคญั โดยมีผู้ช ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำร
ปลอดภยัดูแลตัง้แต่กำรรบัมอบสินค้ำ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครวักลำง ระบบขนส่งไปยงัสำขำทัว่
ประเทศ และกำรจดัเกบ็อำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ียงัมกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนทุกคนเพื่อใหเ้ข้ ำใจ
และสำมำรถปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯวำงไว ้ 

ช. กลยทุธด้์านการตลาด 

กลยทุธก์ำรตลำดของบรษิทัฯในปี 2558 ยงัคงใหน้ ้ำหนักควำมส ำคญักบักำรสรำ้งแบรนดใ์หเ้ป็นที่จดจ ำและอยู่ใน
ใจลูกคำ้ พรอ้มทัง้สรำ้งสรรคก์จิกรรมเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขำยในช่วงภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั  กจิกรรมกำรตลำด
แต่ละกจิกรรมทำงบรษิทัฯผลกัดนัใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและไลฟ์สไตล์ที่เขำ้กบัยุคสมยั ในปีที่ผ่ำนมำแบรนด์
เอม็เค สุกี้ได้ออกผลติภณัฑ์หลำกหลำยผลิตภณัฑโ์ดยน ำเทรนดอ์ำหำรและไลฟ์สไตล์ของคนไทยมำประยุกต์ใช้
ในกำรคดิค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น น ้ ำซุปรสชำติใหม่ ซุปกิมจิ และซุปคุโรบุตะคอลลำเจนที่น ำคอนเสปเกำหล ี
ญี่ปุน่และบวิตีท้ีเ่ป็นเทรนดใ์นสงัคมมำตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ผ่ำนสนิคำ้ของแบรนด ์และยงัจบัเทรนด์
สุขภำพมำพฒันำหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โปรโมชัน่เอ็มเคฟรุตตี้ สมูตติ้ น ้ ำผลไม้แท้ป ัน่ที่มีให้เลือกถึง 3 
รสชำต ิออกพรอ้มแก้วลำยพเิศษที่วำดโดยนักวำดชื่อดงั นอกจำกน้ีเอ็มเค สุกี้ยงัน ำเทรนด ์customization ให้
ลูกค้ำไดเ้ลือกจบัคู่ซุปและรำยกำรอำหำรต่ำงๆได้เองผ่ำนโปรโมชัน่ “เอ็มเค ดบัเบิ้ลคุ้ม” และ “เอ็มเค ซุปเปอร ์
คอมโบ” ภำยในรำคำที่คุ้มค่ำส ำหรบักลุ่มเป้ำหมำย  เอ็มเค สุกี้ยงัคงไม่ละทิ้งจุดแขง็ของแบรนด์ด้วยกำรสร้ำง
ควำมประทบัใจในเทศกำลและวนัส ำคญัต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง เช่น เทศกำลสงกรำนต์ วนัพ่อและวนัแม่แห่งชำต ิ
วนัปีใหม่ และหนัมำจบักลุ่มวยัรุ่นด้วยกำรตกแต่งร้ำนพร้อมมอบกิจกรรมพเิศษในวนัวำเลนไทน์ และเทศกำล
ฮำโลวนี  เอม็เค สกุีย้งัคงเน้นย ้ำสื่อโฆษณำในทุกช่องทำงไมว่่ำจะเป็น สื่อโทรทศัน์ สื่อวทิยุ สื่อโรงภำพยนตร ์สื่อ
นอกบ้ำน เช่น บทีเีอส ป้ำยบลิบอรด์ และสื่อออนไลน์  ในปีที่ผ่ำนมำเอม็เค สุกี้ไดเ้ปิดตวัไลน์แอปพลเิคชัน่ เพื่อ
เป็นช่องทำงที่ใช้สื่อสำรตรงถึงกลุ่มลูกคำ้และสร้ำงสสีนัโดยกำรออกไลน์สติ๊กเกอร์คำแรคเตอรเ์อ็มเค และมอบ
โปรโมชัน่พเิศษต่ำงๆ ผำ่นทำง อ-ีคปูอง  เอม็เค สุกี้ยงัคงเน้นย ้ำควำมส ำคญัของฐำนสมำชกิที่มเีพิม่มำกขึน้ทุกปี
โดยกำรมอบสทิธพิเิศษต่ำงๆ ส ำหรบัสมำชกิแพลททนิมัและเอมเมอรลัอยำ่งต่อเน่ือง และมอบคูปองส่วนลดต่ำงๆ
ส ำหรบัสมำชกิทัว่ไป 

นโยบำยของรำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอคิอืเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่นที่เสริฟ์อำหำรเซต็ในรำคำที่คุม้ค่ำส ำหรบัทุกคน  และ
แบรนด์ยำโยอิยงัให้ควำมส ำคญักบักำรออกผลติภณัฑใ์หม่อย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีโดยมนีักวจิยัและพฒันำชำว
ญี่ปุ่นเป็นคนคดิคน้เมนูต่ำงๆ เพื่อใหร้สชำตอิำหำรญี่ปุ่นของยำโยอิไม่ผดิไปจำกรสชำตติ้นต ำรบัที่รำ้นยำโยอใิน
ประเทศญี่ปุน่ เช่น โปรโมชัน่เทศกำลปลำซมัมะ ปลำที่เป็นที่นิยมในท้องตลำดประเทศญี่ปุ่นมำนำนและมรีสชำติ
ที่อร่อย ถูกน ำมำคดัสรรและพฒันำเพื่อน ำขำยรำ้นยำโยอิประเทศไทย  หรอืเทศกำลดงบุร ิเมนูข้ำวหน้ำต่ำงๆ 
เช่น ขำ้วหน้ำหมู/เน้ือรำดซอสฮอกไกโด ที่น ำเขำ้ซอสตรงจำกฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ข้ำวหน้ำสุกี้ยำกี้หมู/เน้ือ 
ขำ้วหน้ำเทมปุระสเปเชี่ยล ขำ้วหน้ำหมู/เน้ือสไปซี่  นอกจำกน้ียงัมอีำหำรญี่ปุ่นบำงเมนูที่คดิคน้ขึน้เพื่อใหเ้ขำ้กบั
รสชำติที่ถูกปำกของคนไทย เช่น เมนูไก่คำรำเกะที่ออกมำด้วยกนัถึง 4 รสชำต ิไม่ว่ำจะเป็นรสวำซำบ ิรสลำบ 
รสสไปซี่ และรสพรกิไทย นอกเหนือจำกโปรโมชัน่สนิคำ้ใหม่ที่ยำโยออิอกอย่ำงต่อเน่ืองแล้ว รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำ
โยอยิงัเน้นย ้ำในกำรออกแบบโปรโมชัน่รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสรำ้งสสีนัใหก้บักลุ่มลูกคำ้ เช่น โปรโมชัน่แฮปป้ีบอกซ์
สง่ทำ้ยปีที่จดัอำหำรชุดพเิศษโดยเชฟชำวญี่ปุ่นในรำคำที่คุม้ค่ำพรอ้มมอบคูปองผ่ำนเซอไพรสบ์อกซ์ที่มำในเซท
ใหลู้กค้ำไดร้่วมลุ้น รวมถึงร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิได้น ำลิขสทิธิค์ำแรคเตอร์ไลน์ที่เป็นที่นิยมในหมู่วยัรุ่นมำออก
สนิคำ้พรเีมีย่มรุน่ลมิติเตทใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรรไมว่ำ่จะเป็น แกว้น ้ำ กระเป๋ำ หรอืบตัรสมำชกิ เน่ืองจำกยำโยอเิป็น
แบรนดท์ี่มอีตัรำกำรขยำยสำขำค่อนขำ้งมำก ยำโยอจิงึเลอืกใช้สื่อ Mass Communication เป็นช่องทำงหลกัใน
กำรสื่อสำรงำนโฆษณำแต่ละชิน้ไมว่ำ่จะเป็นสื่อโทรทศัน์ สื่อโรงภำพยนต ์บทีเีอส และสื่อออนไลน์ 
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ส ำหรับแบรนด์อื่นๆ ในเครือเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เน่ืองจำกปริมำณสำขำยังมีไม่มำกนัก บริษัทฯให้
ควำมส ำคญักบักำรท ำโฆษณำผำ่นสื่อในพืน้ทีท่ีม่สีำขำตัง้อยูเ่พื่อสรำ้งกำรรบัรูใ้หก้บัลูกคำ้ในพืน้ที่นัน้ๆ ซึ่งสะดวก
ในกำรเดนิทำงมำใช้บรกิำรมำกกว่ำลูกค้ำกลุ่มอื่นๆ  นอกจำกน้ีบรษิทัฯยงัสร้ำงกำรรบัรู้ถึงแบรนด์ต่ำงๆ ผ่ำน   
แบรนดห์ลกั เอม็เค สุกี้ โดยกำรแจกคูปองสทิธพิเิศษเพื่อใหลู้กคำ้มำทดลองชมิและใช้บรกิำร นอกจำกกำรสรำ้ง
กำรรบัรู้ของแบรนดแ์ล้ว บรษิทัฯผลกัดนัให้ทุกร้ำนอำหำรในเครอืไม่หยุดน่ิงในกำรสร้ำงสรรค์อำหำรใหม่ๆ และ
คดัเลอืกวตัถุดบิทีห่ลำกหลำยและไดร้บัคุณภำพมำจดัท ำโปรโมชัน่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ 

ซ. กลยทุธด้์านการเลือกท าเลเปิดขยายสาขา 

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

ฌ. กลยทุธก์ารก าหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบรกิำรให้สะท้อนกบัภำวะเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็น ค่ำเช่ำพื้นที่
สำขำ รำคำวตัถุดบิ ตน้ทุนคำ่เชือ้เพลงิ และคำ่แรง เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำรำคำสนิคำ้ของบรษิทัฯนัน้
ไดถู้กก ำหนดอยำ่งสมเหตุสมผล และสำมำรถตอบโจทยล์ูกคำ้ไดอ้ยำ่งลงตวั  

ญ. กลยทุธก์ารบริหารต้นทุน 

เน่ืองดว้ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบรษิทัฯมรีำ้นอำหำรรวมกนัทัง้สิน้ 592 สำขำ ท ำใหส้ำมำรถบรหิำร
ต้นทุนวตัถุดบิเน่ืองจำกมอี ำนำจในกำรต่อรองกบัผูผ้ลิตและผู้จ ำหน่ำยในระดบัหน่ึง โดยสำมำรถซื้อวตัถุดบิใน
ปรมิำณที่มำกและรำคำสมเหตุสมผล นอกจำกน้ี กำรที่มรีะบบกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัที่ดแีละระบบกำรกระจำย
สนิคำ้ที่มปีระสทิธภิำพ ส่งผลให้มสีนิค้ำเสยีหำยจำกกำรช ำรุดหรอืหมดอำยุค่อนขำ้งน้อย ท ำใหส้ำมำรถบรหิำร
ตน้ทุนของวตัถุดบิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ   

2.3.  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงงำนครวักลำงและรำ้นอำหำร มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

2.3.1. โรงงานครวักลาง 

ปจัจุบนับรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงตัง้อยู่ที่ถ.บำงนำ-ตรำด กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ีสมุทรปรำกำร (ครวั
กลำงบำงนำ–CK4) พื้นที่ใช้สอย 12,476 ตำรำงเมตร และที่ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.21 ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ี
สมุทรปรำกำร (ครวักลำงบำงนำ-CK5) พืน้ที่ใช้สอย 18,000 ตำรำงเมตร  โดยครวักลำงทัง้ 2 แห่งดงักล่ำวเป็น
หน่วยงำนที่จดัหำวตัถุดบิ ตรวจสอบคุณภำพ และจดัเตรยีมและปรุงอำหำรให้ได้รสชำติที่ดทีี่สุด รวมถึงควำม
สะอำด ถูกหลกัอนำมยั และกำรจดัเก็บเพื่อถนอมอำหำรใหม้อีำยุได้ยำวนำน และเป็นศูนย์กระจำยสนิค้ำไปยงั
สำขำทัว่ประเทศ นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีโรงงำนครวักลำงเดิม (ครวักลำงนวนคร-CK3) ซึ่งภำยหลังประสบ
เหตุกำรณ์น ้ำท่วมรุนแรงในปี 2554 ไดซ้่อมแซมและปรบัเปลี่ยนเป็นศูนยก์ระจำยสนิคำ้เพยีงอย่ำงเดยีว ตัง้อยู่ที่
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นิคมอุตสำหกรรม นวนคร ซอย นวนครโครงกำร 3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี มพีืน้ที่
ใชส้อย 4,100 ตำรำงเมตร 

ขัน้ตอนกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรในครวักลำงสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน รำยละเอยีดดงัน้ี 

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

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

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยที่ส ัง่ซื้อวตัถุดบิจำกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยรำยหน่ึงรำยใดเป็นพเิศษ แต่
จะพจิำรณำคณุภำพของสนิคำ้ รำคำ จ ำนวนสง่มอบ และเงื่อนไขตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนดไวเ้ป็นส ำคญั 

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

3. การจดัเตรียมและปรงุอาหาร  
ครวักลำงของบรษิทัฯ เป็นศูนยก์ลำงของกำรจดัเตรยีมและปรุงอำหำร สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนงำน  
รำยละเอยีดดงัน้ี 

ครวัล้าง ครวัเป็ด ครวัญ่ีปุ่ น ครวัต่ิมซ า ครวัขนมหวาน 

ตัดแต่ งผักและ
ช ำ ร ะ ล้ ำ ง สิ่ ง
ส ก ป ร ก แ ล ะ

เตรียม เ ป็ดสด
ก่อนที่จะส่งตรง
ไปย่ำงที่สำขำ

เตรียมรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่น เช่น
แฮมเบอร์เกอร์

เตรียมรำยกำร
อำหำรติ่มซ ำที่
เ ป็นสูตรเฉพำะ 

เป็นทีเ่ตรยีมขนม
หวำนสูตรดัง้เดมิ 
เช่น บัวลอยน ้ ำ
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สำรเคมีตกค้ำง
แ ล ะ บ ร ร จุ ล ง
ถุงพลำสติกเพื่อ
รอกำรจดัเกบ็  

และเป็นทีเ่ตรยีม
หมูแดงอบน ้ำผึ้ง 
หมูกรอบ และ
น ้ำรำดรสเขม้ขน้  

ญี่ปุน่ กุ้งเทมปุระ 
หมูทอดทงคัทส ึ
เกีย๊วซ่ำ เป็นตน้  
 

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

ขิง ทับทิมกรอบ 
ถัว่แดง แปะก๊วย 
เป็นตน้ 
 

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

5. การกระจายสินค้า 
บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งและกระจำยสนิคำ้ไปยงัรำ้นเอม็เค สุกี้ และรำ้นยำโยอทิุกสำขำทัว่ประเทศ ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯมรีถส่งของที่มกีำรควบคุมอุณหภูมทิัง้หมดจ ำนวน 160 คนั เพื่อกำรกระจำย
สินค้ำสู่ 7 ภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก             
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต ้ซึง่ควำมถีใ่นกำรจดัสง่นัน้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คอื กำรจดัส่งทุกวนัส ำหรบัสำขำในกรุงเทพฯและปรมิณฑล และจงัหวดัใกล้เคยีง และกำรจดัส่งสปัดำห์
ละ 2 ครัง้ ส ำหรบัสำขำต่ำงจงัหวดัที่ใช้เวลำขบัรถเกิน 3 ชัว่โมง โดยบรษิทัฯ มกีำรวำงแผนงำนกำร
กระจำยสินค้ำประจ ำสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผนเส้นทำงเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณกำรจดัส่ง
เพื่อให้ถึงจุดหมำยตำมเวลำที่ก ำหนด และเพื่อเป็นกำรประหยดัน ้ำมนัซึ่งเป็นหน่ึงในต้นทุนที่ส ำคญั 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใชร้ะบบ GPS ตดิตำมรถขนสง่เพื่อกำรบรหิำรจดักำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

2.3.2.  ร้านอาหาร 

รำ้นเอม็เค สุกี้ และรำ้นยำโยอิทุกสำขำจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรสัง่อำหำรจำกครวักลำง กำรจดัเกบ็อำหำร กำร
จดัเตรยีมและปรงุอำหำร กำรบรกิำรลูกคำ้ และกำรจดัเกบ็เงนิสด โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

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

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

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

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

พนักงำนทุกคนจะปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในครวัเพื่อจดัเตรียมและปรุงอำหำรที่บริษัทฯ 
ก ำหนดไว ้เพื่อใหไ้ดส้นิคำ้ที่มคีุณภำพและมำตรฐำนเดยีวกนั โดยจะมเีจำ้หน้ำที่ฝำ่ยตรวจสอบคุณภำพ
เขำ้มำสุม่ตรวจขัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิำนของแต่ครวัของทุกสำขำเป็นประจ ำ 

4. การบริการลกูค้า 
พนกังำนทุกคนทัง้พนกังำนเสริฟ์ แมค่รวั แมบ่ำ้น แคชเชยีรจ์ะตอ้งผ่ำนกำรฝึกอบรมก่อนที่จะปฏบิตังิำน
จรงิ เพื่อใหทุ้กคนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมขององคก์ร และมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรกล่ำวทกัทำยและ
ตอ้นรบัลูกคำ้ “ขอตอ้นรบัสูเ่อม็เคคะ่/ครบั” ส ำหรบัรำ้นยำโยอจิะสง่เสยีงต้อนรบั “ยำโยอ ิยนิดตี้อนรบัค่ะ/
ครบั” ดว้ยใบหน้ำที่ยิม้แยม้แจ่มใส  กำรน ำเสนอเมนูอำหำรและเครื่องดื่มและรบัค ำสัง่อำหำรดว้ยเครื่อง 
PDA ที่มคีวำมรวดเรว็และแม่นย ำ โดยพนักงำนเสริฟ์จะทวนรำยกำรอำหำรก่อนจะส่งค ำสัง่ตรงไปยงั
ครวัย่อยต่ำงๆ เพื่อควำมถูกต้องและรวดเร็วในกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงกำรพูดเกริ่นน ำก่อนวำง
อำหำรบนโต๊ะ จนกระทัง่กำรขออนุญำตลูกค้ำก่อนเก็บจำนหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งบริษทัฯ มีวิธี
ปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหทุ้กคนปฏบิตัเิป็นไปมำตรฐำนเดยีวกนั นอกจำกน้ียงัมี
ฝำ่ยตรวจสอบคุณภำพคอยตรวจทุกสำขำโดยจะเข้ำมำตรวจอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้โดยที่ไม่มกีำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำ และมลีูกคำ้จดัตัง้ที่คอยมำสุ่มตรวจเพื่อใหค้ะแนนกำรใหบ้รกิำรของทุกสำขำ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯเองยงัใชข้อ้คดิเหน็ของลูกคำ้เพื่อพฒันำกำรใหบ้รกิำรเป็นประจ ำ 

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

ครวักลำงของบรษิทัฯ ไดม้กีำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตลอดกระบวนกำรผลติ โดยมกีำรก ำหนดใหม้กีำรบ ำบดั
ของเสีย เช่น บ่อดกัไขมนัส ำหรบักำรดกัเศษอำหำรและไขมนัก่อนที่ จะปล่อยลงท่อระบำยน ้ ำ นอกจำกน้ี ยงัมีกำร
ด ำเนินกำรควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล  
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

ในกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ยอ่มตอ้งเผชญิกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ เหมอืนกบัธรุกจิอื่นๆ   ควำมเสีย่งทีจ่ะกล่ำวถงึต่อไปน้ี เป็น
ควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯพจิำรณำแล้ว เหน็วำ่ หำกเกดิขึน้ จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิ ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯอยำ่งมนียัส ำคญั   นอกจำกน้ี อำจมคีวำมเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯไมอ่ำจทรำบไดใ้นขณะน้ี หรอืเป็นควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ 
พจิำรณำแล้ว เหน็วำ่ ยงัไมจ่ดัวำ่เป็นควำมเสีย่งทีจ่ะก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อธรุกจิของบรษิทัฯอยำ่งมนียัส ำคญั 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีค่อนข้างสงู 

ธรุกจิรำ้นอำหำร ซึง่บรษิทัฯด ำเนินกำรอยู่นัน้  เป็นธุรกจิที่มกีำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง  และนับวนัจะทวคีวำมรุนแรงมำก
ขึ้น ดงันัน้ ควำมส ำเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบริษัทฯที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขนัได้อย่ำงมี
ประสทิธผิลและต่อเน่ือง 

บรษิทัฯต้องแข่งขนักบัคู่แข่งขนัที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรนำนำชนิดเป็นจ ำนวนมำก   คู่แข่งขนัเหล่ำน้ีมทีัง้
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มรำ้นอำหำรจำกต่ำงประเทศ ( international restaurant chains)  กลุ่มรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกจิกำรมำ
นำนในประเทศ  (well-established local restaurant chains) และผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรรำยเลก็อกีเป็นจ ำนวนมำก  
นอกจำกน้ี ยงัมผีู้ประกอบกำรรำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ ที่เขำ้มำในธุรกจิร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ือง   ทัง้น้ี เน่ืองจำกธุรกิจ
รำ้นอำหำรมกี ำแพงที่จะป้องกนัไม่ให้ผู้ประกอบกำรใหม่เข้ำมำในธุรกิจร้ำนอำหำรค่อนข้ำงต ่ำ  กำรแข่งขนัในธุรกิจ
รำ้นอำหำรนัน้ จะเป็นกำรแข่งขนัในเชงิรำคำและคุณภำพของอำหำร ควำมหลำกหลำยและควำมรูส้กึที่คุม้ค่ำ ( value 
perception) ของรำยกำรอำหำร   คุณภำพและประสทิธภิำพของกำรบรกิำร  จ ำนวนและต ำแหน่งที่ตัง้ของรำ้นอำหำร    
ประสิทธิผลในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรมทำงด้ำนโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย    
ควำมสำมำรถในกำรตกแต่งและกำรบ ำรงุรกัษำรำ้นอำหำรใหเ้ป็นที่ดงึดูดของลูกคำ้   และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่  ชื่อเสยีง
และควำมแขง็แกรง่ของแบรนด ์   หำกบรษิทัฯไมส่ำมำรถทีจ่ะแขง่ขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิลและต่อเน่ืองใน
ปจัจยัต่ำงๆ เหล่ำน้ี กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธรุกจิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯอยำ่งมนียัส ำคญั 

อยำ่งไรกต็ำม จำกกำรทีบ่รษิทัฯมกีำรเจรญิเตบิโตทัง้ทำงดำ้นกำรขยำยสำขำ   รำยได ้ และผลกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นที่
พอใจอยำ่งต่อเน่ืองในระยะเวลำอนัยำวนำนเกนิกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ  ย่อมแสดงใหเ้หน็ว่ำ บรษิทัฯมคีวำมสำมำรถที่จะ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัอย่ำงมปีระสทิธผิลและต่อเน่ืองได้อย่ำงแน่นอน   ทัง้น้ี เน่ืองจำกบริษทัฯมคีวำมได้เปรยีบในเชิง
แขง่ขนัในดำ้นทีส่ ำคญัหลำยประกำรดว้ยกนัคอื (1) แบรนด ์“MK” เป็นแบรนดท์ีไ่ดร้บักำรยอมรบัและชื่นชอบของลูกคำ้
โดยทัว่ไป (strong brand recognition) (2) มฐีำนะกำรเงนิที่แขง็แกร่ง (strong financial position) ซึ่งเอื้อต่อกำรขยำย
ธุรกจิของบรษิทัฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว (3) มทีมีผู้บรหิำรที่มคีวำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ (capable and 
experienced management team) ในธุรกจิกลุ่มรำ้นอำหำรที่ยำวนำนเกนิกว่ำ 20 ปี ซึ่งช่วยใหก้ำรบรหิำรงำนของ
บรษิทัฯเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล (4) มสีถำบนักำรฝึกอบรมของตนเองเพื่อพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะ
กำรบรหิำรงำนของผู้บรหิำรสำขำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใหก้ำรฝึกอบรมทกัษะของพนักงำนบรกิำรเพื่อให้คุณภำพ
กำรบรกิำรของทุกสำขำมมีำตรฐำนเดยีวกนั (5) มจี ำนวนสำขำที่เป็นร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ “MK” และ “Yayoi” 
เกอืบทัง้หมดเกินกว่ำ 500 สำขำ ซึ่งตัง้อยู่ในสถำนที่ที่จดัว่ำเป็นต ำแหน่งที่ดใีนเชงิยุทธศำสตร์ทัว่ประเทศไทย (6) มี
ขนำดของธุรกจิที่ท ำใหเ้กดิควำมประหยดัและมปีระสทิธภิำพ (economy of scale) ในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรจดัซื้อ กำร
ขนสง่สนิคำ้ กำรโฆษณำ และ (7) กำรสรำ้งครวักลำงและศูนยก์ำรจดัสง่สนิคำ้ใหมท่ีท่นัสมยัและมมีำตรฐำนสำกลขึน้อกี
แหง่หน่ึงรวมเป็น 3 แหง่ เพื่อสนบัสนุนกำรขยำยธรุกจิของบรษิทัฯในอนำคต 

3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

เน่ืองจำกต้นทุนอำหำรจดัเป็นประเภทค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคญัที่สุดของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยสูงถึง
ประมำณร้อยละ 34  และต้นทุนอำหำรนัน้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ดงันัน้กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
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วตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีบ่รษิทัฯ ไมส่ำมำรถปรบัรำคำขำยใหส้งูขึน้เพื่อชดเชยกบัรำคำวตัถุดบิที่เพิม่ขึน้ หรอืชดเชย
ได้เพยีงบำงส่วน เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแข่งขนั หรอืจำกภำวะเศรษฐกจิที่ท ำใหก้ ำลงัซื้อของผู้บรโิภคอ่อนลง 
หรอืจำกปจัจยัอื่นทีไ่มเ่อือ้อ ำนวยต่อกำรปรบัขึน้รำคำขำย กจ็ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
อยำ่งมนียัส ำคญั 

วตัถุดบิของบรษิทัฯ นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นจ ำพวกของสด เช่น เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล ผกั ผลไม ้ไข่ ขำ้ว และเครื่องปรุง
รสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและปรมิำณของวตัถุดบิเหล่ำน้ีที่ออกสู่ตลำดในขณะใดขณะหน่ึง จะผนัผวนตำมอุปสงค์และอุปทำน 
โดยเฉพำะปรมิำณผลผลติซึ่งอำจไดร้บัผลกระทบจำกปจัจยัลบหลำยอย่ำง เช่น สภำพอำกำศที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
เพำะปลูก ภยัธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในสตัว์หรอืพชื เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปจัจยัที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคมุของบรษิทัฯ  ในกรณีที่รำคำวตัถุดบิมกีำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เพิม่สูงขึน้ เน่ืองจำกปรมิำณผลผลติที่ลดลงซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบจำกปจัจยัลบดงักล่ำวขำ้งตน้ กจ็ะท ำใหบ้รษิทัฯ จ ำเป็นต้องซื้อวตัถุดบิในรำคำที่สูงขึน้และในปรมิำณที่
ไมเ่ป็นไปตำมทีบ่รษิทัฯตอ้งกำร ซึง่จะสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ 

เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษทัฯ ได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เ พื่อ
ควบคุมต้นทุนวตัถุดบิให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม ที่ส ำคญัไดแ้ก่ (1) มกีำรประมำณกำรปรมิำณควำมต้องกำรวตัถุดบิ
ประเภทที่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อต้นทุนวตัถุดบิรวมของบรษิทัฯ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรจดัซื้อวตัดุดบิใน
ปริมำณและภำยในก ำหนดเวลำตำมแผนกำรขำยของบริษทัฯ (2) จำกข้อมูลกำรประมำณกำรปริมำณวตัถุดิบที่
ตอ้งกำร ท ำใหบ้รษิทัฯ มอี ำนำจในกำรต่อรองรำคำกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกกำรซื้อเป็นจ ำนวนมำกและมี
กำรก ำหนดกำรส่งมอบสินค้ำที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำ มีกำรท ำสญัญำซื้อ
ล่วงหน้ำกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีบ่รษิทัฯเชื่อถอื ล่วงหน้ำโดยมคีวำมผูกพนัคู่สญัญำตำมก ำหนดระยะเวลำที่ตกลง
กนั เช่น 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี และมกีำรระบุในสญัญำที่ชดัเจนเกี่ยวกบัรำคำ ปรมิำณที่ซื้อขำย และก ำหนดเวลำ
กำรสง่มอบ (4) มกีำรจดัซือ้วตัถุดบิล่วงหน้ำส ำหรบัวตัถุดบิประเภทที่รำคำขึน้ลงตำมฤดูกำล และสำมำรถจดัเกบ็ไวใ้น
ที่เหมำะสมโดยไม่ท ำให้เสื่อมคุณภำพอย่ำงมนีัยส ำคญั เพื่อใช้ในฤดูกำลที่รำคำมกีำรปรบัสูงขึ้นมำก และ (5) มกีำร
รำยงำนเปรยีบเทียบอย่ำงสม ่ำเสมอเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวตัถุดิบที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ต้นทุนวตัถุดิบรวม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรบัขึ้นรำคำขำยในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็นและกระท ำได้  กำรด ำเนิน
มำตรกำรเหล่ำน้ีเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิและควบคุมต้นทุนวัตถุดบิใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมำะสม 

3.3 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขืน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกจิรำ้นอำหำร เป็นธุรกจิที่จ ำเป็นต้องมพีนักงำนเป็นจ ำนวนมำก ( labor intensive) โดยเฉพำะพนักงำนบรกิำรเพื่อ
ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดบัที่จะท ำให้ลูกค้ำมคีวำมรู้สกึที่พงึพอใจ ดงันัน้ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนจงึจดัเป็นประเภท
คำ่ใชจ้ำ่ยทีม่คีวำมส ำคญัในอนัดบัที่สองรองจำกค่ำใช้จ่ำยอำหำร ส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบัพนักงำนของบรษิทัฯ นัน้ 
เมื่อสิน้ปี 2558 บรษิทัฯ มจี ำนวนพนกังำนรวมทัง้หมด 19,021 คน และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนทัง้หมดของบรษิทัฯ ส ำหรบั
ปี 2558 เท่ำกบั 3,945 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นอตัรำส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 14,478 ล้ำนบำทแล้ว มสีดัส่วนสูง
ถงึร้อยละ 27 ดงันัน้ หำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ขึ้น และบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยให้เพิม่ขึ้น เพื่อชดเชยกบั
คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้หรอืชดเชยไดเ้พยีงบำงสว่น เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแข่งขนั หรอืจำกภำวะเศรษฐกจิ
ที่กระทบต่อก ำลงัซื้อของผู้บรโิภค หรอืจำกปจัจยัอื่นที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปรบัขึน้รำคำขำย กจ็ะส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 

เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนตำมที่กล่ำวมำขำ้งต้น บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ตดิตำมควบคุมใหค้่ำใช้จ่ำยพนักงำนอยู่ในระดบัที่เหมำะสมที่สุด (optimum level) ดงัน้ี (1) ก ำหนดและปรบัเปลี่ยน
จ ำนวนพนักงำนของแต่ละร้ำนอำหำรให้สอดคล้องกบัปรมิำณธุรกิจของแต่ละรำ้นอำหำรให้มปีระสทิธิภำพมำกที่สุด 
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โดยที่ยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัคุณภำพกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดบัมำตรฐำนตำมที่บรษิทัฯก ำหนดไว้ (2) 
ตดิตำมควบคุมประสทิธผิล (productivity) ของพนักงำนแต่ละรำ้นอำหำรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรวดัประสทิธผิล
ของพนักงำนตำมที่บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้ และเพื่อเป็นกำรกระตุ้นใหผู้้บรหิำรร้ำนอำหำรแต่ละรำ้นให้ควำมส ำคญัและ
เอำใจใส่ในเรื่องน้ี จงึได้ก ำหนดให้ผลกำรวดัประสทิธผิลของพนักงำนแต่ละร้ำนอำหำรตำมที่กล่ำวมำ เป็นเครื่องชี้
วดัผลกำรด ำเนินกำร (KPI) ตวัหน่ึงที่ใช้ในกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละรำ้นอำหำร (3) น ำเอำเทคโนโลยี
ทำงคอมพวิเตอรม์ำประยุกต์ใช้ในรำ้นอำหำร ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพของพนักงำนแล้ว ยงัช่วยยกระดบั
คุณภำพกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้ดขีึ้นด้วยโดยช่วยให้กำรบริกำรมีควำมรวดเร็วและแม่นย ำยิง่ขึ้น และ (4) มกีำร
ฝึกอบรมพนักงำนโดยเฉพำะพนักงำนบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ประสิทธภิำพในกำรปฎิบตัิงำนของพนักงำน 
ตลอดจนเพื่อให้คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำมีมำตรฐำนเดียวกัน กำรด ำเนินมำตรกำรเหล่ำน้ีอย่ำงจริงจงัและ
ต่อเน่ือง ประกอบกบักำรปรบัขึ้นรำคำขำยในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็นและกระท ำได้ ท ำให้บริษทัฯ สำมำรถควบคุม
คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนในระยะเวลำทีผ่ำ่นมำใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมำะสมกบัรำยได ้รวมทัง้สำมำรถลดควำมสูญเสยีจำกกำรมี
พนกังำนทีเ่กนิควำมจ ำเป็นและกำรปฎบิตังิำนที่ดอ้ยประสทิธภิำพ     

3.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

เน่ืองจำกธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นธุรกิจบรกิำร ดงันัน้บุคลำกรจงึเป็นกลไกส ำคญัที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจได ้ ซึ่งบรษิทัฯมี
แผนงำนทีจ่ะเปิดสำขำใหมทุ่กๆปี และต้องมพีนักงำนประมำณ 30–40 คนต่อ 1 สำขำ ท ำใหบ้รษิทัฯจะต้องมแีผนงำน
กำรรบัพนกังำนใหมจ่ ำนวนมำกเพื่อรองรบักำรเปิดสำขำใหม่  ดงันัน้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัหำพนักงำนใหม่เพื่อ
รองรบักำรขยำยสำขำหรือทดแทนพนักงำนที่ลำออกได้ทันเวลำ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรและกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจและมุ่งมัน่ที่จะแก้ไขประเดน็ดงักล่ำวเพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษิทัฯใหน้ำน
ที่สุด และให้ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนภำยใต้ “วฒันธรรมเอ็มเค” ที่มกีำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดบัชัน้ กำรให้
โอกำสพนักงำนที่มคีวำมสำมำรถเพื่อก้ำวสู่ระดบับรหิำรได้ในอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรใหเ้ป็น
ธรรม กำรฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรดูแลพนักงำนเหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั 
ด้วยเหตุผลดงักล่ำว จงึมผีู้มำสมคัรเพื่อร่วมท ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง และพนักงำนที่เข้ำท ำงำนใหม่ทุกคน
จะต้องเข้ำอบรมตำมหลกัสูตรของสถำบนัฝึกอบรมเพื่อให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงวฒันธรรมองค์กร และสำมำรถ
ปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษทัฯ บริษัทฯจึงไม่มีปญัหำในกำรหำบุคลำกรใหม่ที่มีควำมสำมำรถตำม
คณุสมบตัทิีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้

3.5 ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าและไม่สามารถต่อสญัญาพืน้ท่ีเช่าในเง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯ เหน็ว่าสมควร 

เน่ืองจำกปจัจบุนัมกีำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมค่อนขำ้งรุนแรง และมผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ขึน้มำ
โดยตลอด ท ำให้พื้นที่เช่ำเพื่อเปิดกิจกำรร้ำนอำหำรหำยำกขึ้น อำจท ำให้บรษิทัฯ มคีวำมเสี่ยงในกำรหำพื้นที่ในกำร
เปิดสำขำใหมไ่มไ่ดต้ำมทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบัผู้ประกอบกำรพืน้ที่เช่ำหลำยรำยทัง้ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และ
คอมมูนิตี้มอลล์ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรชัน้น ำของประเทศ มี
สนิคำ้และบรกิำรเป็นที่ต้องกำรของผูบ้รโิภค จงึไม่คดิว่ำเป็นควำมเสีย่งที่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯไม่สำมำรถหำพืน้ที่เช่ำได ้
ส ำหรบัสญัญำเช่ำพืน้ทีข่องบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได ้3–5 ครัง้ๆละ 3 ปี หำก
บรษิทัฯไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มี
ควำมสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้ให้เช่ำมำนำน มปีระวตัิกำรกำรช ำระค่ำเช่ำที่ด ีปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่เคยมี
ปญัหำกบัผู้ให้เช่ำและที่ผ่ำนมำได้รบักำรต่อสญัญำเช่ำมำโดยตลอด อีกทัง้บริษทัฯและเจ้ำของพื้นที่เช่ำยงัร่วมกนั
แกป้ญัหำส ำหรบัสำขำทีม่ผีลประกอบกำรทีไ่มด่ ีซึง่บำงครัง้อำจจะตอ้งพจิำรณำปิดสำขำนัน้ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
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ทัง้สองฝำ่ย ท ำให้บรษิทัฯและเจำ้ของพืน้ที่เช่ำมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำโดยตลอด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำควำมเสีย่งที่
ไมส่ำมำรถหำพืน้ทีเ่ช่ำและไมส่ำมำรถต่อสญัญำพืน้ทีเ่ช่ำไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธรุกจิแต่อย่ำงใด 

3.6 ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยทีจ่ะเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง ดงันัน้กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปจัจยัหน่ึงที่จะผลกัดนัใหบ้รษิทัฯเตบิโตตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว ้ซึ่งปจัจุบนักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้น ประกอบกบัมผีู้ประกอบกำรธุรกิจ
รำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ เขำ้มำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯจงึมคีวำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่อำจจะไม่
สำมำรถท ำยอดขำยได้ตำมเป้ำหมำยและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อเงนิลงทุน กำรเปิดสำขำใหม่นัน้ จะต้องใช้เงนิ
ลงทุนประมำณ 8-10 ลำ้นบำทต่อสำขำ เพื่อใช้ส ำหรบังำนออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ เฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์ครวั 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนอื่นๆ บรษิทัฯมแีผนงำนที่จะขยำยสำขำเอ็มเค สุกี้ และยำโยอิอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งท ำเล
ที่ตัง้ของสำขำที่เปิดใหม่อำจจะทบัซ้อนกบัสำขำเดมิที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกนัและอำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผล
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในระยะยำว 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรศกึษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหมอ่ยำ่งเคร่งครดัและสำขำที่เปิดใหม่จะต้องใหผ้ลตอบแทน
ที่ดแีละคุ้มต่อกำรลงทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีฝ่ำยพฒันำและวิศวกรรมเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรส ำรวจพื้นที ่
ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณใกล้เคยีงและกำรวเิครำะหท์ำง
กำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) 
จะต้องได้ไม่ต ่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจมำนำนกว่ำ 25 ปี และมีสินค้ำและบริกำรเป็นที่ยอมรบัของลูกค้ำ นอกจำกน้ี 
ผูป้ระกอบกำรศูนยก์ำรคำ้ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มคีวำมต้องกำรร้ำนอำหำรที่มชีื่อเสยีงมำเช่ำพืน้ที่เพื่อ
เป็นกำรดงึดูดและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ที่มำใช้บรกิำร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้รบัขอ้เสนอที่ดมีำโดยตลอด 
เช่น ท ำเลที่ตัง้ ขนำดของพื้นที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ ได้ท ำกำรศึกษำพืน้ที่เช่ำทุกแห่งที่ได้รบัข้อเสนอ 
รวมถงึกำรศกึษำและวเิครำะหท์ำงกำรเงนิเพื่อพจิำรณำลงทุนในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเหมำะสมและสำมำรถสรำ้งผลตอบแทน
ทีด่ ีบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่ใหค้รอบคลุมพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้ จะช่ วยเพิม่ศกัยภำพในกำร
ท ำก ำไรใหผู้ถ้อืหุน้ และลดควำมเสีย่งต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯไดใ้นระยะยำว บรษิทัฯยงัพจิำรณำจำกยอดขำย
และควำมหนำแน่นของลูกค้ำของสำขำใกล้เคยีงเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่บรเิวณนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ยอดขำยของสำขำที่อยู่ใกล้เคยีง แต่เป็นกำรเพิม่ทำงเลือกให้กบัลูกค้ำมำกยิง่ขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะเพิม่พื้นที่กำร
ใหบ้รกิำรเพื่อรกัษำสดัส่วนทำงกำรตลำดอกีดว้ย 

3.7 ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญาแฟรนไชสย์าโยอิ 

บรษิทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกดั ไดร้บัสทิธใินกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “ยำโยอิ” 
จำก Plenus Co.,Ltd. โดยสญัญำแฟรนไชสม์อีำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำไดค้รัง้ละ 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝำ่ย
หน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำรเลกิสญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยุในแต่ละครำว ดงันัน้ หำกมกีำรบอก
เลกิสญัญำแฟรนไชส ์บรษิทัฯ จะไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจรำ้นอำหำรยำโยอ ิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของ
บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอมิำเป็นเวลำ 10 ปี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มทีัง้หมด 140 สำขำ และที่
ผ่ำนมำบรษิทัฯได้ปฏบิตัติำมข้อก ำหนดของสญัญำแฟรนไชสอ์ย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำรและ
วธิกีำรด ำเนินงำนของ “ยำโยอ ิเคน” ภำยใต้ระบบแฟรนไชสข์องเจำ้ของสทิธ ิและ Know How ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
ซึง่รวมถงึรปูแบบของรำ้นอำหำร กำรปรบัรำยกำรอำหำร กำรเลอืกวตัถุดบิ กำรพฒันำสนิคำ้ กำรอบรมพนักงำน และ
รูปแบบกำรด ำเนินงำนทัง้ด้ำนกำรค้ำและกำรผลติ และกำรช ำระเงนิค่ำสทิธติรงตำมก ำหนด อีกทัง้บรษิทัฯ เองยงัมี
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ควำมมุ่งมัน่ที่จะขยำยสำขำยำโยออิย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2558 เปิดสำขำใหม่ทัง้หมด 12 สำขำ และมแีผนงำนกำร
ขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต   อกีทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของยำโยอิกม็กีำรเตบิโตที่ดอีย่ำงต่อเน่ือง   นอกจำกน้ี
บรษิทัฯ และ Plenus Co.,Ltd. ยงัเป็นพนัธมติรทำงธรุกจิรว่มทุนในกำรด ำเนินธรุกจิรำ้นเอม็เค สุกี้ในต่ำงประเทศและมี
ควำมสมัพนัธท์ี่ดมีำเป็นระยะเวลำนำน และที่ผ่ำนมำบรษิทัฯไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำมำโดยตลอด  ซึ่ง
น่ำจะท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหต้่อสญัญำแฟรนไชสไ์ด้ 

3.8 ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ บรษิทัฯ จงึน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในขัน้ตอนกำรสัง่
อำหำรโดยระบบจะส่งค ำสัง่ตรงไปยงัครวัต่ำงๆ ทนัที ซึ่งช่วยลดระยะเวลำในกำรให้บรกิำรลูกคำ้และลดกำรผดิพลำด
ในกำรท ำงำนให้น้อยที่สุด นอกจำกน้ี ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยงัเป็นส่วนที่ส ำคญัในกำรให้บริกำรของ Home 
Delivery ที่รบั order จำกลูกคำ้และส่งค ำสัง่อำหำรไปยงัสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรยีมจดัส่งต่อไป และยงัเป็นส่วนส ำคญัใน
กำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ดงันัน้ หำกระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมปีญัหำขดัข้องหรอืมเีหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคดิที่ท ำให้
ระบบดงักล่ำวไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้อำจท ำใหม้ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ได ้

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของระบบสำรสนเทศ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหม้คีวำมทนัสมยั โดยเน้นกำรพฒันำระบบงำนที่มคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น ระบบบญัช ีกำร
จดัซือ้วตัถุดบิ กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั กำรกระจำยสนิคำ้ และระบบสื่อสำรระหวำ่งส ำนกังำนใหญ่และสำขำทัว่ประเทศ 
ซึ่งกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำส่งให้ผู้บรหิำรใช้วเิครำะห์ พจิำรณำและ
ตดัสนิใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีที่ระบบมี
ปญัหำขดัขอ้ง บรษิทัฯกส็ำมำรถด ำเนินธุรกจิต่อไปได ้เน่ืองจำกทุกหน่วยงำนมคีู่มอืและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเพื่อใช้
ในกำรแก้ปญัหำและกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินต่อไปได้  และเพื่อให้ระบบงำนต่ำงๆ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้โดยไม่ติดขดั ทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรบัเพิ่มในส่วนระบบเชื่อมต่อส ำรองส ำหรบัส ำนักงำนทุก
แหง่  ซึง่จะท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถงึระบบหลกัต่ำงๆ ไดต้ลอดเวลำ  อกีทัง้มกีำรท ำส ำรองขอ้มูลระบบหลกัต่ำงๆ อย่ำง
สม ่ ำเสมอทุกวัน   ส ำหรับในกรณีที่เกิดภำวะกำรณ์ที่ท ำให้ศูนย์ข้อมูลหลักมีปญัหำไม่สำมำรถให้บริกำรได้
ตำมปกติ  ทำงบรษิทัฯ ก ำลงัด ำเนินกำรร่วมกบัคู่ค้ำที่มคีวำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน IT เพื่อด ำเนินกำรติดตัง้ระบบที่
เหมำะสมและสำมำรถใหบ้รกิำรทดแทนศูนยข์อ้มูลหลกัไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำศูนยข์อ้มูลหลกักลบัมำใหบ้รกิำรได้
ตำมปกต ิ

3.9 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

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

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ มแีผนกำรศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรส ำรวจตลำด (Market Survey) ควำม
หนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถงึกำรศกึษำขอ้มลูทำงเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น GDP อตัรำเงนิเฟ้อ อตัรำ
แลกเปลี่ยน เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัต่ำงชำติ อตัรำภำษ ีเป็นต้น รวมถงึกำรวเิครำะห์
ทำงกำรเงนิทีจ่ะต้องไดไ้ม่ต ่ำกว่ำเกณฑท์ี่ก ำหนดไวเ้พื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี 
กำรที่มพีนัธมติรที่แขง็แกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ที่เป็นเจำ้ของธุรกจิอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ที่สุดของ
ญี่ปุ่นซึ่งมีสำขำกว่ำ 2,900 สำขำ และเป็นเจ้ำของธุรกิจร้ำนอำหำรพร้อมเสิร์ฟภำยใต้ชื่อ ยำโยอิ เคน ที่ประสบ
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ควำมส ำเรจ็อย่ำงรวดเรว็ในประเทศญี่ปุ่น บรษิทัฯจงึมคีวำมเชื่อมัน่ในวสิยัทศัน์และกำรบรหิำรงำนของกลุ่ม Plenus 
Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น ำในประเทศญี่ปุ่นและมศีกัยภำพที่จะท ำใหร้ำ้นเอม็เค สุกี้ เป็นที่รูจ้กัและขยำยสำขำไปทัว่
ประเทศญี่ปุ่น ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรมพีนัธมติรทำงธุรกจิที่เข้มแขง็จะสำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงดงักล่ำวได ้อีกทัง้กำรขยำยสำขำไปประเทศที่มอีตัรำกำรเตบิโตสูง มปีระชำกรหนำแน่นและมกี ำลงัซื้อ
น่ำจะเป็นโอกำสทีท่ ำใหบ้รษิทัฯสำมำรถเตบิโตไดอ้กี และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนอกีดว้ย 

3.10 ความเส่ียงจากโรคระบาด 

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

บรษิทัฯให้ควำมส ำคญัต่อกำรคดัเลือกวตัถุดบิ โดยคดัเลอืกผู้ผลติและจ ำหน่ำยสนิค้ำที่มคีุณภำพ และวตัถุดบิทุกชิ้น
จะตอ้งมรีะบบสบืคน้ยอ้นกลบั (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเสน้ทำงของอำหำรนัน้ๆได ้ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึ
ขัน้ตอนสุดท้ำยไม่ว่ำจะเป็น ต้นก ำเนิดของสนิค้ำ กำรผลติ กำรขนส่ง เป็นต้น ท ำใหบ้รษิทัฯมัน่ใจว่ำวตัถุดบิทุกชิ้นได้
มำตรฐำน มคีุณภำพสะอำด ปลอดภยั และไม่มีสิง่ปนเป้ือน นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัมฝี่ำยตรวจสอบคุณภำพที่คอย
ตรวจสอบคุณภำพของสนิคำ้ทุกชิ้น และครวักลำงทัง้ 3 แห่งไดใ้บรบัรองจำกสถำบนัระดบัสำกล เช่น ISO HACCP 
และ GMP 

3.11 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและอบุติัเหตุ 

อุทกภยัครัง้รำ้ยแรงที่เกดิขึน้ตัง้แต่ปลำยเดอืนกรกฎำคม 2554 จนถงึปลำยปี 2554 ไดส้รำ้งควำมเสยีหำยต่อกจิกรรม
ทำงเศรษฐกจิของไทยในช่วงครึง่ปีหลงัอย่ำงมำก เน่ืองจำกน ้ำไดท้่วมเขำ้สู่พืน้ที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ
พื้นที่อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยำและจงัหวดั
ปทุมธำนี ซึ่งครวักลำงนวนคร (CK3) ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครไดถู้กน ้ำท่วมจนต้องปิดด ำเนินกำรและยำ้ย
ฐำนกำรผลติบำงสว่นมำทีค่รวักลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมกี ำลงักำรผลติที่เพยีงพอและรองรบัควำมต้องกำรของสำขำที่มี
ทัง้หมดในปจัจุบนัได ้อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ ได้สร้ำงครวักลำงแห่งใหม่ (CK5) ซึ่งสำมำรถรองรบัควำมต้องกำรของ
สำขำได้อกีเป็นจ ำนวนมำก ส ำหรบัรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ ที่ไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมในปี 2554 ไดแ้ก่
รำ้นอำหำรสกุี ้เอม็เค จ ำนวน 55 สำขำ และรำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอ ิจ ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 0.5 
- 2 เดอืน โดยรำ้นสว่นใหญ่ไม่ไดร้บัควำมเสยีหำยเน่ืองจำกตัง้อยู่ในศูนยก์ำรค้ำและโมเดริน์เทรดที่มมีำตรกำรป้องกนั
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี อุทกภยัครัง้น้ียงัสง่ผลใหก้ำรด ำเนินธรุกจิของคูค่ำ้บำงรำยหยุดชะงกัท ำใหเ้กดิกำรขำด
แคลนวตัถุดบิบำงประเภทระยะเวลำหน่ึง ซึง่สง่ผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัฯ 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึภยัพบิตัิธรรมชำตทิี่มผีลต่อกำรด ำเนินธุรกจิ จงึวำงแผนป้องกนัและรบัมอืควำม
เสีย่งดงักล่ำว เช่น กำรซือ้ประกนัภยั กำรวำงแผนปฏบิตังิำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรบัมอืกบัภยั
ธรรมชำต ิกำรจดัหำครวักลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสม กำรเพิม่ศูนย์กระจำยสนิค้ำเพื่อกระจำยควำมเสี่ยง กำรอนุมตัิ
วงเงนิฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรบัรู้ข่ำวสำรให้ทัว่ถึงกำรเตรยีมควำมพร้อมของฝ่ำย
บรหิำรเพื่อเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัผูถ้ือหุน้ พนักงำน คู่ค้ำ และลูกคำ้ของบรษิทัฯว่ำธุรกจิจะสำมำรถด ำเนินต่อไปและมี
กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณีทีม่คีวำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตเิกดิขึน้  
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ส ำหรบัแผนงำนกำรรบัมอืในกรณีทีส่นิคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝำ่ยจดัซื้อจะเป็นผูเ้ตรยีมกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและผู้
จ ำหน่ำยวตัถุดบิทุกรำยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้ตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้โดยจะตดิต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชดิเพื่อให้
ทรำบประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได้ ก ำลงักำรผลิต จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสนิค้ำได้ ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อจะ
ประสำนงำนกบัครวักลำง เพื่อใหก้ำรสื่อสำรส่งตรงไปยงัทุกสำขำถงึรำยกำรสนิคำ้ที่ขำดแคลน รำยกำรสนิคำ้ทดแทน 
และระยะเวลำกำรส่งสนิคำ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งใหต้ำมปกต ิซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏบิตัแิละบรหิำรสนิค้ำ
คงเหลือในแต่ละสำขำให้มีประสิทธิภำพ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำโดยตรงได้ ซึ่ง
เหตุกำรณ์อุทกภยัปี 2554 ท ำให้บรษิทัฯไม่สำมำรถให้บรกิำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯได้พยำยำม
บรหิำรจดักำรเหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหก้ลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ทีส่ดุ ซึ่งลูกคำ้ทุกท่ำนเขำ้ใจในเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและยงัให้
ควำมไวว้ำงใจ บรษิทัฯเสมอมำ บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถรบัมอืและเตรยีมควำมพรอ้มกบัควำมเสีย่งดงักล่ำว
ได ้ 

นอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและรบัมือกับอุทกภัยที่อำจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯยงัมีกรมธรรม์
ประกนัภยัหลำยประเภท เช่น ประกนัภยัอุปทัวเหตุ ประกนัภยัส ำหรบัเงนิประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 
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4 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิหลกัๆทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ ดงัน้ี 

4.1 ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

ท่ีตัง้ ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูค่าสทุธิ
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

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

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 172 ไมม่ ี

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

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 30 ไมม่ ี

3. ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่44679 ซึง่คำดวำ่
จะเป็นทีต่ ัง้ของสำขำใหมท่ีต่ ำบลบำงพดุ 
อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 8 ไมม่ ี

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

MKI เป็นเจำ้ของ 11 ไมม่ ี

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

MKS เป็นเจำ้ของ 10 ไมม่ ี

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

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 103 ไมม่ ี

7. สว่นปรบัปรงุ –สนญ.  แขวงบำงนำ  
เขตบำงนำ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 8 ไมม่ ี

รวม 342  
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4.2 อาคารและอปุกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และไมต่ดิภำระผูกพนัใดๆ รำยละเอยีดดงัน้ี 

รายการทรพัยสิ์น 
ราคาทุน* 
(ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม 

(ล้านบาท) 

มลูค่าสทุธิ 
(ล้านบาท) 

1. อำคำร 523 262 261 

2. สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ 2,307 690 1,617 
3. งำนระบบ 2,151 1,007 1,144 

4. อุปกรณ์เครื่องครวั และอุปกรณ์ด ำเนินงำน* 1,589 1,244 345 
5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 128 64 64 
6. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 2,497 1,958 539 
7. ยำนพำหนะ 238 159 79 
8. อุปกรณ์ระหวำ่งตดิตัง้/งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 103 - 103 
 รวมอาคารและอปุกรณ์ 9,536 5,384 4,152 

* รวมคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่มลูคำ่ 98 ลำ้นบำท 
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4.3 สิทธิการเช่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมสีทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 283 ลำ้นบำทดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 

(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลาเช่า 

(ปี) 
วนัเร่ิมสญัญา 

วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดัจ าหน่าย  
(ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตดั
จ าหน่าย 

(31 ธนัวาคม 58 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2557 ปี2558 

1.  เซน็ทรลับำงนำ บจ. บำงนำ เซน็ทรลัพรอ็พเพอรต์ี้ 726 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย.2566 1 1 10 
2.  ซคีอนสแควร ์ บจ. ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ 591 27 21 ส.ค. 2540 20 ส.ค. 2567 2 2 13 
3.  ฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสติ บจ. รงัสติพลำซ่ำ 1,054 27 1 ม.ค. 2538 30 ธ.ค. 2564 3 3 17 
4.  จสัโก้วงัหนิ บจ. เจ. ซ.ี เซน็หลุยส ์ 479 16 5 ม.ีค.2544 4 ม.ีค.2560 1 1 1 
5.  โรบนิสนัหำดใหญ่  บจ. ซอีำร ์หำดใหญ่ (ประเทศไทย) 320 17 1 เม.ย. 2546 31 ม.ีค.2563 1 1 7 
6.  ศรรีำชำนคร บจ. สหทรพัยภ์ทัรกจิ 334 19 1 ม.ิย. 2543 31 พ.ค. 2562 1 1 4 
7.  เซน็ทรลัพระรำม 3 บจ. น ำทรพัยพ์ฒันำเรยีลตี ้เซอรว์สิ 754 25 10 ต.ค. 2540 9 ต.ค. 2565 2 2 11 
8.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์เอกมยั บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 378 26 1ธ.ค. 2540 30 พ.ย. 2566 1 1 8 
9.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รชัโยธนิ บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี้ 400 23 1 ม.ค. 2545 31 ธ.ค. 2567 1 1 8 
10.  เดอะมอลลบ์ำงกะปิ บจ. เดอะมอลล ์บำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 544 28 5 ส.ค. 2537 4 ส.ค. 2565 1 1 5 
11.  อยธุยำพำรค์ บจ. คลองสวนพลู 502 25 9 เม.ย.2545 8 เม.ย.2570 1 1 11 
12.  พำรำไดซพ์ำรค์ บจ. พำรำไดซพ์ำรค์ 421 13 27 ม.ีค.2553 1 ส.ค.2566 2 2 15 
13.  เซน็ทรลัเชยีงใหม ่ บจ. เซน็ทรลัพฒันำ เชยีงใหม่ 430 15 27 พ.ย. 2547 26 พ.ย. 2562 1 1 5 
14.  เดอะมอลลท์่ำพระ บจ. เดอะมอลลช์อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 410 19 15 เม.ย.2543 31 ม.ค. 2563 1 1 3 
15.  เดอะมอลลโ์ครำช  บจ. รำชสมีำชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ 509 20 10 ส.ค. 2543 9 ส.ค. 2563 2 2 8 
16.  เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน  บจ. งำมวงศว์ำน ชอปป้ิงมอลล์ 465 19 1 พ.ค. 2544 21ธ.ค. 2562 1 1 5 
17.  เดอะมอลลท์่ำพระ 2 บจ. เดอะมอลลช์อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 355 17 1 ม.ค. 2545 31 พ.ค. 2562 1 1 4 
18.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รงัสติ  บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 355 20 8 ม.ีค.2548 7 ม.ีค.2568 1 1 8 
19.  เซน็ทรลัพระรำม 2  กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 555 17 5 ธ.ค. 2548 4 ธ.ค. 2565 3 3 18 
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 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 

(ต.ร.ม.) 

ระยะ 
เวลาเช่า 

(ปี) 
วนัเร่ิมสญัญา 

วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดัจ าหน่าย  
(ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตดั
จ าหน่าย 

(31 ธนัวาคม 58 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2557 ปี2558 

20.  เดอะมอลลบ์ำงแค  บจ. ธนบุร ีเรยีลเอสเตท 594 19 1 พ.ค. 2546 4 ส.ค. 2565 2 2 11 
21.  สยำมพำรำกอน บจ. สยำมพำรำกอน ดเีวลลอปเมน้ท์ 358 25 1 ม.ค. 2549 31 ธ.ค. 2573 2 2 32 
22.  เอม็เคเทรนดีฟิ้วเจอรพ์ำรค์

รงัสติ  
บจ. รงัสติพลำซ่ำ 226 15 15 ม.ีค.2549 30 ธ.ค. 2564 2 2 9 

23.  เอสพลำนำดรชัดำ บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 296 25 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1 1 19 
24.  เอสพลำนำดรตันำธเิบศร ์ บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 205 20 3 ธ.ค. 2552 2 ธ.ค. 2572 1 1 7 
25.  ซคีอนบำงแค บจ.ซคีอน บำงแค 354 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 1 1 5 
26.  อมิพเีรยีล ส ำโรง บจ.อมิพเีรยีล พลำซ่ำ 502 25 1 ก.ย. 2535 31 ส.ค. 2560 1 1 4 
27.  ซคีอนบำงแค บจ.ซคีอน บำงแค 352 27 1 ธ.ค. 2536 30 พ.ย. 2563 1 1 5 
28.  ณ สยำมเซน็ทรลับำงนำ บจ. บำงนำ เซน็ทรลัพรอ็พเพอรต์ี้ 403 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1 1 9 
29.  ยำโยอเิอสพลำนำดรชัดำ บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 234 25 14 ธ.ค. 2549 4 ก.ค. 2574 1 1 14 
30.  ยำโยอเิดอะมอลลบ์ำงกะปิ บจ. เดอะมอลลบ์ำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 

(รบัโอนสทิธกิำรเช่ำจำก บจ. พฒันำกำร เกยี 
มอเตอร)์ 

180 14 1 เม.ย. 2551 4 ส.ค. 2565 1 1 6 

31.  ยำโยอเิดอะมอลลอ์มิพเีรยีล 
ส ำโรง 

บจ.อมิพเีรยีล พลำซ่ำ  127 10 1 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2564 0 0 1 

      รวม 39 39 283 
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4.4 เครื่องหมายการค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯเป็นเจำ้ของเครื่องหมำยกำรคำ้จ ำนวนทัง้สิน้ 31 รำยกำร ดงัน้ี 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบับริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

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

 
 

 

บ31530 ภตัตำคำร จดัหำอำหำรและเครื่องดื่ม 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2568 
บ31531 โฆษณำ ออกบตัรสมำชกิทำงกำรคำ้ 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2568 
บ31532 ภตัตำคำร จดัหำอำหำรและเครื่องดื่ม 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2568 
บ31533 บรกิำร บรรจุหบีหอ่สนิคำ้ 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2568 
บ32312 โฆษณำ ออกบตัรสมำชกิทำงกำรคำ้ 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2568 
บ32590 โฆษณำ ออกบตัรสมำชกิทำงกำรคำ้ 28 ต.ค. 2558 – 27 ต.ค. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

บ32308 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและเครื่องดื่ม 
ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบบรกิำร

ตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32314 โฆษณำ  3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32316 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและเครื่องดื่ม 

ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบบรกิำร
ตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32317 โฆษณำ 3 ก.พ. 2549 –2 ก.พ. 2559* 
บ32318 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและเครื่องดื่ม 

ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบบรกิำร
ตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32326 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32327 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32459 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
บ32460 คำรเ์ฟทเีรยี จดัหำอำหำรและเครื่องดื่ม 

ภตัตำคำร ภตัตำคำรแบบบรกิำร
ตนเอง 

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 

บ32462 กระจำยสนิคำ้ บรรจหุบีหอ่สนิคำ้ 3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559* 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

T95/00253A 
(สงิคโ์ปร)์ 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร บรกิำรจดั
เลีย้ง บรกิำรของวำ่ง) 

11 ม.ค. 2558 – 10 ม.ค. 2568 

IDM000017
313 

(อนิโดนีเซยี) 

ประเภท 43 4 ม.ค. 2548 – 3 ม.ค. 2558* 

860027 
(ออสเตรเลยี) 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร เครื่องดื่ม 
ภตัตำคำร จดัสง่อำหำรถงึบ้ำน) 

8 ธ.ค. 2553 – 7ธ.ค. 2563 

30089751 
(เยอรมนั) 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร เครื่องดื่ม 
ภตัตำคำร จดัสง่อำหำรถงึบ้ำน) 

1 ม.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2563 

919936 
(จนี) 

ประเภท 43 21 ธ.ค. 2549 – 20 ธ.ค. 2559 
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เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบับริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 
2255949 
(สหรำช
อำณำจกัร 

และ
ไอรแ์ลนด์
เหนือ) 

ประเภท 39 (จดัสง่อำหำรถงึบำ้น)และ
ประเภท 43 (ภตัตำคำร จดัเลี้ยง) 

16 ธ.ค. 2553 – 15 ธ.ค. 2563 

115118 
(เวยีดนำม) 

ประเภท 43 (ภตัตำคำร และจดัสง่
อำหำรถงึบำ้น) 

22 พ.ค. 2550 – 21 พ.ค. 2560 

3830/2012 
(พมำ่) 

ประเภท 42 (จดัหำอำหำร เครื่องดื่ม 
ภตัตำคำร จดัสง่อำหำรถงึบ้ำน) 

20 พ.ค. 2558 – 19 พ.ค. 2561 

25197 
(ลำว) 

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

01000712 
(มำเลเซยี) 

ประเภท 43 17 ม.ค. 2554 – 17 ม.ค. 2564 

4-2012-
013314 

(ฟิลปิปินส)์ 

ประเภท 43 8 ส.ค. 2556 – 8 ส.ค. 2566 

44781/13 
(กมัพชูำ) 

ประเภท 43 12 ม.ีค. 2555 – 12 ม.ีค. 2565 

 

บ61460 ประเภท 43 20 ก.ค. 2555 – 19 ก.ค. 2565 

 

บ63535 ประเภท 43 12 ต.ค. 2555 – 11 ต.ค. 2565 

 *อยู่ระหว่างด าเนินการต่ออาย ุ

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 มจี ำนวน 281 ล้ำนบำท และ 282 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยสว่นทีเ่กีย่วกบัอำหำร (สนิคำ้ส ำเรจ็รปู สนิคำ้ระหวำ่งผลติ และวตัถุดบิ) และวสัดอุุปกรณ์ 

ปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในส่วนที่เกี่ยวกบัอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอียู่ในปรมิำณที่น้อยมำกเมื่อเทยีบกบัต้นทุน
ขำย เน่ืองจำกควำมสดใหม่ของสนิคำ้มีควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อคุณภำพของอำหำร ดงันัน้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึมี
นโยบำยในกำรรกัษำระดบัสนิคำ้คงเหลอืในส่วนทีเ่กีย่วกบัอำหำรใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำทีสุ่ดโดยมอีำยไุมเ่กนิ 1สปัดำห ์ 

4.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนซึ่งไดแ้ก่ ซอฟท์แวรค์อมพวิเตอร ์
จ ำนวน 59 ลำ้นบำท และ 98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

4.7 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทุนชัว่ครำวจ ำนวน 699 ล้ำนบำท และ 3,741 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั  โดยเงนิลงทุนสว่นใหญ่จะลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรตลำดเงนิ หรอืกองทุนตรำสำรหน้ี เป็นหลกั 
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บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมนีโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีที่มคีวำมเสีย่งต ่ำและใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมกบัระดบั
ควำมเสีย่ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคำ้หรอืเผื่อขำยและมกี ำหนดระยะเวลำกำรถือครองที่สอดคล้องกบัแผนกำรใช้เงนิของ
บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเท่ำนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ 

ในทุกๆไตรมำส บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชี้ซึ่งแสดงว่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัยด์อ้ยค่ำลงหรอืไม่ โดย
หำกมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยใ์นงบก ำไรขำดทุน 

4.8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคำ้ ไดแ้ก่ บรษิทั พลนีัส แอนด ์
เอม็เค พทีอี ีลมิเิทด็ ซึง่ประกอบธรุกจิรำ้นอำหำรเช่นเดยีวกบัธรุกจิของบรษิทัฯ  มูลค่ำรวม 134 ล้ำนบำท และ 118 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั โดยมสีดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคำ้ทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 0.8 ของ
สนิทรพัยร์วมตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั ทัง้น้ีนโยบำยกำรลงทุนจะจ ำกดัเฉพำะธุรกจิที่มคีวำมเกี่ยวเน่ืองกบั
ผลิตภณัฑ์และบรกิำรของบรษิทัฯ โดยโครงกำรลงทุนต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ /
หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิตำมที่ก ำหนด ส ำหรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัรว่มคำ้จะเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯจะส่งตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำรเพื่อร่วมในกำรบรหิำรงำนใน
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคำ้ 

4.9 ใบอนุญาต 

ใบอนุญำตทีส่ ำคญัในกำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมดีงัน้ี  

ก) ประเภททีม่อีำยุ 1ปี และต้องท ำกำรต่ออำยุทุกปี ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองกำรแจง้จดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/
หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำต
จ ำหน่ำยสุรำ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ใบอนุญำตให้ท ำกำรค้ำสตัว์หรือซำกสตัว ์
ใบอนุญำตน ำเข้ำหรอืสัง่อำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร ใบอนุญำตผลิตอำหำร และใบอนุญำตครอบครองวตัถุ
อนัตรำย 

ข) ประเภทที่มอีำยุมำกกว่ำ 1ปี ได้แก่ ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนซึ่งมอีำยุ 5 ปีหรอืตำมแต่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเหน็สมควร   

4.10 สรปุสาระส าคญัของสญัญา 

4.10.1 สญัญาเช่า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบรกิำรกบับุคคลภำยนอกซึ่งไดแ้ก่ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ โมเดริน์เทรด และศูนยก์ำรคำ้ต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนใหญ่บำงส่วน รำ้นสำขำทัว่ประเทศ และหอ้ง
ช่ำง ทัง้น้ี สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรสว่นใหญ่มกีำรระบุถงึเงื่อนไขส ำคญัๆ ดงัน้ี 

 พืน้ทีเ่ช่ำ ต ำแหน่งพืน้ทีเ่ช่ำ วตัถุประสงคก์ำรเช่ำ ขอบเขตกำรใหบ้รกิำร 

 อตัรำคำ่เช่ำ อตัรำคำ่บรกิำร ก ำหนดช ำระคำ่เช่ำ/คำ่บรกิำร กำรช ำระค่ำภำษอีำกรที่เกี่ยวขอ้งซึ่งผูเ้ช่ำจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบช ำระคำ่ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

 อำยสุญัญำสว่นใหญ่มรีะยะเวลำ 3 ปี และกำรต่ออำยุสญัญำนัน้มทีัง้แบบ ก) ก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำใหม่ อตัรำ
ค่ำบรกิำรใหม่และอำยุสญัญำใหม่ล่วงหน้ำหรอืแบบ ข) ก ำหนดเงื่อนไขใหม่เมื่อต่อสญัญำ ทัง้น้ี ผู้เช่ำต้อง
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แจง้ควำมประสงคใ์นกำรต่ออำยสุญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้หเ้ช่ำล่วงหน้ำก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำ 

 เงนิประกนักำรเช่ำ/กำรรบับรกิำรซึ่งส่วนใหญ่เทียบเท่ำอตัรำค่ำเช่ำและ/หรอือตัรำค่ำบรกิำรประมำณ  3 
เดอืนเพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัิตำมสญัญำ โดยผู้เช่ำจะไดร้บัคนืเงนิประกนัโดยไม่มดีอกเบี้ยเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไดช้ ำระเงนิคงคำ้งใดๆแล้ว 

 กำรเช่ำช่วง/กำรใหบ้รกิำรช่วงหรอืโอนสทิธติำมสญัญำไม่สำมำรถท ำได ้เว้นแต่จะได้รบัควำมยนิยอมจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หบ้รกิำรซึง่บรษิทัฯอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ/ผูใ้หบ้รกิำรในกำรเช่ำช่วง/
ใหบ้รกิำรช่วงแก่บรษิทัยอ่ย 

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สญัญำบรกิำรทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้โดยมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ยรวม 3,120 ลำ้นบำทและ 2,881 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

4.10.2 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้ Plenus-MK Co.,Ltd. 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co.,Ltd. เมื่อวนัที่ 14 ธนัวำคม 2536 เพื่อร่วมกนัจดัตัง้ Plenus-MK Co.,Ltd. เพื่อ
ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่น ทัง้น้ี 
ณ วนัที่ 29 สงิหำคม 2554 บรษิทัฯมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Plenus-MK Co.,Ltd. รอ้ยละ 12  และไดเ้สนอชื่อนำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯทัง้น้ี Plenus Co., Ltd. มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั 

4.10.3 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd. 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั PlenusCo.,Ltd. เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ ์2554  เพื่อร่วมกนัจดัตัง้Plenus & MK Pte.Ltd. 
เพื่อประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้ชื่อทำงกำรคำ้ของคู่สญัญำทัง้สองฝำ่ยในประเทศสงิคโปร์ ทัง้น้ี ณ 
วนัที่ 6 มถิุนำยน 2555 บรษิทัฯมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Plenus& MK Pte. Ltd.รอ้ยละ 50 และไดเ้สนอชื่อนำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั เป็นกรรมกำร 3 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของ
บรษิทัฯ โดยกรรมกำรท่ำนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงในกำรลงคะแนน ทัง้น้ี กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรถอืเอำ
เสยีงขำ้งมำกและตอ้งมกีรรมกำรซึง่แต่งตัง้โดย Plenus และ MK อยำ่งน้อยฝำ่ยละ 1 ท่ำนลงคะแนน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2556 ได้มมีติอนุมตัิกำรลงทุนเพิม่ในทุนจด
ทะเบยีนทีเ่พิม่ของบรษิทั Plenus & MK Pte. Ltd. ในสว่นของบรษิทัฯ จ ำนวน 3.5 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์บรษิทัดงักล่ำวมี
ทุนจดทะเบยีนเพิม่เป็น 12.5 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์(หุน้สำมญั 12.5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรยีญสงิคโปร)์ โดยบรษิทัฯ 
มสีดัสว่นกำรถอืหุน้เท่ำเดมิในอตัรำรอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดจ้ำ่ยคำ่หุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที่ 27 มนีำคม 2556 และ
กจิกำรทีค่วบคมุรว่มกนัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนแลว้เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม 2556 

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

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ ์2537 เพื่อใหส้ทิธเิพยีงรำยเดยีวและจ ำกดัสทิธใินกำรโอนแก่ Plenus-
MK Co.,Ltd. ในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้ระบบกำรจดักำรบรหิำรและ Know How ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ รวมถึงกำรให้สทิธใิช้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบรกิำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่นทัง้น้ี 
สญัญำไดม้กีำรก ำหนดว่ำหำก Plenus-MK Co.,Ltd. เปิดรำ้นอำหำรเป็นรำ้นที่ 8 บรษิทัฯจะให้สทิธแิก่ Plenus-MK 
Co.,Ltd. ในกำรใหช้่วงสทิธใินกำรใช ้Franchise ของบรษิทัฯใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศญี่ปุ่นไดภ้ำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญัญำ
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จะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิ 
และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยุโดยอตัโนมตัติ่อไปอกี 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝำ่ยหน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำรเลกิ
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 

4.10.5 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2551 ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิลงวนัที่ 2 มถิุนำยน 2552 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ
ลงวนัที่ 10 สงิหำคม 2555 เพื่อใหส้ทิธแิก่ Global Investment Gate Joint-Stock Company (GIGJS) เพยีงรำยเดยีวใน
กำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศเวยีดนำม รวมถงึใหส้ทิธใินควำมลบัทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ
โดยบรษิทัฯ จะให้ค ำปรกึษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลอืกท ำเลที่ตัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ GIGJS กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรจดัหำวตัถุดิบ และกำรให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำน ทัง้น้ี GIGJS มใิช่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial 
Franchise Fee) ซึง่เป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่เปิดใหม่ และค่ำสทิธริำยเดอืนซึ่งคดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้น
แต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปีนบัจำกวนัลงนำมในสญัญำโดย GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุสญัญำออกไปอกี 5 
ปี (กำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1) และก่อนกำรสิน้สุดของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1 GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

4.10.6 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศลาว 

บรษิทัฯได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 26 มนีำคม 2558 เพื่อให้สทิธแิก่ Premium Food Co.,Ltd. เพยีงรำยเดยีวในกำร
ด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบรษิทัฯโดย
บริษทัฯ จะให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกท ำเลที่ตัง้ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ Premium Food กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรจดัหำวตัถุดิบ และกำรให้
ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี Premium Food มใิช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษทัฯ โดยสญัญำได้มกีำร
ก ำหนดคำ่สทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่เปิดใหม่ และค่ำสทิธริำยเดอืน
ซึง่คดิตำมสดัสว่นของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นับจำกวนัที่เปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย Premium Food มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1) และก่อนกำรสิน้สุดของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1 Premium Food มี
สทิธใินกำรเจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

4.10.7 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “Miyazaki” ในประเทศลาว 

บรษิทัฯได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 26 พฤศจกิำยน 2558 เพื่อให้สทิธแิก่ V&V Restaurant ในกำรด ำเนินกิจกำร
รำ้นอำหำร “Miyazaki” 1 สำขำในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบรษิทัฯโดยบรษิทัฯ จะให้
ค ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลที่ตัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำอุปกรณ์ กำรอบรม
พนักงำนของ V&V Restaurant กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์กำรจดัหำวตัถุดบิ และกำรใหค้ ำปรกึษำเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี V&V Restaurant มใิช่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก 
(Initial Franchise Fee) และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 
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ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นบัจำกวนัทีเ่ปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย V&V Restaurant มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่1) และก่อนกำรสิน้สดุของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1 V&V Restaurant มี
สทิธใินกำรเจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

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

บรษิทั เอม็เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั (MKI) ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ ์2549 กบั Plenus Co.,Ltd. เพื่อรบัสทิธิ
เพยีงรำยเดยีวและจ ำกดัสทิธใินกำรโอนในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำย
บรกิำร “ยำโยอิ-เคน” ในประเทศไทยทัง้น้ี สญัญำไดม้กีำรก ำหนดว่ำหำก MKI เปิดร้ำนอำหำรเป็นร้ำนที่ 8 Plenus 
Co.,Ltd. จะใหส้ทิธแิก่ MKI ในกำรช่วงสทิธใินกำรใช้แฟรนไชสข์อง Plenus Co.,Ltd. ใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศไทยได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญัญำจะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธริำยเดอืนซึ่งคดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้น
แต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยุโดยอตัโนมตัติ่อไปอกี 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝำ่ยหน่ึงฝำ่ยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่อำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ที่มจี ำนวน
สูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอยำ่งมนียัส ำคญั 
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6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 

6.1  ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ : ธรุกจิรำ้นอำหำร 

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1200 ถนนบำงนำ-ตรำด  แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107555000317 

โฮมเพจบรษิทั : www.mkrestaurant.com 

โทรศพัท ์ : 02-836-1000 

โทรสำร  : 02-836-1099 

ทุนเรอืนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2557 

ทุนจดทะเบยีน : 925,850,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 925,850,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

ทุนทีอ่อกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ : 910,249,500 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 910,249,500 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

   อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

   โทรศพัท:์ 02-009-9000 

   โทรสำร:  02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัช ี : บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

   ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 

   193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

   โทรศพัท:์  02-264-0777 

   โทรสำร:  02-264-0789 

6.2  ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

-ไมม่-ี 
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7 ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 925,850,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
925,850,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 910,249,500 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 910,249,500 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

ประเภทและชนิด : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได้ เวน้แต่เป็นกำรโอน
ในกรณีทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนเสยีชวีติ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นบัจำกวนัทีอ่อกและเสนอขำย 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ออก 

: 20,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

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

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

  ทัง้น้ี จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหผู้บ้รหิำร  (รวมถงึผูบ้รหิำรซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร) และพนกังำนแต่ละรำยไม่จ ำเป็นต้องมจี ำนวนเท่ำกนั ขึน้อยู่
กับต ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรู้และประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏบิตังิำน และศกัยภำพหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัฯจะไดร้บั  

จ ำนวนหุน้สำมญัทีส่ ำรอง
เพื่อกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

: 20,000,000 หุน้  

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงั
ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธ)ิ  
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รำคำใชส้ทิธ ิ : รำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธจิะเท่ำกบั 1 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีำร
ปรบัรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธิ  ซึ่งรำคำใช้สทิธดิงักล่ำวถอืเป็น
กำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ในรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำด ซึ่งค ำนวณโดยอ้ำงอิงกบั
รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนทัว่ไปที่รำคำ 49 บำทต่อหุน้ 

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

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

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

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

 หลงัจำก 48 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถใชส้ทิธไิดโ้ดยไม่จ ำกดัจ ำนวนจนกวำ่จะครบอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

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

  วนัสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันท ำกำรสุดท้ำยของวนัที่ครบก ำหนด
ระยะเวลำ 5 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

: ไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  

เงื่อนไขส ำหรบักำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

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

ผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร)    หรอืพนักงำนของบรษิทัฯและ/หรอื
บริษัทย่อย เน่ืองจำกกำรเกษียณอำยุตำมระเบียบของบริษัทฯ ให ้
ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนดงักล่ำวสำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้
จนครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

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

  4. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ำยสังกัดหรือบริษัทตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯเหน็ชอบ โดยทีผู่บ้รหิำรหรอืพนักงำนดงักล่ำวยงัคง
เป็นผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อย ณ วนัที่ใช้สทิธ ิ
ใหผู้บ้รหิำร หรอืพนกังำนดงักล่ำว สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไดจ้นครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

  5. ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธพิ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บรหิำร (รวมถึง
ผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) หรอืพนักงำนของบรษิทัฯและ  /หรอื
บรษิทัย่อย ก่อนหรอืในวนัก ำหนดใช้สทิธใิดๆ ดว้ยเหตุอื่นนอกจำกที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2-4 ข้ำงต้น ให้ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนของบริษทัฯ และ/หรือ
บรษิทัยอ่ยรำยนัน้ไมส่ำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ที่ยงัไม่ไดใ้ช้
สทิธ)ิ ที่เหลอือยู่ไดอ้กีต่อไป โดยใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวเป็น
อนัถูกยกเลกิและสิน้ผลในทนัท ี 

เหตุในกำรตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลง
กำรใชส้ทิธ ิ

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

วนัทีอ่อกและระยะเวลำเสนอ
ขำย 

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

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

: บรษิทัฯจะไมน่ ำใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้น้ีเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัที่
เกดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัฯจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกใน
ครัง้น้ีเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution)  

ในกรณีทีม่กีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย 
รำคำตลำดของหุน้ของบรษิทัฯจะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.1  

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

ในกรณีทีม่กีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบริษทัฯและ/หรือบริษทัย่อยทัง้จ ำนวน 20,000,000 หน่วย 
ส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้จะลดลงในอตัรำรอ้ย
ละ 2.2 ของสว่นแบ่งก ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิโดยค ำนวณเปรยีบเทยีบ
กบัจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯจ ำนวน 925,850,000 หุ้น 
(ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้วภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้เดมิและประชำชนทัว่ไป และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน)  

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

7.3 พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุ้นในอนาคตท่ีนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรบัตาม 7.2 

-ไมม่-ี 

7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือการบริหารงาน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อย และสาระส าคญัต่อการด าเนินงาน 

-ไมม่-ี 
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7.5 ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รำยแรกทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2558 มดีงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนร้อยละ 
1 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน      363,199,979  39.9 
2 นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม      164,210,012  18.0 
3 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน      139,743,333  15.4 
4 มลูนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค       31,265,983  3.4 
5 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 17,481,100 1.9 
6 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว       17,293,000  1.9 
7 ส ำนกังำนประกนัสงัคม 16,071,300 1.8 
8 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 75/25       11,072,700  1.2 
9 DBS Bank LTD 8,437,400 0.9 
10 กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 8,313,700 0.9 

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะจำ่ยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและ
กำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมเป็นส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนัผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือ 
งดจ่ำยเงินปนัผล โดยขึ้นอยู่กบัภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบรษิทัฯและ
บรษิทัย่อย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรบรหิำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ย 

  



                       บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 6 
 

 

8 โครงสร้างการจดัการ 

8.1   โครงสร้างการจดัการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี  
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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรรษทัภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน  ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะ
คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทนมอีงค์ประกอบ คุณสมบตัิ และกำรแบ่งแยกหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบอยำ่งชดัเจน รำยละเอยีดดงัน้ี 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 10 ท่ำน ดงัน้ี 

 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ คอื  นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน  นำยสมชำย หำญจติต์เกษม นำยสมชำย 
พพิธิวจิติรกร นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั สองในสีค่นลงลำยมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ   

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  

1. จดักำรบรษิทัฯให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้มติคณะกรรมกำร
บรษิทัฯและมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ด้วยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ  โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีที่เกีย่วขอ้งทุกฝำ่ย 

2. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบหรอือนุมตัใินเรื่องที่ส ำคญัเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์
และพนัธกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง แผนงำนและงบประมำณ เป็นตน้  

3. ติดตำมและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

4. ดูแลให้กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯมคีวำมต่อเน่ืองในระยะยำว และพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแผนพฒันำ
ผูบ้รหิำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู )naMa  o Ms ccSS nnemM anaM(  

5. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดงักล่ำว รวมทัง้มกีำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ส่งเสรมิให้จดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน
เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฎิบัติตำม
จรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งจรงิจงั 

7. พจิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ กำรพจิำรณำกำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้
ของผลประโยชน์ ควรมแีนวทำงที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯและผูถ้อืหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไมค่วรมสีว่นรว่มในกำรตดัสนิใจ รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหม้กีำรปฎิบตัติำมขอ้ก ำหนด

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

8. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีำรทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของ
กำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลี่ยนแปลง 

9. จดัให้มรีะบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงนิ และด้ำนกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และนโยบำย รวมทัง้จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฎิบัติหน้ำที่เป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักล่ำวและทบทวนระบบทีส่ ำคญัอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯหรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบควรให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

11. จดัให้มแีนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนเกี่ยวกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรอืผู้มสี่วนได้เสีย  ผ่ำนทำง 
website หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสอำจก ำหนดใหผ้่ำนกรรมกำรอสิระหรอื
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อให้มกีำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว้และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

12. จดัใหม้กีลไกก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยมหีน้ำที่ในกำร
ในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมกำรบรหิำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์

13. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯและกำรประชุมผู้ถอืหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัโดยกรรมกำร
บรษิทัฯที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

14. ประเมนิผลกำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯเป็นประจ ำทุกปี 
 

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯมีอ ำนำจอนุมตัิเรื่องต่ำง ๆ ของบรษิทัฯตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดโดยกฎหมำย 
ข้อบงัคบัของบรษิทั และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำน แผนหลกัในกำรด ำเนินงำน แผนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนธุรกจิประจ ำปี แผนธุรกจิระยะ
ปำนกลำง กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรของผลของกำรด ำเนินงำน กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และกำรดูแลรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) กำรเขำ้ควบรวมกจิกำร กำร
แบ่งแยกกจิกำร และกำรเขำ้รว่มทุน 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

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

นำยพสักร ลลิำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

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

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. สอบทำนและหำรือกบัฝ่ำยจดักำรเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ และมำตรกำรที่ฝ่ำยจดักำรได้
ด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมและควบคมุควำมเสีย่งดงักล่ำว 

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

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หลังจำกกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละครัง้ 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
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(ช) ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
(Chars r) 

(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็วำ่ ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพรอ่งทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอื

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ี
กำรปรบัปรงุแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหน่ึงต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

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

ในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวขำ้งต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก  

8.1.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

1.  ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ 
2.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ  
3.  นำยสมชำย        พพิธิวจิติรกร กรรมกำรบรรษทัภบิำลฯ  

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ด้านบรรษทัภิบาล 
1. พฒันำและเสนอแนะแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีที่เหมำะสมกบับริษทั ฯ และสอดคล้องกับ

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดขีองตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2. ตดิตำมดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบรษิทัฯให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ

ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
3. ทบทวนแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ที่ดขีองมำตรฐำนสำกลและของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ฯ 
เพื่อพจิำรณำปรบัปรงุอยำ่งต่อเน่ือง 
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4. ทบทวนปรชัญำในกำรด ำเนินธรุกจิ จรยิธรรมธรุกจิ จรยิธรรมกรรมกำร จรยิธรรมพนักงำน และแนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดตีำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 
ด้านการสรรหา 
1. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทั ฯ และผู้บริหำรระดบัสูงใน

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯพจิำรณำแต่งตัง้ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสูงใน
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก
ตำมวำระ หรือให้คณะกรรมกำรบริษทัฯพิจำรณำคดัเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
ส ำหรบักรณีอื่น 

2. ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทฯหรือผู้บริหำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่กล่ำวในข้อ 1 นัน้ 
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน ควรด ำเนินกำรดงัน้ี 
2.1 ก ำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะสว่นตวัอื่นทีเ่หน็วำ่มคีวำมส ำคญัของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงใน

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทีต่อ้งกำรสรรหำ เช่น มคีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนที่ต้องกำร มคีวำมเป็นผู้น ำ มคีุณธรรมและควำมรบัผดิชอบต่อผลงำน (Integrity and 
Accountability) ยึดมัน่ในกำรท ำงำนอย่ำงมีหลกักำรและมำตรฐำนเยี่ยงมอือำชีพ มีวุฒิภำวะและ
ควำมมัน่คง และกลำ้แสดงควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงและเป็นอสิระ เป็นตน้ 

2.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรประเภทอิสระของบริษทั ฯว่ำมี
คณุสมบตัคิรบถว้นในกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯหรอืไม ่

2.3 พจิำรณำควำมเพยีงพอของกำรอุทศิเวลำส ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัฯ เช่น ใน
กำรพจิำรณำเสนอชื่อกรรมกำรเดมิเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออกีวำระ อำจประเมนิจำกจ ำนวนครัง้ของกำร
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมกำรใหม่อำจพจิำรณำ
จำกจ ำนวนบรษิทัทีบุ่คคลนัน้ด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคุณสมบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนทำงกำร 

3. ทบทวนและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของขนำด (Size) และ
องคป์ระกอบ (Composition) ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิล เช่น ควรจะมจี ำนวนกรรมกำรเพยีงพอที่มคีุณสมบตัทิี่เหมำะสมเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯจดัตัง้ขึน้ ส่วนองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
บรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมกำรที่มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นที่
หลำกหลำย เพื่อให้กำรพจิำรณำตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯในเรื่องต่ำงๆ  มคีวำมรอบคอบรดักุม
ยิ่งขึ้น นอกจำกน้ี ควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของจ ำนวนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี

4. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรสรรหำกรรมกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิัทฯ กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ

จดัตัง้ขึ้น และผู้บรหิำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯหรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิแล้วแต่กรณี ค่ำตอบแทนในที่น้ี ให้หมำยรวมถึง (ก) ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(Retainer) ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยเป็นรำยเดือน (ข) ค่ำเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็น
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยเป็นรำยครัง้ต่อกำรประชุมส ำหรบักรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม (ค) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำม
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ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ (Incentive) ซึ่งไดแ้ก่ โบนัสหรอืบ ำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯก ำหนด 

2. เพื่อใหก้ำรพจิำรณำค่ำตอบแทนมคีวำมโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล 
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนควรด ำเนินกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมหลักเกณท์และแนวทำง 
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ค่ำตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดบัที่สำมำรถที่จะดึงดูดและรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำร

ระดบัสงูทีม่คีณุสมบตัทิีบ่รษิทัฯตอ้งกำร โดยอำจพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของบรษิทัอื่นทีม่กีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละเทยีบเคยีงกนัได ้เช่น ขนำดของกจิกำร (Size) ซึ่งอำจ
วดัไดจ้ำกยอดขำยหรอืยอดสนิทรพัยร์วม เป็นต้น ระดบัของก ำไร (Profitability) และควำมยำกง่ำย
ของกำรบรหิำร (Complexity) 

2.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร
แต่ละคน กรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รบัค่ำตอบแทนที่
เพิม่ขึน้ดว้ย เช่น กรรมกำรชุดย่อย นอกจำกจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯแล้ว 
ควรไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่เตมิอกีในฐำนะเป็นกรรมกำรชุดย่อยดว้ย  ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯและ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยควรไดร้บัค่ำตอบแทนมำกกว่ำสมำชกิของคณะกรรมกำรบรษิทัฯและ
สมำชกิของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในอตัรำทีเ่หมำะสม 

2.3 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่จ่ำยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ เช่น โบนัสกรรมกำร  
ควรเชื่อมโยงกบัผลตอบแทนที่จ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรูปของเงนิปนัผล หำกปีใดมไิดม้กีำรจ่ำยเงนิปนั
ผลแก่ผูถ้อืหุน้ กจ็ะไมม่กีำรพจิำรณำกำรจำ่ยโบนสัใหแ้ก่กรรมกำร 

2.4 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบรษิทัฯจะได้รบัค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บรหิำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รบั
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯแต่อยำ่งใด           

3. ทบทวนและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็น
ประจ ำทุกปี โดยพจิำรณำตำมหลกัเกณทแ์ละแนวทำงกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนดงักล่ำวขำ้งต้นก่อนน ำเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

4. ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อก ำหนด
ค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯเป็นประจ ำทุกปี  ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนประจ ำปีของผูบ้รหิำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรนัน้ ควรจะพจิำรณำจำกผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบริษัทฯโดยรวม   ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนที่ส ำคญัอื่น และกำรสร้ำง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯและผูถ้อืหุน้ในระยะยำว นอกจำกน้ี ควรจะเปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุตสำหกรรมเดยีวกนัทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดป้ระกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

8.1.4 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำร รวม 4 ท่ำน ตำมรำยชื่อและต ำแหน่ง ดงัน้ี  

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม  ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร สำยงำนพฒันำธรุกจิ, ธุรกจิอำหำร
ญี่ปุน่และกำรตลำด  

3.  นำงยพุนิ  ธรีะโกเมน ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร สำยงำนทรพัยำกรบุคคลและวจิยั
และพฒันำผลติภณัฑ ์

4.  นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

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

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

2. ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อยำ่งดทีีส่ดุ 
3. จดัท ำแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไขแผนและ

งบประมำณดงักล่ำวในระหวำ่งปี หำกเหน็ว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้อดคล้องกบัเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

4. ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

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

6. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์เกดิขึน้หรอืมเีหตุกำรณ์ที่มคีวำม
เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่อำจมผีลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน และ
ฐำนะกำรเงนิหรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอมำตรกำรหรอืค ำแนะน ำในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

7. จดัท ำหรือปรบัปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดบัสูง รวมทัง้ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร
ระดบัสูงที่อยู่ภำยใต้กำรบงัคบับญัชำของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

8. จดัท ำหรอืปรบัปรงุแกไ้ขตำรำงกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิ

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

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

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

12. มอี ำนำจในกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนหรอืกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอย่ำงใดแทน ตำมที่เหน็สมควรได ้
ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

13. มอี ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัแิลว้ 

14. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นครัง้ครำว 

ทัง้น้ี กำรใชอ้ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรดงักล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถกระท ำไดใ้นกรณีที่ประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมที่ นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ              



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 14 
 

 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรธรุกจิปกตทิีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิน
หลกักำรไวแ้ลว้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

8.1.5 เลขานุการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯได้มีกำรพิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2555  โดยมอบหมำยให ้นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์และมคีุณสมบตัทิี่เหมำะสม
ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิฯั มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ 
เป็นส ำคญั  รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมกำร 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดักำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ของบรษิทัฯ
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้แจง้มตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำร
และที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ให้ผูบ้รหิำรที่เกี่ยวขอ้งทรำบและติดตำมใหม้กีำรปฏิบตัติำมมตดิงักล่ำวผ่ำนประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
4.1 ทะเบยีนกรรมกำร 
4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
6. ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลตำมระเบยีบ

และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
7. ตดิต่อและสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธติ่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้และขำ่วสำรของบรษิทัฯ 
8. ใหค้ ำแนะน ำและขอ้มลูต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบ

และปฏบิตั ิรวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 
9. ดแูลกจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพื่อใหก้รรมกำรปฏบิตัิหน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

ตำรำงสรปุกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำรปี 2558 

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

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำร
ก ำกบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ ส ำหรบั
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในปี 2558 มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

8.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร จ ำนวน 5,767,500 บำท  อย่ำงไรกด็ ีตำมหลกัเกณฑ์
กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะของผูบ้รหิำร
เท่ำนัน้ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อยำ่งใด 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม 

(บาท) 
1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนกรรมกำร - 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร - 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร กรรมกำร 877,500 
4.  ดร. อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำร 952,500 
5.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำร 937,500 
6.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำร 952,500 
7.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำร 862,500 
8. ดร. ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำร 885,000 
9.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร 300,000 
10.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร - 

รวม  5,767,500 

8.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯก ำหนด  โดยในแต่ละปีฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคลจะเป็นผูน้ ำเสนอหลกักำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯเพื่อ
พจิำรณำและอนุมตั ิ

ในปี 2558 บรษิทัฯมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดอืน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บรหิำรบริษทัฯ 
จ ำนวน 48,593,887 บำท 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

ประเภท 
จ านวน  

)ราย(  
ค่าตอบแทน 

)บาท(  
เงนิเดอืน 4 37,669,680 
เงนิโบนสั 4 10,170,813 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 4 753,394 

รวม 4 48,593,887 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่ค่ำน ้ำมนั ค่ำรกัษำพยำบำล และคำ่ตอบแทนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 
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8.2.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

นอกจำกกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรในรปูของคำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงนิขำ้งต้นแล้ว จำกมตทิี่
ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่  18 กนัยำยน 2555 ได้อนุมตัิให้บรษิทัฯ ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ (M-WA) รวมจ ำนวน  20,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บรหิำร 
(รวมถึงผู้บรหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบรษิทัฯและ/หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งจดัสรรพร้อมกบั
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนในเดอืนสงิหำคม 2556 ทัง้น้ี ผู้บรหิำร (รวมถึงผูบ้รหิำรซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร) ไดร้บักำรจดัสรร M-WA รวมจ ำนวน 1,678,900 หน่วย ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

รายนามผู้บริหารท่ีได้รบัจดัสรร M-WA จ านวนหน่วยท่ีได้รบัจดัสรร จ ำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิในปี 
2558 

1. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 451,300 90,200 
2. นำงยพุนิ ธรีะโกเมน 406,800 81,400 
3. นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 406,800  81,400 
4. นำยสจุนิต ์ชุมพลกำญจนำ 251,200 50,200 
5. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 162,800 32,600 

8.3 บคุลากร  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำร ดงันัน้ พนักงำนของบรษิทัฯ จงึถอืเป็นทรพัยำกรที่มคี่ำอย่ำงยิง่ บรษิทัฯ จงึให้
ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร  เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์อนัจะเป็นพืน้ฐำนของศกัยภำพกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ก.   จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มพีนักงำนทัง้สิน้จ ำนวน 19,021 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำจ ำนวน 
13,901 คน และพนกังำนชัว่ครำวจ ำนวน 5,120 คน 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนในแต่ละฝำ่ยงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
1. ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 68 2 70 
2. ฝำ่ยจดัซือ้ 44 - 44 
3. ฝำ่ยทรพัยำกรมนุษย ์ 85 6 91 
4. สถำบนัฝึกอบรม 100 - 100 
5. ฝำ่ยกำรตลำด 14 1 15 
6. ฝำ่ยธรุกจิอำหำรญี่ปุ่น 8 - 8 
7. ฝำ่ยพฒันำวศิวกรรม 29 - 29 
8. ฝำ่ยควบคมุคณุภำพ 107 1 108 
9. ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 14 - 14 
10. โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK4) 447 - 447 
11. โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK5) 411 1 412 
12. โรงงำนนวนคร 165 0 165 
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ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
13. ฝำ่ยสำขำเอม็เค  9,744 4,640 14,384 
14. ฝำ่ยสำขำยำโยอ ิ 2,520 465 2,985 
15. ฝำ่ยซ่อมบ ำรุง 45 4 49 
16. ฝำ่ยคอมพวิเตอร ์ 12 - 12 
17. ฝำ่ยโฮมเดลเิวอรี ่ 43 - 43 
18. ฝำ่ยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ 8 - 8 
19. ผูบ้รหิำร 12 - 12 
20. ฝำ่ยเลขำกรรมกำร 12 - 12 
21. ฝำ่ยลูกคำ้สมัพนัธ ์ 10 - 10 
22. ฝำ่ยกฎหมำย 3 - 3 

รวม 13,901 5,120 19,021 
       

 ข.  การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

     -ไมม่-ี 

ค.  ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

     -ไมม่-ี 

ง.  ผลตอบแทนพนักงาน  

บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนในลกัษณะต่ำงๆ ไดแ้ก่  เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพี เบีย้ประกนักลุ่ม คำ่เครื่องแบบ/บตัรพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทน
อื่น โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจำ้หน้ำทีร่ะดบัผูบ้รหิำร) ปี 2558 มดีงัน้ี 

ค่าตอบแทน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงนิเดอืน 2,872,144,514 
เงนิโบนสั 294,400,174 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 1,086,054,753 

รวม 4,252,599,441 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่เงนิชว่ยเหลอื ค่ำครองชพี ค่ำน ้ำมนั คำ่เบีย้ขยนั ค่ำโทรศพัท์ ค่ำเครื่องแบบพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล 
ผลประโยชน์ทีจ่ำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และคำ่ตอบแทนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

จ.  นโยบายในการพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ  

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพฒันำพนักงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อ
ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและผลกัดนัให้องคก์รบรรลุสู่เป้ำหมำยไดอ้ย่ำงยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิให้
พนักงำนมโีอกำสเพิม่ทกัษะในกำรปฏบิตังิำน แสวงหำควำมรูใ้หม่ๆ รวมถึงกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
รำยละเอยีดดงัน้ี 

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

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

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

 กำรรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบัพนักงำน และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำยและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และส่วนรวม ที่จะคนืก ำไรส่วนหน่ึงให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ และจะ
ด ำเนินกำรปลูกฝงัจิตส ำนึกของพนักงำนทุกระดบัให้มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

  



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 19 
 

 

9 การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีตำมหลกักำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี ให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อควำมโปร่งใสและเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรบรหิำรจดักำร และเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนเพิม่มูลค่ำแก่ผู้ถอืหุน้ในระยะยำว  โดย
แนวทำงปฏบิตัสิำมำรถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธใินควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคมุบรษิทัฯ ผำ่นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ใหท้ ำหน้ำทีแ่ทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนตำมสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯมกีำรใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมคี ำชี้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ  หรอืประกอบมตทิีข่อตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้  หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำน website ของบรษิทัฯ ละเวน้กำรกระท ำใดๆ ที่
เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ  

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สถำนที่จดักำรประชุม ใหม้ขีนำดเพยีงพอ
รองรบัจ ำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในกำร
เดนิทำง 

1.3. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรอืส่งค ำถำมเกี่ยวกบับรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ ตำมช่องทำงทีบ่รษิทัฯจดัให ้เช่น ทำง website บรษิทัฯ  

1.4. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถมำร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมสีทิธมิอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมและ
ลงมตแิทนผูถ้อืหุน้  โดยไดร้บัเอกสำรและค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
พรอ้มทัง้เสนอชื่อกรรมกำรอสิระใหเ้ป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บริษทัฯ ได้มกีำรน ำเทคโนโลยมีำใช้กบักำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  กำรนับคะแนน และ

แสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และ แมน่ย ำ 
2.2. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั

วำระกำรประชุม  
2.3. ผู้ถือหุ้นมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนนแยกส ำหรบัแต่ละระเบียบวำระที่เสนอในกำรลงมติเลือกตัง้กรรมกำรเป็น

รำยบุคคล 
2.4. บรษิทัฯ จดัใหม้บีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้

ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
2.5. ประธำนในที่ประชุมต้องจดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเหมำะสม  และส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็และ

ตัง้ค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมนัน้ๆ 
3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  บนัทกึกำรชี้แจงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวธิกีำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นตัง้ประเดน็หรอืซกัถำม  นอกจำกน้ี บนัทึก
ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย คดัคำ้น และงดออกเสยีงเป็นอย่ำงไร
รวมถงึบนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย 
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3.2. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ในวนัท ำกำรถดัไปบน website ของบรษิทัฯ 

หมวดที ่2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดย
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลให้บริษทัฯแจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนันัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำร
ออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ จดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษทัง้ฉบบั  
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถงึควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพจิำรณำว่ำจะ
เพิม่วำระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม่ 

2.2. คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะก ำหนดวธิกีำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
เช่น ใหเ้สนอชื่อผำ่นคณะกรรมกำรสรรหำล่วงหน้ำ 3-4 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบกำร
พจิำรณำดำ้นคณุสมบตัแิละกำรใหค้วำมยนิยอมของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ 

2.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่
วำระในทีป่ระชุมโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

2.4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

เพื่อควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัรูข้้อมูล และเพื่อป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนักงำน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Governance) บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในไวด้งัน้ี 
3.1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะที่ทรำบ

ขอ้มูลที่มสีำระส ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไป  ท ำกำรเผยแพร่หรอื
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  รวมทัง้มิให้มีกำรล่วงรู้ข้อมูลระหว่ำงส่วนงำน เพื่อ
ป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในที่มสีำระส ำคญัซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชนทัว่ไปไปเปิดเผยก่อนเวลำอนัควร 
เว้นแต่ส่วนงำนนัน้จ ำเป็นต้องรบัทรำบโดยหน้ำที่ และให้ดูแลข้อมูลดงักล่ำวเช่นเดยีวกบัหน่วยงำนเจ้ำของ
ขอ้มลู ทัง้น้ี ไมร่วมถงึกำรใหข้อ้มลูแก่หน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกบัดแูล  

3.2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะที่ทรำบ
ข้อมูลที่ส ำคญัและงบกำรเงินของบริษทัฯ ท ำกำร ซื้อ ขำย  โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯในช่วง 
7  วนัก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ   

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระใดที่กรรมกำรมสี่วนได้เสยี จะต้องแจง้ต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบ และ

ตอ้งออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ 
4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่พจิำรณำและแก้ไขปญัหำเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น

รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และ
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รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง สงัคม พนักงำน และผู้
ถอืหุ้น ตระหนักถงึหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ โดยไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณข้อพงึปฏิบตัทิี่ด ีใหพ้นักงำนใหค้วำมส ำคญัต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ มคีวำมซื่อสตัยต์่อหน้ำที่ ไม่ทุจรติ ไม่จ่ำยสนิบน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กิดกำรตอบสนองต่อผลประโยชน์
ใหแ้ก่ทุกฝำ่ยอยำ่งซื่อตรงและเป็นธรรม ซึง่สำมำรถสรปุแนวทำงปฏบิตัแิยกตำมกลุ่มต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 
ลกูค้า มุง่ม ัน่สรำ้งควำมพงึพอใจและมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคำ้ พฒันำสนิคำ้ใหม้คีุณภำพ และบรกิำรที่ดยีิง่ขึน้ต่อลูกคำ้ อกี

ทัง้ให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ บริษทัฯ เอำใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้ำโดยมี
หน่วยงำนทีต่ดิตำม และรบัเรื่องรอ้งเรยีนน ำมำปรบัปรงุกำรบรกิำรอยู่เสมอ 

คู่ค้า มุง่ม ัน่ทีส่รำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่เีอือ้ประโยชน์รว่มกนั และเพื่อเป็นกำรรกัษำสทิธขิองคู่คำ้ ในธุรกจิบรกิำรดว้ย
ควำมซื่อสตัยอ์ยำ่งสงูสดุ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯใหค้วำมส ำคญัอย่ำงสูงต่อคู่คำ้  รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมลบั
ทำงกำรคำ้ของคูค่ำ้ 

คู่แข่ง มุ่งเน้นกำรแข่งขนัทำงด้ำนคุณภำพและประสทิธภิำพของกำรใหบ้รกิำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ ไม่
ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งเพยีงเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  ในขณะเดยีวกนัถอืว่ำบรษิทัอื่นเป็นคู่ค้ำและ
เป็นผูร้ว่มวชิำชพีเดยีวกนั มสีตัยำบนัรว่มกนัในกำรประกอบวชิำชพี  

สงัคม คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนักถึงควำมเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดยมอบเป็นนโยบำยให้ฝ่ำยจดักำร น ำ
เรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อใหค้วำมช่วยเหลอื สนับสนุน
และสรำ้งประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคมในภำพรวม และส่งเสรมิใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบที่มี
ต่อสงัคมทุกภำคสว่น 

พนักงาน ให้โอกำสแก่พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรท ำงำน และยดึหลกัคุณธรรมและควำมยุติธรรมใน
กำรบริหำรงำนทรพัยำกรบุคคล ทัง้ค่ำตอบแทน สวสัดิกำร กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อควำมมัน่คงใน
อนำคตของพนักงำน ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรพฒันำพนักงำนทุกระดบั ในดำ้นควำมรู ้ทกัษะ และ
ค่ำนิยมที่ดใีนกำรท ำงำน  อีกทัง้ดูแลเรื่องควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของพนักงำนในโรงงำน และให้
พนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนมีกำรน ำระบบประเมินและกำรวัดผลอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ 
(Competency) และไดก้ ำหนดดชันีกำรวดัผลส ำเรจ็ (KPIs : Key Performance Indicators) มำวดัผลส ำเรจ็
ในกำรท ำงำนของพนกังำนเพื่อเทยีบกบัเป้ำหมำย 

ผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนที่จะรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ผลตอบแทนที่ดแีละกำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน  ผูถ้อืหุน้ อย่ำงถูกต้อง
ครบถว้น โปรง่ใส และเชื่อถอืได ้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดใ้ชส้ทิธอิยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่ในกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็นทำงกำรเงนิและมใิช่ทำงกำรเงนิอย่ำง
ครบถ้วนทนัเวลำ และเชื่อถอืได ้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั ให้ผูถ้อืหุ้นและผู้มสี่วนไดเ้สยีรบัทรำบ ทำงรำยงำนประจ ำปี 
กำรแจ้งข่ำวสำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทัฯ โดย
ครอบคลุมตำมขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดตีำมที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดแนวทำงไว ้โดยบรษิทัฯ มกีำร
เปิดเผยสำรสนเทศทีส่ ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ website ของบรษิทัฯ 
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2. จดัให้มหีน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกบันักลงทุน สถำบนั นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในกำรใหข้อ้มลู กำรด ำเนินงำน และกำรลงทุนของบรษิทัฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อที่สะดวก 
รวดเรว็ และเขำ้ถงึไดง้ำ่ย 

3. ข้อมูลส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรพัย์ของบริษัทฯ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจำกที่ข้อมูลนัน้เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีใ่นกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ และ
แสดงไวคู้ก่บัรำยงำนประจ ำปี คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนัน้จะต้อง
เปิดเผยรวมถงึจ ำนวนครัง้ในกำรประชุมในแต่ละปี 

5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดูรำยงำนกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis) ควบคู่กบังบกำรเงนิทุกไตรมำส รวมถงึต้องพจิำรณำค่ำสอบบญัชแีละ
เปิดเผยคำ่สอบบญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 

6. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ต้องเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของแต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทน และรวมถึงค่ำตอบแทนที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัยอ่ยดว้ย 

7. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

8. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำร ตรวจสอบและดูแลกำรบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่ง โดยจดัใหม้กีำรวเิครำะหป์ระเมนิควำมเสีย่งที่อำจจะเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

หมวดที ่5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. องคป์ระกอบ คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ และการแต่งตัง้ 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ควรไม่เกิน 12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะก ำหนด
เป็นครัง้ครำว และในจ ำนวนน้ีตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยครึง่หน่ึงของกรรมกำรทีม่อียู่ 

1.2. กรรมกำรจะต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดั และไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไว้วำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกิจกำรที่มมีหำชนเป็นผู้
ถอืหุน้ตำมกฎหมำย และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

1.3. คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหก้รรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถึงประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทัอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถ
ทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในบรษิทัไดอ้ย่ำงเพยีงพอ โดยก ำหนดจ ำนวนบรษิทัที่กรรมกำรแต่ละคนจะไป
ด ำรงต ำแหน่งให้เหมำะสมกบัลกัษณะหรอืสภำพธุรกิจของบรษิทั ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บรษิทัจดทะเบียน ทัง้น้ี 
เน่ืองจำกประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัอำจลดลง หำกจ ำนวนบรษิทัที่กรรมกำร
ไปด ำรงต ำแหน่งมมีำกเกนิไป และมกีำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหส้ำธำรณชนทรำบดว้ย 

1.4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้มเีลขำนุกำรบริษทัฯ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ควรทรำบ และปฏิบตัหิน้ำที่ดูแลกิจกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้น้ีต้องมวีุฒกิำรศกึษำจบปรญิญำตรทีำงดำ้นกฎหมำยหรอืบญัช ี
หรอืไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำร 

1.5. คณะกรรมกำร สำมำรถตัง้คณะอนุกรรมกำรได้อย่ำงไม่จ ำกดัตำมควำมจ ำเป็น เพื่อช่วยกลัน่กรองและ
ควบคมุดแูลงำนดำ้นต่ำงๆ 
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1.6. กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรมคีวำมโปร่งใสและชดัเจนโดยคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้เริม่ต้นกำรสรรหำ และ
เสนอชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มประวตัอิย่ำงเพยีงพอส ำหรบั
กำรคดัเลอืก เมื่อไดร้ำยชื่อแลว้คณะกรรมกำรสรรหำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำน ำเสนอ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรต่อไป 

1.7. มกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรทุกรำย ผำ่น website ของบรษิทัฯ  
1.8. กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหมจ่ะไดร้บัฟงักำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลที่มคีวำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯ ภำยในเวลำ 3 เดอืนนบัจำกทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 
1.9. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษทัอื่นของ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำร
และจ ำนวนบรษิทัทีส่ำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้ทัง้น้ี ตอ้งผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

1.10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมกำรใหม่รบัทรำบผ่ำน
ทำงคู่มอืกรรมกำรบรษิทัฯ และให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้เข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

2.  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั ดงัน้ี 

2.1. จดักำรบริษทัฯให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้มติคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ ระมดัระวงั  และรอบคอบ โดยค ำนึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่เกีย่วขอ้งทุกฝำ่ย 

2.2. พจิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบหรอือนุมตัใินเรื่องที่ส ำคญัเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์
และพนัธกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง แผนงำน และงบประมำณ เป็นตน้  

2.3. ติดตำมและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

2.4. ดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯมคีวำมต่อเน่ืองในระยะยำว และพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแผนพฒันำ
ผูบ้รหิำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู )naMa  o Ms ccSS nnemM anaM(  

2.5. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัฯเป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดงักล่ำว รวมทัง้มกีำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.6. สง่เสรมิใหจ้ดัท ำจรรยำบรรณธรุกจิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนเขำ้ใจ
ถงึมำตรฐำนด้ำนจรยิธรรมที่บรษิทัฯใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ติดตำมให้มกีำรปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณ
ดงักล่ำวอยำ่งจรงิจงั 

2.7. พจิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพจิำรณำกำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้
ของผลประโยชน์ ควรมแีนวทำงที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไม่ควรมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหม้กีำรปฎิบตัติำมขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

2.8. ก ำกบัดูแลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งที่มปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีำรทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของ
กำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลี่ยนแปลง 

2.9. จดัให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และนโยบำย รวมทัง้จ ัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฎิบัติหน้ำที่เป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักล่ำว และทบทวนระบบทีส่ ำคญัอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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2.10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบควรให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

2.11. จดัให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนเกี่ยวกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนทำง 
t snese หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสอำจก ำหนดใหผ้่ำนกรรมกำรอิสระหรอื
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริษทัฯ ก ำหนดไว้ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.12. จดัใหม้กีลไกก ำกบัดแูลบรษิทัยอ่ย เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยมหีน้ำที่ในกำรใน
กำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัยอ่ย เพื่อควบคุมกำรบรหิำรใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยของบริษทัฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์

2.13. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยั โดยกรรมกำร
บรษิทัฯ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

2.14. ประเมนิผลกำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี 

3. การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ ส ำคญัที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอย่ำง
รอบคอบและมปีระสทิธภิำพ ดงัน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึพจิำรณำตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดงัต่อไปน้ี 

3.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมี
ควำมรูด้ำ้นบญัช/ีกำรเงนิ และต้องมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัควำมเป็นอสิระตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ก ำหนดส ำหรบับรษิทัฯ โดยเฉพำะ เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
ระบบควบคุมภำยใน ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรพิจำรณำ
คดัเลอืกและแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

3.2. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำน
และกรรมกำรของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
บริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงและประธำนของ
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอสิระ ทัง้น้ี ประธำน
กรรมกำรบรษิทัฯ ไม่ควรเป็นกรรมกำรหรอืประธำนของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน  

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการได้รบัเอกสารข้อมลูต่างๆ  

4.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ล่วงหน้ำเป็นรำยปี และ
ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ใหก้รรมกำรแต่ละคนรบัทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว  

4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะไดร้บัขอ้มูลสำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเลขำนุกำร
บรษิทัฯ มหีน้ำทีจ่ดัท ำหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มเีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อน
เขำ้รว่มประชุม เวน้แต่เป็นกำรเรยีกประชุมเรง่ด่วน 

4.3. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัวำระกำรประชุม โดยกำรปรึกษำหำรือกบัประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม  โดย
ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่วบรวมกำรน ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุมจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 
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4.4. กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีในแต่ละวำระกำรประชุมจะตอ้งงดออกเสยีง หรอืงดใหค้วำมเหน็ในวำระนัน้ๆ ส ำหรบั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระใดที่กรรมกำรมสี่วนไดเ้สยี ประธำนกรรมกำรจะขอควำมร่วมมอืให้
กรรมกำรปฏบิตัติำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรแจง้ต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบและเชิญกรรมกำรที่มสี่วนได้
เสยีออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ  

4.5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัฯ ท ำหน้ำที่บนัทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทนัเวลำ   และตอ้งมคีวำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชุมและควำมเหน็ของคณะกรรมกำร เพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิ 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไมอ่ำจก ำหนดค่ำตอบแทนใหต้นเองได้ เน่ืองจำกเป็นกำรขดักนั
ของผลประโยชน์ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจงึต้องด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดและเสนอให้กรรมกำรเห็นชอบ จำกนัน้จึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมผลงำนที่
คณะกรรมกำรไดท้ ำไวต้่อไป 

5.1. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน มหีน้ำที่ใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เกี่ยวกบัค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในด้ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำง/
องค์ประกอบของค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกบัควำมรบัผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลกำร
ด ำเนินงำน อยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มคีุณภำพไวไ้ดห้รอืเทยีบเคยีงไดใ้นอุตสำหกรรม
เดยีวกนั มโีครงสรำ้ง/องคป์ระกอบคำ่ตอบแทนทีม่คีวำมชดัเจน โปรง่ใส งำ่ยต่อกำรเขำ้ใจ 

5.2. ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิำรณำหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทุกปี โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตอ้งน ำเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 

5.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตุผลไว้
ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

6. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

6.1. คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นรำย ปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน
พจิำรณำผลงำนและปญัหำ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ทัง้น้ี กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ จะใช้แนวทำงตำมกำรประเมนิที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และด ำเนินกำร
ปรบัปรงุเพิม่เตมิเพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธรุกจิของบริษทัฯ  

6.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้มกีำรประเมนิผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรเพื่อเปรยีบเทียบกบัผลกำร
ด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะท ำกำรประเมนิในแบบประเมนิผล และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้
มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำรประเมนิต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบรหิำร จดัท ำแผนในกำรทดแทน
ต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับรหิำรและต ำแหน่งในสำยงำนหลกั 

7.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพฒันำ
และสบืทอดงำน เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มทีต่่อเน่ืองถงึผูส้บืทอดงำนในกรณีทีต่นไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 

7.3. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรบัผิดชอบตำม
ควำมเหมำะสม 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 26 
 

 

8. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

8.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบั กำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี

8.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะไดร้บักำรพฒันำควำมรูจ้ำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอ และต่อเน่ือง   โดย
มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

9. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทัฯ 

9.1. ปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์ุจรติ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ  
เป็นส ำคญั รวมทัง้ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมกำร 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

9.2. จดักำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ือหุน้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบรษิทั ฯ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) 

9.3. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร
และที่ประชุมผูถ้ือหุ้นให้ผูบ้รหิำรที่เกี่ยวขอ้งทรำบ และติดตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมมติดงักล่ำวผ่ำนประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

9.4. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี  
(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้  

9.5. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
9.6. ดูแลให้มกีำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลตำมระเบียบ

และ ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
9.7. ตดิต่อและสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธติ่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้และขำ่วสำรของบรษิทัฯ 
9.8. ใหค้ ำแนะน ำและขอ้มูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้ องทรำบ

และปฏบิตั ิรวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 
9.9. ดแูลกจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพื่อใหก้รรมกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

9.2.1 กรรมการบริษทัฯ  

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

ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

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

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัหำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำร
ของบรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
หรอืเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหำชนอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็น
กำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนที่จะมมีตแิต่งตัง้ และกรรมกำรต้อง
แจ้งให้บรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บรษิทัฯ ท ำขึ้น 
หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

9.2.2 กรรมการอิสระ  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะคดัเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิ
ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจ ำนวนของกรรมกำรอสิระจะตอ้งมอียำ่งน้อย 3 คน หรอือยำ่งน้อย 

1 ใน 3 แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรอิสระต้องไม่มธีุรกจิ  หรอืส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน  หรอืมผีลประโยชน์เกี่ยวข้องกบับรษิทัฯอนัอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมกำรอสิระมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้น้ี ใหน้ับรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

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

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

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
มอี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำรหรอืกำรให้หรอืรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึง
พฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯหรอืคู่สญัญำมภีำระหน้ีที่ต้องช ำระต่ออกีฝำ่ยหน่ึง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯหรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทัง้น้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำร
พจิำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย  ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

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

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไมป่ระกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูม้ ีอ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำร
ตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ในกรณีที่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอื
กำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีเกนิมูลค่ำที่ก ำหนดตำมขอ้   4  หรอื ขอ้    6  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจพจิำรณำผ่อนผนั
ใหไ้ด ้  หำกเหน็ว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่และกำรให้ควำมเหน็ที่เป็นอสิระ  

และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดงักล่ำว
แลว้ ดงัน้ี 

ก.   ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

ข.   เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 
ค.   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคล ดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

9.2.3 ผู้บริหาร 

ส ำหรบักำรคดัเลอืกประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำร
สรรหำและแต่งตัง้ ส ำหรบักำรคดัเลือก กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บริหำรตัง้แต่ระดบั
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรเป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

9.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรส่งตวัแทนซึ่งเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยทุกบรษิทั เพื่อท ำหน้ำที่ในกำร
ดแูลจดักำรและรบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และเพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั  ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำย
สมชำย หำญจติตเ์กษม และนำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธี
ระโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั พลนีสั แอนด ์ เอม็เค พทีอี ีลมิเิทด็ ซึง่บรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน  นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั เป็นกรรมกำร 3 ใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทั 

บรษิทั พลีนัส เอ็มเค ลิมเิท็ด ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 12 และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็น
กรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 
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10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกจิร่วม 30 ปี ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั  )มหำชน  (บรษิทัฯ  ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดคีวบคู่ไปกบักำรยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอ  ส่งผลใหห้ลกักำรและนโยบำยต่ำงๆ ภำยใน
องค์กรมหีลกัเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อควำมรบัผดิชอบของสงัคมและชุมชนอย่ำงชดัเจน ทัง้ในแง่ของกระบวนกำรจดักำรภำยใน
องคก์ร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ตลอดจนกำรพฒันำบุคลำกร ด้วยเชื่อว่ำองคก์รที่ดจีะเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืได้ภำยใต้สงัคมที่เป็นสุข 
และยงัคงมุง่หมำยเพิม่พนูมติดิำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป เช่นเดยีวกบัสโลแกน “ช่วงเวลาแห่งความสุข” 
ทีเ่รำแบ่งปนัใหแ้ก่กนั 
 
การด าเนินกิจการด้วยความรบัผิดชอบ (CSR-in-Process) 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ไดว้ำงรำกฐำนนโยบำยในกำรปฏิบตัติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและ

เป็นธรรม กล่ำวคอื กำรไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่ำงๆ ต้องค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเป็นธรรมต่อคู่คำ้ รวมทัง้ผูท้ี่มคีวำม
เกีย่วขอ้งต่อบรษิทัฯตลอดทัง้วงจรเป็นส ำคญั 

กำรรกัษำค ำมัน่และตรงต่อเวลำเป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ กรณีที่มผีลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต 
ทำงบรษิทัฯ พรอ้มเปิดเผยรำยละเอยีดต่อคู่คำ้เพื่อเขำ้ร่วมในกำรตดัสนิใจแก้ปญัหำร่วมกนัโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ นอกจำกน้ี
บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ภำยใต้กรอบกตกิำกำรแข่งขนัที่ด ีไม่ละเมดิควำมลบัหรอืล่วงรูค้วำมลบัทำงกำร
คำ้ของคูค่ำ้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล ไมแ่สวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรที่ไม่สุจรติหรอืไม่เหมำะสม และไม่
ท ำลำยชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย 

การด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ปจัจุบนัปญัหำคอรร์ปัชัน่ยงัคงทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ และหยัง่รำกลกึลงในทุกภำคส่วนของสงัคมไทย ส่งผลใหก้ำร

ด ำเนินกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมต้องหยุดชะงกัและเกดิควำมเสยีหำย ดงันัน้  เพื่อใหส้ำมำรถแก้ไขปญัหำดงักล่ำวไดอ้ย่ำง
สมัฤทธผิล ผู้น ำทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนจงึลงควำมเหน็ในกำรร่วมจบัมอืกนัแก้ไขอย่ำงจรงิจงั มุ่งปฏิบตัิอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่ง
นโยบำยควำมรว่มมอืน้ีไดข้ยำยมำสูภ่ำคธรุกจิดว้ย 

บทบำทของบรษิทัฯ ในฐำนะบรษิทัที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คอืกำรท ำหน้ำที่ส ำคัญในกำร
เป็นแบบอยำ่งทีด่ขีองกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ใหภ้ำคเอกชน อกีทัง้บรษิทัฯ มคีวำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม โดย
ยดึมัน่ในหลกับรรษทัภบิำลทีด่ ีมคีวำมโปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปลอดคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นรูปธรรมใน
กำรต่อต้ำนคอร์ร ัปชัน่ที่ช ัดเจน บริษัทฯ โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจึงได้ลงนำมในค ำประกำศ
เจตนำรมณ์เขำ้ร่วมแนวร่วมปฎิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ  เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2557 และเพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้ที่บรหิำรจงึไดแ้ต่งตัง้
คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ขึน้ เมื่อวนัที่ 24 ตุลำคม 2557 เพื่อด ำเนินกำรประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ  นอกจำกน้ี ในปี 2558 คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ได้จดัท ำนโยบำยต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่
และแนวทำงปฏิบตัเิกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ซึ่งได้รบักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนกังำนของบรษิทัฯ น ำไปใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่  
 อน่ึง นอกจำกกำรจดัท ำนโยบำยทีป้่องกนักำรกระท ำผดิครรลองแล้ว บุคลำกรทุกระดบัในองคก์รล้วนไดร้บักำรปลูกฝงั
มใิหร้บัอำมสิสนิจำ้งหรอืสนิน ้ำใจใด แมใ้นกรณีที่มกีำรมอบของขวญัตำมธรรมเนียมเทศกำลต่ำงๆ หำกมคีวำมจ ำเป็นต้องรบัไว้ 
สนิน ้ำใจดงักล่ำวจะถูกน ำมำเกบ็ไวเ้พื่อน ำไปมอบเป็นสำธำรณประโยชน์ต่อไปภำยหลงั 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
“วฒันธรรมเอ็มเค” เปรยีบเสมอืนเครื่องมอืหลกัที่ทำงบรษิทัฯ ยดึมัน่และน ำมำใช้ในกำรส่งเสรมิกำรเคำรพสทิธิ

มนุษยชน พร้อมทัง้ใช้เป็นแนวควำมคิดหลักในกำรขบัเคลื่อนองค์กร เน่ืองด้วยบริษทัฯ เน้นกำรบริหำรองค์กรในรูปแบบ
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ครอบครวัทีม่คีวำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดยีวกนัและมเีป้ำหมำยร่วมกนั บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบัพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีม
กนั ไมม่ชีนชัน้ศกัดนิำ ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิตลอดจนไม่น ำควำมแตกต่ำงดำ้นเชื้อชำต ิสญัชำต ิภูมลิ ำเนำ สผีวิ เพศ และศำสนำ มำชี้
วดัคณุคำ่ควำมเป็นมนุษย ์เพรำะบรษิทัฯ เชื่อวำ่มนุษยท์ุกคนลว้นมเีกยีรต ิศกัดิศ์ร ีสทิธแิละเสรภีำพในตนเอง  

นอกจำกควำมแตกต่ำงดงัทีก่ล่ำวมำแลว้ บรษิทัฯ ยงัมคีวำมเชื่อมัน่ในศกัยภำพของผูทุ้พพลภำพที่มคีวำมผดิปกตทิำง
สำยตำหรอืกำรสื่อสำร โดยเปิดโอกำสให้บุคคลดงักล่ำวเข้ำท ำงำนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร จดัสรรให้ปฏบิตัิหน้ำที่ตำมควำม
รบัผดิชอบในขอบเขตทีส่ำมำรถท ำได ้และมคีวำมคำดหวงัในกำรสรำ้งคณุภำพชวีติที่ดใีหก้บับุคคลเหล่ำน้ีต่อไปในอนำคต 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปจัจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิทัฯ ที่มีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็น

นโยบำยของบริษทัฯ ที่จะให้กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้โยกย้ำย ตลอดจนกำรพฒันำ
ศกัยภำพ โดยยดึหลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) ปฏบิตัติ่อพนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
(2) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังำน 
(3) ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ 
(4) กำรแต่งตัง้และโยกย้ำย รวมถงึกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจรติใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 
(5) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนโดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 
(6) รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนกังำน 
(7) ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 
(8) หลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรอื

คกุคำมและสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนกังำน 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้แผนกพนักงำนสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรให้ค ำแนะน ำ รวมถึงปรึกษำปญัหำ

ร้องเรยีนต่ำงๆ แก่พนักงำน และมกีำรออกตรวจเยี่ยมพนักงำนในสำขำต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั เพื่อสอบถำม
ควำมเป็นอยู่ของพนักงำน รวมถงึช่วยเหลอืปญัหำต่ำงๆ ของพนักงำน ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิำรต่ำงๆ ซึ่งมำกกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด เช่น กำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี กำรจดักจิกรรม 5 ส เพื่อใหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนถูกสขุลกัษณะอนำมยั  

บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัท ำโครงกำร Happy 8  ภำยใต้แนวคดิกำรสร้ำงองคก์รแห่งควำมสุข  (Happy Workplace) ของ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) ที่ทำงบรษิทัฯได้น ำมำปรบัใช้กบัองค์กรเพื่อสร้ำงใหเ้กิดองค์กรแห่ง
ควำมสขุ โดยส่งเสรมิใหพ้นักำนมคีวำมสุขทัง้ 8 ดำ้น อย่ำงยัง่ยนื ไดแ้ก่ กำรมสีุขภำพ มนี ้ำใจงดงำม มคีุณธรรม รูจ้กัหำควำมรู ้
ใชเ้งนิเป็น มคีรอบครวัด ีรูจ้กัผอ่นคลำย และแบ่งปนัควำมสขุสูส่งัคมรอบขำ้ง เพื่อสรำ้งสงัคมทีด่แีละยัง่ยนื  

บรษิทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญัในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยมกีำรจดัอบรมเรื่องกำรซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่
พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงมกีำรจดัสถำนที่ท ำงำนและจดัเตรยีมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัต่ำงๆ ให้เพยีงพอต่อกำรท ำงำน 
เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนไดร้บัควำมปลอดภยั และมสีภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีด่ ี

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัสุขภำพและควำมปลอดภยัของลูกค้ำโดยเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุก

รำยกำร มผีูช้ ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำรปลอดภยั ดูแลตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครวักลำง 
ระบบขนส่งไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำรจดัเกบ็อำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ี ยงัมกีำรอบรมใหค้วำมรู้แก่พนักงำนทุกคน
เพื่อให้เขำ้ใจและสำมำรถปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำนที่บรษิทัฯ วำงไว ้ซึ่งมำตรฐำนต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ไดร้บักำรรบัรองจำกสถำบนั
ต่ำงๆ เช่น 

 ใบรบัรองมำตรฐำนระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2008 เพื่อรบัรองว่ำครวักลำงเอม็เคมรีะบบกำรจดักำรคุณภำพ
และควำมปลอดภยัในกำรผลติอำหำร ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 
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 ใบรบัรองควำมปลอดภยัของอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรอื HACCP) ซึ่งเป็นระบบกำร
จดักำรเพื่อควำมปลอดภยัของอำหำร โดยใชก้ำรควบคมุจดุวกิฤตทิีต่อ้งควบคุม (Critical Control Point หรอื CCP) ของกำรผลติ 
ซึ่งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อำหำร ตัง้แต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary 
Producer) จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุทำ้ย เพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 

 ใบรบัรองกำรปฏบิตัทิี่ดใีนกำรผลติ (Good Manufacturing Practices หรอื GMP) โดยเน้นกระบวนกำรผลติที่ดี
เพื่อให้ได้สินค้ำที่มคีุณภำพ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนกำรผลิตที่ครวักลำง อุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงกำรจดัส่งสนิค้ำจนถึงมือ
ผูบ้รโิภค 

 ใบรบัรองระบบกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผกัสด  /ผลไม้สด จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งรบัรองว่ำบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบสำรพษิตกคำ้งในผกัสด ผลไมส้ด ที่จ ำหน่ำยได้อย่ำงเป็นระบบ 
และสำมำรถทวนสอบได ้

 ไดร้บักำรรบัรอง “โครงกำรอำหำรปลอดภยั” (Food Safety) ของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึง่จะเน้นกำรตรวจสอบสำรปนเป้ือนในอำหำร ไดแ้ก่ สำรบอรแ์รกซ ์สำรกนัรำ สำรฟอกขำว สำรฟอรม์ำลนิ และยำฆำ่แมลง 

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรรำ้นอำหำรวตัถุดบิปลอดภยัเลือกใช้สนิคำ้ Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงกำรของ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสรมิให้ร้ำนอำหำรเลือกใช้
วตัถุดบิจำกสนิคำ้ Q ซึ่งเป็นสนิคำ้ที่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนตำมระบบกำรผลติที่ด ีเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคำ้ที่มคีวำม
ปลอดภยั 

 ไดร้บักำรรบัรอง “โครงกำรปลอดผงชูรส” จำกสถำบนัอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งทำงสถำบนัอำหำรจะเขำ้มำ
ท ำกำรตรวจสอบรบัรองระบบโดยกำรน ำตวัอย่ำงอำหำร เครื่องปรุง และน ้ำจิ้ม มำท ำกำรตรวจหำสำร MSG (Monosodium 
Glutamate) ในหอ้งปฏบิตักิำร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำอำหำรทุกจำนในรำ้นเอม็เคสะอำด ปลอดภยั และปลอดผงชูรสอย่ำงแท้จรงิ โดย
สถำบนัอำหำรท ำกำรมอบป้ำยรบัรองปลอดผงชูรสใหก้บัรำ้นเอม็เคทุกสำขำ 

ในส่วนของกำรใช้น ้ำมนัทอดซ ้ำ ทำงบรษิทัฯ มวีธิกีำรตรวจสอบโดยดูที่มำตรฐำนสำรที่เรยีกว่ำ “สำรโพลำร์” (Polar 
Compounds) ซึ่งก ำหนดว่ำสำรโพลำรจ์ะต้องไม่เกนิค่ำที่สำมำรถใช้ต่อได ้และน ้ำมนัดงักล่ำวจะถูกน ำไปขำยต่อเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรผลติเป็นน ้ำมนัไบโอดเีซลเท่ำนัน้  

เน่ืองจำกเลง็เหน็ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคที่ต้องกำรรบัประทำนอำหำรที่เป็น “ธรรมชำต”ิ มำกที่สุด บรษิทัฯ จงึใส่ใจ
เป็นพเิศษในเรื่องของกำรพยำยำมใช้สผีสมอำหำรที่มำจำกธรรมชำต ิแม้นโยบำยดงักล่ำวจะสรำ้งต้นทุนมำกขึ้น แต่กจ็ะท ำให้
ผูบ้รโิภคสำมำรถวำงใจไดว้ำ่ไดร้บัประทำนอำหำรทีป่ลอดภยัจำกสำรเคม ี 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
กำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อมถอืเป็นสิง่ที่บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก ทัง้น้ี เพื่อรกัษำและด ำรงไวซ้ึ่งระบบนิเวศ

และสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิกำรอยู ่เช่น  
 กำรก ำจดัขยะตดิเชือ้ของหอ้งปฏบิตักิำรจุลชวีวทิยำในโรงงำน มกีระบวนกำรฆำ่เชื้อที่อุณหภูม ิ121 องศำเซลเซยีส 

รวมถงึระบบบ ำบดัน ้ำเสยีก่อนปล่อยลงสูล่ ำคลอง โดยมกีำรตรวจคณุภำพน ้ำทิ้งตำมพระรำชบญัญตัโิรงงำน พ  .ศ . 2535 กระทรวง
อุตสำหกรรม  

 กำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล รวมทัง้ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งครบถว้น  

 สง่เสรมิใหพ้นกังำนใชท้รพัยำกรทีม่อียูอ่ยำ่งประหยดัและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น กำรใช้กระดำษรไีซเคลิ กำร
ใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั และกำรแยกขยะ เป็นตน้ 

 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยดูแลเรื่องสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ประเภทตะเกียบภำยในร้ำนอำหำร 
จำกเดิมที่ใช้ “ตะเกียบไม้ไผ่” มำเป็น “ตะเกียบพลำสติก” ชนิดที่ทนควำมร้อนสูง สำมำรถล้ำงแล้วน ำกลบัมำใช้ใหม่ได ้
(Reusable) 
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 มกีำรน ำหลอดไฟ LED ซึง่เป็นหลอดไฟประเภทประหยดัพลงังำนและมคีวำมทนทำน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อย มำ
ใช้ในร้ำนอำหำรสำขำใหม่ๆ ที่เปิดท ำกำรตัง้แต่ปลำยปี 2556 และมีควำมพยำยำมที่จะน ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ ำวไปสู่
รำ้นอำหำรสำขำทีเ่ปิดบรกิำรก่อนหน้ำใหค้รบทุกแหง่ดว้ย 

 ในกระบวนกำรขนส่ง ทำงบรษิทัฯ ไดใ้ช้ระบบบรหิำรและตดิตำมพกิดัต ำแหน่งยำนพำหนะ (Fleet Management) 
โดยบรษิทัฯ มกีำรก ำหนด Speed Limit ของ Fleet รถยนตป์ระมำณ 150 คนั ว่ำใหใ้ช้ควำมเรว็ในกำรขบัขีท่ี่ 80-90 กม./ชม. ซึ่ง
เป็นระดบัควำมเรว็ทีใ่หป้ระโยชน์ในเรื่องกำรประหยดัพลงังำน และช่วยลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน  ทัง้น้ี รถแต่ละคนัจะมกีำรตดิตัง้
ระบบ GPS เพื่อควำมสะดวกในกำรควบคมุดแูลรวมถงึตรวจสอบเสน้ทำงเดนิรถดว้ย 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
(1) โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี 
บรษิทัฯ ไดร้ว่มมอืกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ และวทิยำลยัในสงักดักว่ำ 40 แห่ง จดัตัง้ “โครงกำรทวิ

ภำคเีพื่อมอบทุนกำรศกึษำ” และจดัตัง้ “ศูนย์กำรเรยีนรู้เอ็มเค” ในสถำนศึกษำ ซึ่งถือว่ำเป็นนวตักรรมควำมร่วมมอืระหว่ำง
สถำบนักำรศึกษำกบัองค์กรธุรกิจในกำรผลิตบุคลำกรให้มคีวำมพร้อมทัง้ด้ำนวชิำกำรและทกัษะอำชีพ ด้วยแผนกำรเรยีนใน
สถำนศึกษำควบคู่ไปกบักำรปฏิบตัิงำนจรงิในสถำนประกอบกำร เพื่อให้ผู้ที่ส ำเรจ็กำรศึกษำเป็นผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถใน
วชิำชพีนัน้ๆ อย่ำงแท้จรงิและมคีุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร โดยมหีลกัสูตรทัง้ในระดบั ปวช. ปวส. 
และปรญิญำตร ีทัง้น้ี บรษิทัฯได้มสี่วนร่วมในกระบวนกำรต้นน ้ำถึงปลำยน ้ำอย่ำงแท้จรงิ เช่น กำรไปประชำสมัพนัธ์ท ำควำม
เขำ้ใจกบัครแูนะแนว ผูป้กครอง นกัเรยีน นกัศกึษำ  กำรคดัเลอืก กำรก ำหนดแผนงำนปรบัปรุงหอ้งเรยีน กำรช่วยเหลอืค่ำเทอม 
กำรจดัอบรมหลกัสตูรต่ำง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์กบันกัเรยีนนกัศกึษำ รวมถงึกำรจดังำนมอบวฒุบิตัรหลงัจำกจบกำรศกึษำ เป็นตน้ 

 
(2) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ 
บริษทัฯ ได้มีส่วนร่วมในชุมชนโดยกำรเปิดโอกำสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษำและโรงเรียนปญัญำนุกูล 

จ ำนวนกว่ำ 18 แห่งทัว่ประเทศ ซึ่งเป็นเดก็นักเรยีนในกลุ่มที่บกพร่องทำงกำรได้ยนิและบกพร่องทำงสติปญัญำ ได้เข้ำร่วม
ท ำงำนกบับรษิทัฯ โดยก่อนกำรท ำงำนทำงบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรจดักำรเรยีนกำรสอนทกัษะในกำรใหบ้ริกำรตำมหลกัสูตรกำรเรยีน
กำรสอนทวภิำครีะดบัมธัยมปลำยของสถำบนัฝึกอบรมเอม็เคแก่เดก็นักเรยีน ซึ่งทุกรำยวชิำจะมกีำรลงพืน้ที่ศกึษำดูงำน และฝึก
ปฏิบตัิจริงที่สำขำ หำกนักเรียนคนใดมีควำมสนใจจะท ำงำนเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์หรือหำรำยได้พิเศษ ทำงบริษทัฯ จะมี
เจำ้หน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรยีนกบัสำขำที่อยู่ใกล้บ้ำนของเดก็เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
ซึง่ในขณะน้ีบรษิทัฯ มเีดก็นกัเรยีนพกิำรทีเ่ขำ้มำท ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองทัง้พนักงำนประจ ำและพนักงำนพำรท์ไทม์ 

 
(3) โครงการรบันักศึกษาฝึกงาน/นักศึกษาสหกิจศึกษา 
บรษิทัฯ ได้ท ำควำมร่วมมอืกบัมหำวทิยำลยัต่ำงๆ  มำกกว่ำ 10 แห่งเพื่อรบันักศึกษำเข้ำมำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ  

นกัศกึษำสหกจิศกึษำ มำฝึกปฏบิตังิำนในส่วนหน้ำรำ้นสำขำและส ำนักงำน เพื่อเป็นกำรสรำ้งประสบกำรณ์และเพิม่รำยไดพ้เิศษ
ให้กบันักศึกษำ โดยบรษิทัฯ จะออกใบรบัรองกำรฝึกประสบกำรณ์อำชีพให้กบันักศึกษำดงักล่ำว นอกจำกน้ี บรษิทัฯ เปิดรบั
นกัศกึษำฝึกงำนต่ำงชำต ิอำท ิเช่น นักศกึษำฝึกงำนจำกประเทศเวยีดนำม เขำ้มำฝึกงำนในรำ้นสำขำของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นควำม
รว่มมอืของบรษิทัฯ กบัมหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ และ มหำวทิยำลยัเว ้สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม 

 
(4) โครงการจดัสร้างโรงครวัและห้องสมดุ 
บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดัสรำ้งโรงครวัมำตรฐำนใหก้บัเสถยีรธรรมสถำน เน่ืองจำกเลง็เหน็ว่ำเป็นสถำนปฏบิตัธิรรมส ำหรบั

สุภำพสตรทีี่มศีกัยภำพพฒันำเป็นมหำวทิยำลยัได ้ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึต้องกำรมสี่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี  สะอำด 
และถูกสขุลกัษณะในกำรรบัประทำนอำหำรใหก้บัสถำนปฏบิตัธิรรมแหง่น้ี เพื่อยงัประโยชน์แก่ผูม้ำปฏบิตัธิรรมต่อไป 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนสรำ้งโรงครวัทีส่ะอำดและทนัสมยั รวมทัง้กำรสรำ้งหอ้งสมุดใหก้บั วดัไผ่ด ำ จงัหวดั
สงิหบ์ุร ีเพื่อประโยชน์ดำ้นกำรศกึษำหำควำมรูข้องสำมเณร ภกิษุสงฆ ์ตลอดจนประชำชนในชุมชนละแวกนัน้ดว้ย 
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การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 
 บรษิทัฯ ถอืเป็นกลุ่มธุรกจิที่เป็นผูน้ ำดำ้นกำรมนีวตักรรมใหม่ๆ เกดิขึน้ตลอดเวลำตัง้แต่อดตี เริม่ตัง้แต่เป็นผู้รเิริม่ใน
กำรน ำหมอ้ไฟฟ้ำเขำ้มำแทนหม้อแก๊ส เพื่อควำมปลอดภยัของลูกค้ำที่มำใช้บรกิำร ต่อมำได้มกีำรเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้ต่ำงๆ 
เช่น เปลี่ยนจำกตะกรอ้ทองเหลอืงเป็นตะกรอ้สเตนเลส  เปลี่ยนมำใช้เตำแม่เหลก็ไฟฟ้ำ (Induction) ซึ่งปลอดภยัจำกกำรถูกไฟ
ดูด 100% มกีำรใช้นวตักรรม PDA ในกำรสัง่อำหำร เพื่อควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำรลูกคำ้ และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน
ของพนกังำน รวมถงึกำรน ำหุน่ยนตเ์ขำ้มำท ำหน้ำทีเ่สริฟ์อำหำรภำยในรำ้น เป็นตน้  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัได้ตดิตัง้ระบบกำรสัง่อำหำรรูปแบบใหม่ซึ่งไดเ้ริม่น ำมำใช้ในกว่ำ 50 สำขำของรำ้นเอม็เค สุกี ้
คอืระบบ Tablet บนโต๊ะอำหำร อ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำสำมำรถสัง่รำยกำรอำหำรส่งตรงถึงครวัได้ด้วยตวัเอง (Self-
Ordering System)  

และด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในกำรดูแลสุขภำพของลูกค้ำ บรษิทัฯ จึงมีนวตักรรมทำงด้ำนโภชนำกำร โดย
รว่มมอืกบัสถำบนัโภชนำกำร มหำวทิยำลยัมหดิล จดัท ำใบโภชนำกำรทีจ่ะแจง้รำยกำรและจ ำนวนแคลอรจีำกสำรอำหำรประเภท
ต่ำงๆ ทีลู่กคำ้บรโิภคเขำ้ไปในมือ้นัน้ๆ วำ่มจี ำนวนเท่ำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรดูแลสขุภำพของลูกคำ้ไดน้ัน่เอง 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR-After Process) 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรประกอบธุรกจิดว้ยกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นอย่ำงยิง่ ดงันัน้ จงึได้มี

กำรบริจำคเงินและให้ควำมช่วยเหลือแก่องค์กรต่ำงๆ อยู่เสมอ ทัง้แก่สถำนศึกษำและโรงพยำบำลของรัฐ โดยเฉพำะ
โรงพยำบำลศริริำช ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็วำ่บุคลำกรคณุภำพซึง่เตม็ไปดว้ยควำมเสยีสละของที่น่ีควรจะมคีุณภำพชวีติที่ดใีน
กำรรบัประทำนอำหำร ดงันัน้ เมื่อทำงโรงพยำบำลศริริำชมกีำรก่อสรำ้งอำคำรหลงัใหม่ที่ชื่อ “ปิยรำชมหำกำรุณย์” บรษิทัฯ จงึได้
เขำ้ไปเปิดบรกิำรรำ้นอำหำรในเครอืเอม็เคฯ ภำยในอำคำรดงักล่ำวทัง้หมด 4 รำ้น ประกอบดว้ย รำ้นเอม็เค สุกี้ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
ยำโยอ ิรำ้นอำหำรญี่ปุน่ฮำกำตะ รำเมน และรำ้นกำแฟ เลอ เพอททิ 

 ทัง้น้ี เป็นกำรใหบ้รกิำรโดยบรษิทัฯ ยกผลก ำไรทัง้หมดที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลศริิ
รำช รวมทัง้ยงัไดบ้รจิำคเงนิเพื่อสรำ้งอำคำรโรคหวัใจ ICCU และกกักนัโรค 1 หลงั มอบใหโ้รงพยำบำลศริริำชอกีดว้ย 
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11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ได้ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่มปีระสทิธภิำพเพยีงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิ  โดยมฝีำ่ยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สอบ
ทำนระบบกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจ
ว่ำกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใช้ทรพัยำกรของบริษัทฯอย่ำงคุ้มค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ตลอดจนดูแลรกัษำทรพัย์สิน ลดควำมผิดพลำดและป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงมีกำรกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏบิตังิำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และทนัเวลำ รวมทัง้ให้มกีำรปฏบิตัติำมนโยบำย กฎระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัของกฎหมำย เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ 
 
ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  โดยมขีอ้สรุปเกี่ยวกบัควำม
เพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในไว ้5 ดำ้น ดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาพแวดล้อม   
บรษิทัฯ มโีครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมกำรปฏิบตัิงำนในภำพรวมที่มคีวำมเหมำะสมและเพยีงพอ มกีำรสร้ำง
บรรยำกำศของกำรปฏิบตัิงำนที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดบัในหน่วยงำนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยกำร
เสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่ให้ควำมส ำคญักบัควำมซื่อสตัย์และจริยธรรม มีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรและกำรมอบ
อ ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีช่ดัเจน เหมำะสมต่อกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้กำรก ำหนดคุณลกัษณะงำนและพฒันำทกัษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัคงเน้นใหค้วำมส ำคญัอย่ำงต่อเน่ืองในประเดน็ของกำร
พจิำรณำประเมนิผลโดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงำน มกีำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยองคก์รลงสู่ระดบัสำยงำนและฝำ่ย รวมทัง้มี
กำรน ำ  KPIs (Key Performance Indicators) มำใช้กบัระบบกำรปฏบิตังิำนเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน 
นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ได้มกีำรปรบัปรุงระบบบรหิำรทรพัยำกรมนุษย์ให้มปีระสทิธภิำพยิง่ขึ้น โดยกำรจดัท ำแผนกำรสบื
ทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มดำ้นบุคลำกรระดบับรหิำร  

2. การประเมินความเส่ียง 
ปจัจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะท ำงำนดำ้นบรหิำรควำมเสี่ยงที่คอยดูแลและควบคุมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  แต่อย่ำงไรก็ด ี
บรษิทัฯไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้กบัธรุกจิทีอ่ำจท ำใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้  โดยผู้บรหิำรระดบัสูงได้ติดตำมปญัหำต่ำง ๆ ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด  ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรจดัตัง้คณะท ำงำนด้ำนควำมเสี่ยงเพื่อน ำเสนอรำยงำนด้ำนควำมเสี่ยงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯพจิำรณำรบัทรำบต่อไป  ทัง้น้ีรำยละเอียดด้ำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ปรำกฏในหวัข้อ “ปจัจยั
ควำมเสีย่ง” 

3. มาตรการควบคมุ 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมและเพยีงพอ มกีำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏบิตัิที่มกีำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และกำรอนุมตัทิี่ชดัเจน มกีำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏบิตังิำน และกำรก ำหนดกลไกกำรควบคุมเพื่อป้องกนั
หรอืลดข้อผดิพลำดของกำรปฏบิตัิงำนดงักล่ำว มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอน มกีำรสอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มใิช่ทำงกำรเงนิให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด มีกำรบนัทึกบญัชีครบถ้วน
ถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ มกีำรจดัเกบ็เอกสำรทำงบญัชทีัง้ที่เป็นเอกสำรและขอ้มูลสำรสนเทศไวอ้ย่ำงเป็นระบบ และเป็นไป
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ด้ำนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง บรษิทัฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและนโยบำยของบรษิทัฯ ซึ่งได้
ก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงไว้อย่ำงชดัเจน  เช่น อ ำนำจหน้ำที่และวงเงนิอนุมตัิ  กำร
ก ำหนดควำมตอ้งกำรสนิคำ้  กำรตรวจรบั  กำรควบคุมและกำรเกบ็รกัษำสนิคำ้ กำรตรวจนับทรพัยส์นิ  ดำ้นกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล  บริษทัฯมีกำรวำงระบบด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของพนกังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  มกีำรพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหพ้นักงำนมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 36 
 

 

ในกำรปฏบิตังิำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ   นอกจำกน้ีในกรณีทีบ่รษิทัฯมกีำรท ำธรุกรรมกบับุคคลที่มคีวำมขดัแยง้หรอืบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  โดยฝำ่ยบรหิำรจะน ำเรื่องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัิต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯไดม้กีำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
ยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอดว้ยเช่นกนั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
บรษิทัฯมรีะบบสำรสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรปฏบิตัิงำน เพื่อช่วยสนับสนุนกำรควบคุมภำยในและกำรด ำเนินงำนของ
ฝ่ำยบรหิำร มีกำรจดัเก็บข้อมูลหรือเอกสำรที่ส ำคญัอย่ำงเป็นระบบ มีกำรรำยงำนข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรไปยงั
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบตัิงำนในรูปแบบที่ถูกต้อง  มีกลไกหรือช่องทำงในกำรสื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนหรอืหน้ำที่ของตนเองที่เกี่ยวขอ้งกบักำรควบคุมภำยใน   นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงำน
นกัลงทุนสมัพนัธซ์ึง่เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับนักลงทุนต่ำงๆ เพื่อใหข้อ้มูลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน
ของบรษิทัฯดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อรวดเรว็และเขำ้ถงึไดง้่ำย และยงัมชี่องทางรบัขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะภายในองคก์ร 
และรบัข้อร้องเรยีนจากภายนอก โดยผ่านช่องทางที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่มีความทนัสมยั เช่น 
Website ของบรษิทัฯ,  E-mail,  Call Center เป็นต้น โดยมกีารจดัการ จดัเกบ็ ตดิตาม และประเมนิผลอย่างเป็นระบบ 
มกีารทบทวนและน าขอ้มลูต่างๆ น ามาจดัท าแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนนัน้ซ ้า 

5. ระบบการติดตาม 
บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยในและผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเน่ือง  โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมหลกักำรควบคุมภำยในที่ด ีและเป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รบั
กำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถงึกำรน ำเสนอรำยงำนและประเดน็ต่ำง ๆ ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ฝำ่ยบรหิำรทีเ่ขำ้รว่มประชุมดว้ย นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขำ้รว่มประชุม เพื่อพจิำรณำและ
รบัทรำบผลกำรสอบทำนงบกำรเงนิและประเดน็ต่ำงๆเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน  ในกรณีพบขอ้ที่ควรปรบัปรุงจะ
ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทนัท ีเพื่อใหส้ำมำรถปรบัปรงุไดอ้ยำ่งทนักำล   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน โดยมีรอง
ศำสตรำจำรย ์ดร.อรรณพ ตนัละมยั เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงวไิล ฉัททนัต์รศัมี และนำยอรรถพล ชดช้อย เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ และ มนีำยพสักร ลิลำ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมี
คณุสมบตัติรงตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิงำนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบ ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกนั 6 ครัง้ โดยได้ประชุมร่วมกบัผู้บริหำร ผู้
ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชี รวมทัง้ได้จดักำรประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่ำยจดักำรเพื่อปรกึษำหำรอือย่ำงเป็น
อสิระเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิและแลกเปลี่ยนข้อคดิเหน็ในกำรพจิำรณำงบกำรเงนิประจ ำปี 2558 ทัง้น้ี สรุปสำระส ำคญัได้
ดงัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2558   โดยได้สอบถำมและรบัฟงัค ำชี้แจงจำก
ผูบ้รหิำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ และผูส้อบบญัช ีในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และงบกำรเงนิรวม 
และควำมเพยีงพอในกำรเปิดเผยข้อมูลและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวีำ่รำยงำนกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั  เชื่อถอืไดต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยน ำเสนอผำ่นคณะกรรมกำรบรษิทัฯเพื่อพจิำรณำอนุมตัทิุกครัง้ 

2. สอบทานข้อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินควำม
เพยีงพอ เหมำะสม และประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อช่วยส่งเสรมิใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
และมัน่ใจไดว้่ำกำรปฏบิตังิำนของสำขำและทุกหน่วยงำนของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  โดยมฝีำ่ยตรวจสอบภำยใน
ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมอย่ำงเป็นอสิระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนงำนกำร
ตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัซิึ่งครอบคลุมระบบงำนที่ส ำคญัของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั และมกีำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัธรุกจิของบรษิทัฯ  มกีำรมอบอ ำนำจและอนุมตัใิหด้ ำเนินงำนอยำ่งมขี ัน้ตอนตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้เป็นไปตำมระบบกำร
ควบคมุภำยในทีด่ ีและมกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีม่คีวำมโปรง่ใส  

3. สอบทานการปฏิบติังานตาม กฎหมาย  ระเบียบ   และข้อบงัคบั  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนร่วมกบั
ฝำ่ยตรวจภำยในและฝำ่ยบรหิำรที่เกี่ยวขอ้ง พบว่ำ หน่วยงำนที่ไดร้บักำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัถิูกต้องตำมที่กฎหมำย ขอ้บงัคบัที่
ก ำหนดไว ้และไดพ้จิำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำนกำรบญัชแีละเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในแต่ละไตร
มำสจำกผู้สอบบญัชีภำยนอกด้วย เพื่อให้ได้มีกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจก่อนน ำมำใช้ในกิจกำรบริษัทฯ ให้ถูกต้องและ
สอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้บงัคบัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัรวมถึง
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจจะก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ พบวำ่ ในรอบปี 2558 กำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ของบรษิทัฯมลีกัษณะทีเ่ป็นธรุกรรมกำรคำ้ปกต ิและมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
มคีวำมโปรง่ใสและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

5. สนับสนุนให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบรษิทัฯให้
เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ซึ่ง
พบว่ำบรษิทัฯได้ปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องเหมำะสม รวมถึงส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว เพื่อใหก้ำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
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6. พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี   คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผ่ำนมำของ
ผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร และกำรให้
ค ำปรึกษำในมำตรฐำนกำรบัญชี กำรสอบบัญชี และรบัรองงบกำรเงินได้ทันเวลำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหแ้ต่งตัง้บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯประจ ำปี 2559 ซึ่งกำรแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละคำ่สอบบญัชขีึน้อยูก่บักำรอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2559 

 จำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯตำมที่ระบุไว้ในกฎ
บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มคีวำมเหน็วำ่บรษิทัฯมกีำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มรีะบบกำร
ควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีำรเปิดเผย
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัอย่ำงถูกต้อง และมกีำรปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องกบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดอีย่ำงเพยีงพอ โปร่งใส 
และเชื่อถือได้ รวมทัง้มกีำรพฒันำปรบัปรุงระบบกำรปฏิบตัิงำนให้มคีุณภำพ และเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำง
ต่อเน่ือง 
  
 
 
             
                   ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
            ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายละเอียดหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในได้
พจิำรณำแต่งตัง้ให ้นำยพสักร ลลิำ ซึง่เป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และมคีุณสมบตัเิหมำะสมท ำหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหห้วัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯมหีน้ำที่ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. รำยงำนประเดน็ทีส่ ำคญัเกีย่วกบักระบวนกำรควบคุมในกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯที่ตรวจพบ  รวมถงึงำนที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกฝ่ำยบรหิำรที่ไดอ้นุมตัใิห้ด ำเนินกำรตรวจสอบทัง้บรษิทัฯและบรษิทัย่อย  รวมทัง้แนวทำงในกำร
ปรบัปรงุกระบวนกำรในกจิกรรมนัน้ๆ 

2. ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูบ้รหิำรเพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมกฎระเบยีบของบรษิทัฯ  
3. เสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัควำมคบืหน้ำและแผนกำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และควำมพอเพยีงของ

ทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำน 
4. ประสำนงำนและก ำกบัดูแลกำรติดตำมและกำรควบคุมอื่น เช่น กำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 

หลกัจรรยำบรรณ ควำมปลอดภยั สภำพแวดลอ้ม และกำรสอบบญัช ีเป็นตน้ 
5. ปฏบิตังิำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยในตำมทีไ่ดร้บักำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12 รายการระหว่างกนั 

12.1 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บคุคล/บริษทัท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ 
1 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน  เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 55.3 

(รวมกำรถอืหุน้ของนำยฤทธิแ์ละนำงยพุนิ) 
2 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน  เป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 55.3 

(รวมกำรถอืหุน้ของนำยฤทธิแ์ละนำงยพุนิ) 
3 นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม  เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 18.0 
4 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั  เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 0.5 
5 บรษิทั โกลบอล แอสเซท ดี

เวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (เดมิชื่อ
บรษิทั เอม็เค โกลบอล จ ำกดั)
(GAD) 

 ประกอบธุรกจิลงทุน 
 กรรมกำรและ/หรอืผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 3 รำย ไดแ้ก่ นำง

ยพุนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของ GAD ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65.7 (รวมกำรถอืหุน้ของนำยฤทธิแ์ละ
นำงยพุนิ) และรอ้ยละ 17.1 ตำมล ำดบั (ขอ้มลู ณ วนัที ่23 เมษำยน 2558) 

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

(MKWW) 
 ประกอบธุรกจิลงทุน 
 กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 3 รำย ไดแ้ก่ นำงยุพนิ ธรีะโกเมน นำย

ฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ MKWW ดว้ย
สดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 70.0 (รวมกำรถอืหุน้ของนำยฤทธิแ์ละนำงยุพนิ) และรอ้ย
ละ 15 ตำมล ำดบั (ขอ้มลู ณ วนัที ่23 เมษำยน 2558) 

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม 
7 บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 

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

ใหญ่ของ SFS ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65.0 (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษำยน 
2558)  

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม 
8 บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์

จ ำกดั (KVE) 
 ประกอบธุรกจิผลติ/จ ำหน่ำยหมอ้แปลงไฟฟ้ำ บรกิำรซ่อมอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคส ์
 กรรมกำรของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ดร. ขตัยิำ ไกรกำญจน์ เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง

นำมและเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ KVE ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 61.0 (ขอ้มลู 
ณ 30 เมษำยน 2557) 

9 บรษิทั พรซีชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ 
จ ำกดั (PM) 

 ประกอบธุรกจิรดี/หลอมโลหะ 
 กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำย

ทนง โชตสิรยทุธ ์เป็นผูถ้อืหุน้ของ PM ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 9.8 (รวมกำร
ถอืครองโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) และรอ้ยละ 0.9 ตำมล ำดบั (ขอ้มลู ณ 30 เมษำยน 
2558) 

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 
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บคุคล/บริษทัท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ 
10 บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั 

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

ทนง โชตสิรยทุธ ์เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ SE-ED ดว้ยสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 
7.1 และรอ้ยละ 5.5 (รวมกำรถอืครองโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) ตำมล ำดบั (ขอ้มลู ณ 7 
พฤษภำคม 2558) 

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

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

 ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค/บรโิภค 
 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื ดร.ขตัยิำ ไกรกำญจน์ 

12 บรษิทั เนชัน่แนล ฟู้ด รเีทล 
จ ำกดั (NFR) 

 ประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร 
 ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะโกเมน เป็น

กรรมกำรและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ NFR ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 74.9 (ขอ้มลู ณ 
วนัที ่23 เมษำยน 2558)  

 มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม 
หมำยเหตุ: สดัส่วนกำรถอืหุน้ทีแ่สดงในตำรำงรวมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
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12.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯและบริษทัย่อยและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในปี 2558 บรษิทัฯมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไมก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

บคุคล/บริษทั 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ปี 2558 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1 GAD คำ่จดัท ำบญัช ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.02 
0.02 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ GAD จ ำนวน 16,050 บำท 
 ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้ำ่ยพนักงำนที่

ใหบ้รกิำร 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ GAD นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนทีใ่หบ้รกิำรโดยไมท่ ำให้
บรษิทัฯเสยีประโยชน์ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเกดิขึน้ตำมควำม
จ ำเป็น 

 

 คำ่เช่ำทีด่นิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

30.33 
- 

 เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำนแหง่ใหมใ่นอตัรำเดอืนละ 1,687,554 บำทต่อเดอืน  
 เพื่อใชเ้ป็นโรงงำนครวักลำง – บำงนำ CK5 แหง่ใหมใ่นอตัรำเดอืนละ 840,000 บำทต่อเดอืน 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรเช่ำที่ดนิเป็นกำรด ำเนินธรุกรรมตำมปกต ิโดยอตัรำคำ่เช่ำเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำตลำด
ของทรพัยส์นิในบรเิวณใกล้เคยีงกนั ซึง่รำยกำรดงักล่ำวถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2 MKWW คำ่จดัท ำบญัช ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.02 
0.02 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW จ ำนวน 16,050 บำท 
 ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้ำ่ยพนักงำนที่

ใหบ้รกิำร 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนทีใ่หบ้รกิำรโดยไมท่ ำให้
บรษิทัฯเสยีประโยชน์ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเกดิขึน้ตำมควำม
จ ำเป็น 
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บคุคล/บริษทั 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ปี 2558 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

3 SFS ค่ำเช่ำ เครื่องล้ำงจำนและ
เครื่องท ำน ้ำแขง็ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

44.75 
 

4.58 

 รำยกำรเช่ำเครื่องลำ้งจำนส ำหรบัเอม็เคสุกี้และยำโยอทิุกสำขำ โดย SFS เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้รกิำร
หลำยรำยทีบ่รษิทัฯเลอืกใช ้และไดม้กีำรก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 รำยกำรเช่ำเครื่องท ำน ้ำแขง็ส ำหรบัเอม็เคสุกี้และยำโยอทิุกสำขำ โดย SFS เป็นคู่คำ้เพยีงรำย
เดยีวทีม่รีะบบใหเ้ช่ำเครื่องท ำน ้ำแขง็และใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรงุหลงักำรขำย  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำโดย
เทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

4  KVE ค่ำที่ปรกึษำทำงดำ้นไอทีและ
คำ่วำงระบบคอมพวิเตอร ์
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.72  
 

- 

 บรษิทัฯไดว้ำ่จำ้ง KVE เป็นทีป่รกึษำทำงดำ้นระบบสำรสนเทศในอตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 60,000 
บำท ซึง่เป็นอตัรำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรวำ่จำ้งดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯซึ่งต้องมกีำรปรบัปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิ โดยไดก้ ำหนดค่ำที่ปรกึษำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัรำคำ
ที่เสนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 
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บคุคล/บริษทั 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ปี 2558 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

5 PM คำ่อุปกรณ์หมอ้สกุี้ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.89 
- 

 รำยกำรว่ำจำ้งท ำหมอ้สุกี้ส ำหรบัทุกสำขำ โดย PM เป็นผูผ้ลติหมอ้สุกี้ใหบ้รษิทัฯเพยีงรำยเดยีว
เน่ืองจำกเป็นผูพ้ฒันำหมอ้สกุีร้ว่มกนั ซึ่งหมอ้สุกี้ของบรษิทัฯจะมรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัที่สูง
กวำ่ทอ้งตลำดโดยทัว่ไป ทัง้น้ี บรษิทัฯไดก้ ำหนดรำคำวำ่จำ้งจำกประมำณกำรต้นทุนอุปกรณ์และ
คำ่แรงทีใ่ชใ้นกำรผลติหมอ้สกุีบ้วกก ำไร 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรวำ่จำ้งท ำของดงักล่ำวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ ซึ่ง PM ไดม้สี่วนร่วมในกำรพฒันำหมอ้สุ
กี้ซึ่งมรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัที่สูงกว่ำหมอ้สุกี้ทัว่ไป อกีทัง้ PM ยงัมศีกัยภำพในกำรรองรบั
กำรขยำยตวัของบริษทัฯได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยรำคำว่ำจ้ำงได้เทียบเคยีงจำกกำรประมำณกำร
ต้นทุนอุปกรณ์และค่ำแรงที่ใช้ในกำรผลิต รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

6 SE-ED คำ่สปอนเซอร ์
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.75 
- 

 คำ่สปอนเซอรค์ติตีแ้คมป์ 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรวำ่จำ้งดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนดรำคำโดยเทยีบเคยีงได้
กบัรำคำที่เสนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

7 PMK คำ่ซือ้วตัถุดบิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.02 
0.00 

 รำยกำรซือ้วตัถุดบิโดยก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกคูค่ำ้รำยอื่น 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำรก ำหนดรำคำโดย
เทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอโดยคูค่ำ้รำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคล/บริษทั 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ปี 2558 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

8 NFR คำ่จดัท ำบญัช ี
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.02 
0.02 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ NFR จ ำนวน 16,050 บำท 
 บรษิทัฯก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรใหบ้รกิำรและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่

ใหบ้รกิำร 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชีแก่ NFR นัน้เรยีกเกบ็ตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บรกิำรโดยไม่ท ำให้
บรษิทัฯเสยีประโยชน์ ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเกดิขึน้ตำมควำม
จ ำเป็น 

9 นำงยพุนิ  
ธรีะโกเมน 

เช่ำทรพัยส์นิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
 
 
 

1.04 
- 

 รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่พื่อใชด้ ำเนินกำร Home Delivery Call Center และสำขำยอ่ยโชคชยั   
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำรเช่ำสถำนที่ดงักล่ำวเป็นไปเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ นัน้ โดยได้มีกำร
พจิำรณำถึงควำมเหมำะสมของสถำนที่ตัง้ที่ก่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 
อตัรำค่ำเช่ำสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำเช่ำในพืน้ที่เดยีวกนั ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถือ
วำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

10 นำยฤทธิ ์
ธรีะโกเมน 

ขำยบตัรของขวญั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.08 
- 

 รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใช้บรกิำรรำ้นอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดยก ำหนดรำคำ
เช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และได้มกีำรก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบั
ลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

11 นำยสมชำย 
หำญจติตเ์กษม 

ขำยบตัรของขวญั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.08 
- 

 รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใช้บรกิำรรำ้นอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดยก ำหนดรำคำ
เช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบั
ลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคล/บริษทั 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ปี 2558 

 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

12 นำยประวทิย ์
ตนัตวิศนิชยั 

ขำยบตัรของขวญั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.12 
- 

 รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใช้บรกิำรรำ้นอำหำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย โดยก ำหนดรำคำ
เช่นเดยีวกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และได้มกีำรก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบั
ลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

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

12.4 มาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัฯอนุมตัริำยกำรระหวำ่งกนัโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเป็นส ำคญั โดยผ่ำนขัน้ตอนกำร
พจิำรณำตำมระเบียบปฏิบตัิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยและผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ ำง
เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมส ำคญั จะต้องไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ทัง้น้ี บรษิทัฯได้มกีำรขออนุมตัใินหลกักำร
เกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี บรษิทัฯและบรษิทัย่อย อำจมรีำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯจงึขอ
อนุมตัิในหลกักำรใหฝ้่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขี้อตกลงทำงกำรคำ้ใน
ลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้อง ทัง้น้ี บรษิทัฯจะจดัท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯทุกไตรมำส 
ในกรณีที่กรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผู้จดักำรหรอืบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสยีหรอืมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรที่มสี่วนไดเ้สยีผูน้ัน้ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวกบับรษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ย ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัฯจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัทีส่ ำคญัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัและในอนำคตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้กบั
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยถือปฏิบตัิเช่นเดยีวกบัลูกค้ำทัว่ไป ด้วยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดยผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัทิี่ชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตำมหลกักำร
กำรก ำกบักจิกำรทีด่ ีถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยก ำหนด และต้องเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตักิำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุในขอ้ 12.4 

12.6 สรปุสาระส าคญัของสญัญา/ข้อตกลงท่ีส าคญั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นครวักลำง (CK5) 

เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม 2556 บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำที่ดนิบำงส่วนของโฉนดเลขที่ 3472, 52646 และ 52648 ต ำบล
ศรษีะจระเขใ้หญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร เน้ือที่รวม 42,303 ตำรำงเมตร (26 ไร่ 1 งำน 75.75 ตำรำงวำ) 
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พร้อมอำคำรคลงัสนิค้ำที่ตัง้อยู่บนที่ดนิดงักล่ำวจำกบรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิทั 
เอม็เค โกลบอล จ ำกดั) เพื่อใช้เป็นครวักลำงของบรษิทัฯโดยอำคำรคลงัสนิค้ำดงักล่ำวมขีนำดพืน้ที่ประมำณ 13,005 
ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมกี ำหนด 20 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 ถงึวนัที่ 31 ตุลำคม 2576 ในอตัรำค่ำ
เช่ำเดอืนละ 840,000 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำค่ำเช่ำ 19.9 บำทต่อตำรำงเมตร และจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปีโดย
บรษิทัฯ จะเริม่ช ำระคำ่เช่ำเดอืนแรกในวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2556 เป็นตน้ไป 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน สถำนทีอ่บรมพนักงำนและสถำนทีป่ระชุม 

เมื่อวนัที ่1 มกรำคม 2555 บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำที่ดนิโฉนดเลขที่ 52303-52308 ต ำบลบำงนำ อ ำเภอพระโขนง 
กรุงเทพ พร้อมทัง้อำคำรและโกดงัเก็บของที่ตัง้อยู่บนที่ดินดงักล่ำวจำกบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท ์
จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิทั เอม็เค โกลบอล จ ำกดั) เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน สถำนที่อบรมพนักงำนและสถำนที่ประชุม
ของบรษิทัฯโดยอำคำรและโกดงัเกบ็ของดงักล่ำวมขีนำดพืน้ทีเ่ช่ำรวม 9,196.38 ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมกี ำหนด 3 
ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2555 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ในอตัรำค่ำเช่ำเดอืนละ 1,467,438บำท หรอืคดิเป็น
อตัรำค่ำเช่ำ 159.57 บำทต่อตำรำงเมตร โดยบรษิทัฯ จะเริม่ช ำระค่ำเช่ำเดอืนแรกในวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2555 เป็น
ต้นไป บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธกิำรต่ออำยุสญัญำเช่ำออกไปอกี 18 ปี โดยอตัรำค่ำเช่ำภำยใต้สญัญำใหม่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
15 ทุกๆ 3 ปีและกำรช ำระค่ำเช่ำยงัคงเป็นรำยเดอืนทัง้น้ี บรษิทัฯ ต้องแสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อน
ระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วนั และจะต้องลงนำมในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกนัไว้ให้แล้วเสรจ็ก่อน
สญัญำเช่ำเดมิสิน้สดุไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็น Home Delivery Call Center 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที่ 3 ของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอยวภิำวดรีงัสติ 16/10 แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพ จำกนำงยุพนิ ธรีะโกเมน เพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร Home Delivery Call Center โดยมี
ขนำดพืน้ทีเ่ช่ำรวม 226 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวำคม 2558 ถงึวนัที่ 14 ธนัวำคม 2561 
ในอตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 27,346 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำคำ่เช่ำ 121 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิด้
ปฏบิตัผิดิสญัญำเช่ำและไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 
วนั รวมถงึไดล้งนำมในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกนัไวใ้หแ้ล้วเสรจ็ก่อนสญัญำเช่ำเดมิสิน้สุดไม่น้อยกว่ำ 30 วนั บรษิทัฯ จะ
ไดร้บักำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำคำ่เช่ำภำยใตส้ญัญำใหมจ่ะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15  

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำร Home Delivery 

บรษิทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที่ 1 บำงส่วนของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอยวภิำวดรีงัสติ 16/10 แขวงจอม
พล เขตจตุจกัร กรงุเทพ จำกนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่ประกอบกำรของอำหำรเกี่ยวกบั Home Delivery 
ในกำรจดัเกบ็ ผลติ และจดัส่งอำหำรใหก้บัผู้ส ัง่ซื้อโดยมขีนำดพืน้ที่เช่ำรวม 23.385 ตำรำงเมตร โดยนับตัง้แต่วนัที่ 8 
สงิหำคม 2557 ถงึวนัที่ 7 สงิหำคม 2560 บรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นจ ำนวน 2,573 บำทต่อเดอืน ทัง้น้ี กรณี
บรษิทัฯ มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำเช่ำและไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สุดลงไม่
น้อยกวำ่ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำมในเงื่อนไขใหมท่ีต่กลงกนัไวใ้หแ้ล้วเสรจ็ก่อนสญัญำเช่ำเดมิสิน้สุดไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 
บรษิทัฯ จะไดร้บักำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำค่ำเช่ำภำยใต้สญัญำใหม่จะเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 
15 

 
 

 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่3 หน้ำ 1 

13 ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2556 (ปรบัปรงุใหม่) ปี 2557 (ปรบัปรงุใหม่) ปี 2558 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 13,868 98.1 14,492 96.9 14,478 97.0 
รำยไดอ้ื่น 271 1.9 466 3.1 444 3.0 
รวมรำยได้ 14,139 100.0 14,957 100.0 14,923 100.0 
       
ค่ำใช้จ่ำย       
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (4,601) (32.5) (4,984) (33.3) (4,944) (33.1) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (6,059) (42.9) (6,443) (43.1) (6,721) (45.0) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (926) (6.5) (984) (6.6) (939) (6.3) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (11,585) (81.9) 12,412 (83.0) 12,604 (84.5) 
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วม
ค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

2,553 18.1 2,545 17.0 2,319 (15.5) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ (6) (0.0) (11) (0.1) (16) (0.1) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้ 

2,548 18.0 2,534 16.9 2,303 15.4 

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (21) (0.2) - - - - 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (487) (3.4) (492) (3.3) (447) (3.0) 
ก ำไรส ำหรบังวด 2,039 14.4 2,042 13.7 1,856 12.4 
       
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำตำ่งประเทศ 

7 0.0 (3) (0.0) (20) (0.1) 

ก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบังวด 2,046 14.5 2,040 13.6 1,836 12.3 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  2.57 NA 2.25 NA 2.04 NA 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 794 NA 906 NA 907 NA 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 NA 1 NA 1 NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่3 หน้ำ 2 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2556 
(ปรบัปรงุใหม่) 

31 ธนัวำคม 2557  
(ปรบัปรงุใหม่) 

31 ธนัวำคม 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  776 5.2 299 2.0 287 1.9 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  3,339 22.3 8,359 56.2 8,591 56.8 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  154 1.0 92 0.6 108 0.7 
สนิคำ้คงเหลอื  225 1.5 281 1.9 282 1.9 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  347 2.3 318 2.1 339 2.2 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 4,840 32.3 9,348 62.8 9,608 63.5 
       
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ก่อสรำ้งอำคำร  10 0.1 16 0.1 21 0.1 
เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 147 1.0 134 0.9 118 0.8 
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  

5,000 
4,235 

33.4 
28.3 

- 
4,573 

- 
30.7 

- - 
4,494 29.7 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  55 0.4 59 0.4 98 0.6 
สทิธกิำรเชำ่  365 2.4 323 2.2 283 1.9 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 64 0.4 120 0.8 142 0.9 
เงนิมดัจ ำ  271 1.8 306 2.1 357 2.4 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 10,147 67.7 5,530 37.2 5,514 36.5 
รวมสินทรพัย ์ 14,987 100.0 14,879 100.0 15,122 100.0 
หน้ิสิน       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  1,840 12.3 1,444 9.7 1,391 9.2 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  229 1.5 292 2.0 200 1.3 
เงนิปนัผลคำ้งจำ่ย  - - - - - - 
รำยไดร้อตดับญัชสีว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่งปี  35 0.2 36 0.2 42 0.3 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  154 1.0 198 1.3 202 1.3 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,259 15.1 1,969 13.2 1,835 12.1 

       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
รำยไดร้อตดับญัช-ีสุทธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรู้
ภำยในหนึ่งปี  

12 0.1 11 0.1 10 0.1 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  191 1.3 218 1.5 270 1.8 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   - - 9 0.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 204 1.4 229 1.5 289 1.9 
รวมหน้ีสิน 2,463 16.4 2,198 14.8 2,124 14.0 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่3 หน้ำ 3 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2556 
(ปรบัปรงุใหม่) 

31 ธนัวำคม 2557 
(ปรบัปรงุใหม่) 

31 ธนัวำคม 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบยีน  926 6.2 926 6.2 926 6.1 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้  906 6.0 907 6.1 910 6.0 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
ส่วนทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ก ำไรสะสม – จดัสรรแลว้ ส ำรองตำมกฎหมำย 

8,785 
36 
93 

58.6 
0.2 
0.6 

8,785 
326 
93 

59.0 
2.2 
0.6 

8,785 58.1 
527 3.5 
93 0.6 

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  2,695 18.0 2,564 17.2 2,676 17.7 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  9 0.1 7 0.0 7 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,524 83.6 12,681 85.2 12,998 86.0 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 14,987 100.0 14,879 100.0 15,122 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2556 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2557 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2558 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
  

 
ก ำไรก่อนภำษ ี 2,526 2,534 2,303 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั(จำ่ย)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน:     
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว  (15) (11) (21) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทนุชัว่ครำว  (1) 1 (9) 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกำรว่มคำ้ 6 11 16 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 3 - - 
ขำดทนุจำกสนิคำ้เสยีหำย  1 1 2 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ  11 15 17 

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  590 745 821 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ 32 24 1 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 36 290 201 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์และสทิธกิำรเชำ่  0 13 8 

   ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1 4 0 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  30 29 32 

   รำยไดบ้ตัรของขวญั - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (19) (14) (22) 
รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชกิ - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (29) (35) (57) 
เงนิปนัผลรบั  (1) (1) (1) 
ดอกเบีย้รบั  (99) (272) (201) 
ค่ำใชจ้ำ่ยดอกเบีย้  21 - - 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน  3,092 3,332 3,090 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  
 

(7) 
 

(2) 
 

3 
 สนิคำ้คงเหลอื  (23) (56) (3) 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (266) (1) (37) 
 เงนิมดัจ ำ  (34) (35) (51) 

หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  5 (161) (16) 
 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (8) 58 26 
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งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2556 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2557 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2558 

 รำยไดร้อตดับญัช ี 39 34 62 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  
 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

(4) 
- 

(3) 
- 

(6) 
9 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  2,793 3,166 3,076 
 เงนิสดรบัดอกเบีย้  5 336 182 
 เงนิสดจำ่ยดอกเบีย้  (22) - - 
 เงนิสดจำ่ยภำษเีงนิได ้ (541) (486) (555) 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  2,236 3,016 2,702 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ    
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้)  - - - 
เงนิลงทนุทัว่ไปลดลง (เพิม่ขึน้)  (8,121) (10) (202) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทนุในกำรรว่มคำ้ (83) - - 
เงนิสดจำ่ยลว่งหน้ำเพื่อซือ้อำคำรและอปุกรณ์ลดลง (เพิม่ขึน้)  2 (6) (5) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  (1,658) (1,292) (742) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (15) (14) (52) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สทิธกิำรเชำ่  (7) - - 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  10 1 7 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่  7 - - 
เงนิปนัผลรบั 1 1 1 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (9,863) (1,320) (993) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (850) - - 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทนุ 8,937 - - 
เงนิสดรบัจำกกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั - 1 3 
จำ่ยเงนิปนัผล  (439) (2,174) (1,723) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน  7,648 (2,173) (1,720) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 20 (477) (11) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี  756 776 299 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  776 299 287 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 หน่วย 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เทำ่ 2.1 4.7 5.2 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็  เทำ่ 1.8 4.4 4.9 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เทำ่ 0.8 1.4 1.4 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้  เทำ่ 412 514 539 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั 1 1 1 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เทำ่ 33.8 32.0 27.7 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั 11 11 13 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้  เทำ่ 8.8 10.6 12.2 
ระยะเวลำช ำระหนี้  วนั 41 34 29 
Cash Cycle  วนั (29) (22) (16) 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 66.8 65.6 65.9 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 16.5 14.4 12.9 
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 97.9 145.0 144.2 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 14.4 13.7 12.4 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 29.1 16.2 14.5 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 20.3 13.7 12.4 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  รอ้ยละ 64.9 58.0 54.5 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เทำ่ 1.4 1.0 1.0 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน     
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่ 0.2 0.2 0.2 
อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่ 0.0 0.0 0.0 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  เทำ่ 129.2 N/A N/A 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 0.8 0.9 1.1 
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14 กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

14.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

14.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมรีำยไดร้วมจ ำนวน 14,923 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 35 ล้ำนบำท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 0.2  โดยหลกัเกิดจำกรำยได้จำกดอกเบี้ยรบัลดลง จ ำนวน 71 ล้ำนบำท เน่ืองจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำกปรบัลดลง 
และรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรลดลง จ ำนวน 13 ลำ้นบำท เน่ืองจำกก ำลงัซื้อและควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคที่ลดลง อนั
เป็นผลจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และหน้ีครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูงอย่ำงต่อเน่ือง   ส่งผลใหใ้นปี 2558 บรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ยมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 1,856 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 186 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.1   

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 ปี 2557 ปี 2558 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์ 12,113 83.6 11,816 81.6 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิ 2,198 15.2 2,374 16.4 
รำ้นอำหำรอื่น ๆ  169 1.2 273 1.9 
รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 11 0.0 14 0.1 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 14,492 100.0 14 ,478 100.0 

 
ในปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 14,478 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 13 
ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.1  เน่ืองจำกยอดขำยของสำขำเดมิปรบัตวัลดลง ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกก ำลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคที่ยงัมคีวำมอ่อนแอและกำรแข่งขนัในธุรกจิภตัตำคำรที่รุนแรงมำกขึน้   โดยถงึแมว้่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมี
กำรเปิดสำขำใหม่เพิม่ขึน้สุทธจิ ำนวน 35 สำขำ แต่กไ็ม่สำมำรถชดเชยกบัยอดขำยของสำขำที่ลดลงได ้ ทัง้น้ีรำยได้จำก
กำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกว่ำรอ้ยละ 98 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้ เอม็เค และ
รำ้นสกุี ้เอม็เค โกลด ์ซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอซิึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
จ ำกดั แนวโน้มสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธรุกจิสกุีม้แีนวโน้มลดลงในขณะที่สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บรกิำรจำกธรุกจิอำหำรญี่ปุน่ยำโยอมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ เน่ืองจำกรำ้นอำหำรญี่ปุน่ยำโยอมิอีตัรำกำรขยำยตวัทีส่งูกวำ่   

ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจร้ำนเอม็เค สกีุ้ 

 
2557 2558 

จ ำนวนสำขำรำ้นสุก้ี   
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 26 12 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี/งวด 407 419 
ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรเติบโต - ร้ำนสุก้ี   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (ลำ้นบำท) 12,113 11,816 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุีท้ ัง้หมด (รอ้ยละ) 3.0 (2.5) 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุี ้– สำขำเดมิ (รอ้ยละ)   (3.7) (6.1) 

       รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนสกีุ้ 
ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสุกี้จ ำนวน 11,816 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 297 ล้ำน
บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.5 โดยกำรลดลงของรำยไดร้ำ้นสกุีม้สีำเหตุมำจำกกำรลดลงของยอดขำยของสำขำเดมิ ซึ่งมอีตัรำ
กำรลดลงรอ้ยละ 6.1  โดยถงึแมว้ำ่บรษิทัฯ จะมกีำรเปิดสำขำเพิม่สุทธจิ ำนวน 12 สำขำ แต่กย็งัไม่สำมำรถชดเชยกบักำร
ลดลงของยอดขำยสำขำเดมิ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ 

 
2557 2558 

จ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ   
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 16 11 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี/งวด 129 140 
ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรเติบโต – ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (ลำ้นบำท) 2,198 2,374 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมด (รอ้ยละ) 10.8 8.0 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย – สำขำเดมิ (รอ้ยละ) (4.3) (1.2) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอจิ ำนวน 2,374 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 8.0 จำกปีก่อนหน้ำ  กำรเพิม่ขึ้นของรำยได้ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพิม่ขึ้นของจ ำนวน
สำขำที่เตบิโตอย่ำงรวดเรว็ โดยในปี 2558 จ ำนวนสำขำไดเ้พิม่ขึน้สุทธ ิ11 สำขำ ทัง้น้ีเน่ืองมำจำกกระแสตอบรบัที่ดขีอง
แบรนดย์ำโยอ ิท ำใหบ้รษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยำยสำขำเพื่อใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล 
และต่ำงจงัหวดั  

รำยได้อ่ืน 

ในปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีำยไดอ้ื่น จ ำนวน 444 ล้ำนบำท โดยหลกัประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบี้ยรบั จ ำนวน 
201 ล้ำนบำท ลดลง 71 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเน่ืองจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำกที่ปรบัลดลง  และรำยไดอ้ื่น จ ำนวน 243 
ล้ำนบำท ซึ่งหลกัๆ มำจำกรำยไดจ้ำกค่ำบตัรสมำชกิ รำยได้จำกกำรบรกิำร รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำกวสัดุ รำยไดจ้ำก
กำรลงทุนระยะสัน้ในกองทุนตรำสำรหน้ี รำยไดจ้ำกกำรใหส้ทิธแิฟรนไชส ์เป็นตน้ 

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของบริษทัฯ 

ต้นทุนกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ กว่ำร้อยละ 90 เป็นต้นทุนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ค่ำขนส่ง     
คำ่เกบ็รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิคำ้ คำ่วสัดสุิน้เปลอืงในสำขำ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ มกีำรควบคุมระบบกำรจดัซื้อและกำรผลติ
ทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยกำรสัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปส ำหรบัรำ้นสุกี้ รำ้นอำหำรญี่ปุ่นยำโยอ ิและรำ้นอำหำรอื่นเป็น
แบบรวมศูนย ์ท ำใหม้กีำรสัง่ซือ้สนิคำ้จ ำนวนมำกในกำรสัง่ซือ้แต่ละครัง้ สง่ผลใหม้กีำรประหยดัเน่ืองจำกขนำด (Economy 
of Scale) และมอี ำนำจต่อรองที่ค่อนขำ้งสูงกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย อกีทัง้กำรผลติที่ผ่ำนครวักลำงเกอืบทัง้หมด   ท ำใหเ้กดิกำร
ประหยดัเน่ืองจำกขนำดจำกกำรผลติและยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพสนิคำ้ให้มมีำตรฐำนเดยีวกนัได้อกีด้วย นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอื ทัง้ประเภทวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูป โดยประมำณกำรควำมต้องกำรวตัถุดบิ
และสนิค้ำคงเหลือของแต่ละสำขำในแต่ละวนั ท ำให้สำมำรถควบคุมปรมิำณสนิค้ำที่จดัส่งไปให้แต่ละสำขำและควบคุม
ปรมิำณของเสยีไดใ้นแต่ละวนั กำรบรหิำรกำรจดัส่งวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปแบบรวมศูนยย์งัช่วยท ำใหส้ำมำรถควบคุม
ตน้ทุนกำรจดัสง่ไดม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรไม่ได้ขยำยตวัในปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึได้เน้นทำงด้ำนกำรควบคุม
ตน้ทุนวตัถุดบิและคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งใกลช้ดิและเขม้งวดยิง่ขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยสำมำรถรกัษำก ำไรขัน้ต้นใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ใกล้เคยีงกบัปีก่อน โดยก ำไรขัน้ต้นปี 2558 เท่ำกบั 9 ,534 ล้ำนบำท เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนที่มีก ำไรขัน้ต้น 9 ,507 
ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.3  ส่วนสดัส่วนก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ก็ได้เพิ่มขึ้น
เลก็น้อยเช่นเดยีวกนัจำกรอ้ยละ 65.6 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 65.9 ในปี 2558 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคญัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและสง่เสรมิกำรขำย คำ่วสัดสุิน้เปลอืง และคำ่เสื่อมรำคำทรพัย์สนิถำวรและค่ำตดัจ ำหน่ำย  จำกมำตรกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวด ท ำให้บริษทัฯและบรษิทัย่อยสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยประเภทที่ควบคุมได้ให้อยู่ในระดบัที่น่ำ
พอใจ ยกเวน้คำ่ใชจ้ำ่ยประเภททีเ่ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคงที ่เช่น คำ่เช่ำ คำ่เสื่อมรำคำทรพัยส์นิถำวรและค่ำตดัจ ำหน่ำย ไดเ้พิม่ขึน้
ในเชงิสดัสว่นต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ดงัจะเหน็ไดจ้ำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร
ไดเ้พิม่ขึน้จำก 7,428 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 7,660 ลำ้นบำทในปี 2558 หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 3.1   ส่วนอตัรำส่วน
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกขำยและบรกิำรกไ็ดเ้พิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 51.3 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 52.9 ใน
ปี 2558 ทัง้น้ีเน่ืองจำกคำ่ใชจ้ำ่ยคงทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรไมไ่ดข้ยำยตวัในปี 2558 

ก ำไรสทุธิ 

จำกปจัจยัต่ำงๆ ซึ่งมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ  และบรษิทัย่อยตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท ำให้ก ำไร
สทุธขิองบรษิทัฯและบรษิทัย่อยลดลงจำก 2,042 ล้ำนบำทส ำหรบัปี 2557 เป็น 1,856 ล้ำนบำทในปี 2558 หรอืลดลง 186 
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 

14.1.2 ฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 15,122 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2557 จ ำนวน 244 ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 สำเหตุหลกัมำจำก 

(1) กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชัว่ครำว จ ำนวน 232 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชัว่ครำวใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ จ ำนวน 3,042 ลำ้นบำท และเงนิฝำกประจ ำลดลง จ ำนวน 2,810 ลำ้นบำท 

(2) กำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 79 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมกีำรตดัค่ำเสื่อมรำคำและจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 
จ ำนวน 768 ลำ้นบำท และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมกีำรซือ้สนิทรพัยเ์พิม่ระหวำ่งปี จ ำนวน 704 ลำ้นบำท 

(3) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ ำ จ ำนวน 51 ลำ้นบำท 
(4) กำรลดลงของสทิธกิำรเช่ำ จ ำนวน 39 ลำ้นบำท จำกกำรตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 
(5) กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน จ ำนวน 39 ลำ้นบำท จำกกำรซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วรเ์พิม่ขึน้ระหวำ่งปี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจ ำนวน 2,124 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2557 จ ำนวน 73 
ล้ำนบำท คดิเป็นกำรลดลงร้อยละ 3.3 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของภำษีเงนิได้ค้ำงจ่ำย จ ำนวน 92 ล้ำนบำท 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ จ ำนวน 53 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึน้ของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน จ ำนวน 52 ลำ้นบำท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มจี ำนวน 12,998 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2557 จ ำนวน 
317 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ จ ำนวน 201 ล้ำนบำท 
และกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสม จ ำนวน 112 ลำ้นบำท  

 อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2558 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 14.5 ปรบัลดลงจำกรอ้ยละ 16.2 ในปี 2557 สำเหตุหลกัเกดิจำก
ก ำไรสุทธทิี่ปรบัลดลง จ ำนวน 186 ล้ำนบำท และส่วนของผูถ้อืหุน้ที่เพิม่สูงขึน้จำกกำรเพิม่ขึน้ของส่วนทุนจำกกำรใช้หุน้
เป็นเกณฑ ์

ส ำหรบัอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยข์องปี 2558 ปรบัลดลงจำกรอ้ยละ 13.7 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 12.4 เน่ืองจำก
ก ำไรสทุธทิีป่รบัลดลง จ ำนวน 186 ลำ้นบำท  

 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่3 หน้ำ 9 

สภำพคล่อง 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีเงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน  2,702 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด ำเนินงำน   เงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบรษิทัฯมี
จ ำนวน 993 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์ จ ำนวน 742 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรขยำยสำขำที่
เพิม่ขึน้  เงนิลงทุนทัว่ไป จ ำนวน 202 ลำ้นบำท เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 52 ลำ้นบำท  

ในปี 2558 มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 1,720 ล้ำนบำท โดยหลกัเกดิจำกกำรจ่ำยเงนิปนัผล จ ำนวน 
1,723 ลำ้นบำท 

  (หน่วย:ลา้นบาท) 
รำยกำร 2557 2558 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,016 2,702 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,320) (993) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (2,173) (1,720) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (477) (11) 

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิสดในกจิกรรมด ำเนินงำน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหำเงนิส่งผลใหใ้นปี  2558 บรษิทัฯ มี
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง 11 ลำ้นบำท 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่องที่ 5.2 เท่ำ ปรบัเพิม่ขึ้นจำก 4.7 เท่ำในปี 2557 และมี
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ที่ 4.9 เท่ำ เพิม่ขึน้จำก 4.4 เท่ำในปี 2557 สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุน
ชัว่ครำว จ ำนวน 232 ลำ้นบำท และกำรลดลงของภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ยและเจำ้หน้ีกำรคำ้ จ ำนวน 91 ล้ำนบำท และ 53 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั  

เน่ืองจำกตำมลกัษณะธุรกิจของบรษิทัฯ คอืมกีำรเก็บเงนิสดทนัทีภำยหลงัจำกขำยและบรกิำร ท ำให้ระยะเวลำเก็บหน้ี
เฉลีย่ของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มำกคอื 1 วนั ในขณะที่เจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจะช ำระภำยหลงั
ตำมนโยบำยเครดติ โดยมรีะยะเวลำช ำระหน้ีโดยเฉลี่ยประมำณ 30 วนั และระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลี่ย 13 วนั จงึท ำให้
บรษิทัฯ มเีงนิสดสว่นเกนิ ท ำใหว้งจรเงนิสดตดิลบคอืมวีงจรเงนิสด (16) วนั 

โครงสร้ำงเงินทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มอีตัรำหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.2 เท่ำ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทยีบกบัปี 2557 
เน่ืองมำบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ และมเีงนิสดทีเ่หลอือยูค่อ่นขำ้งมำกทีไ่ดจ้ำกกำรเพิม่ทุน 

ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำโครงกำรงำนก่อสรำ้งและสญัญำซื้อเครื่องจกัรเป็น
จ ำนวนเงนิประมำณ 34 ล้ำนบำท และสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำพืน้ที่ในอำคำรและอุปกรณ์และสญัญำ
บรกิำรอื่นๆ โดยมจี ำนวนที่ต้องจ่ำยในอนำคตจ ำนวน 2,881 ล้ำนบำท ทัง้น้ี ส ำหรบักำรบรหิำรจดักำรภำระผูกพนัและ
ลงทุนโครงกำรในอนำคต โดยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 2,702 
ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัฯ คำดว่ำจะสำมำรถช ำระภำระผูกพนัที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ทัง้น้ี ในกำรลงทุนในโครงกำรใดๆ อนั
ก่อให้เกิดภำระผูกพนัและหน้ีสนิในอนำคต ผู้บริหำรของบรษิทัฯ ใช้ควำมไตร่ตรองและพจิำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำกำร
ลงทุนดงักล่ำวจะสรำ้งผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ 
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14.2   ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี 

14.2.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 

ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 
2,385,000 บำท 

14.2.2 ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จำ่ยคำ่ตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น (Non-audit service) ซึง่ไดแ้ก่ ค่ำใหค้ ำปรกึษำ
ดำ้นภำษ ีเป็นจ ำนวนเงนิรวม 180,000 บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

  บรษิทัฯได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบัน้ีแล้ว  ด้วยควำมระมดัระวงั บรษิทัฯขอ
รบัรองวำ่ ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสำระส ำคญั  
นอกจำกน้ี  บรษิทัฯขอรบัรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ  ผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทัฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3) บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบตัติำมระบบดงักล่ำว  และ
บรษิทัฯไดแ้จง้ข้อมูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 23 กุมภำพนัธ ์2559 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิทัฯแลว้  ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  รวมทัง้
กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

ในกำรน้ี  เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัฯไดร้บัรองควำมถูกต้องแล้ว  
บรษิทัฯไดม้อบหมำยให้ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้ก
หน้ำดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มลีำยชื่อของ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน หรอื นำยสมชำย หำญจติต์เกษม ก ำกบัไว ้ บรษิทัฯจะถอื
วำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร _______________________________ 

2.นำยสมชำย  หำญจติต์เกษม กรรมกำร _______________________________ 

3.นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร _______________________________ 

 
ผู้รบัมอบอ านาจ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร _______________________________ 

2.นำยสมชำย  หำญจติต์เกษม กรรมกำร _______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 

 

รำยละเอียดของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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รำยละเอียดของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

1. นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  64 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 139,743,333 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นสามขีองนางยุพนิ ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2532-2555        กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2529-2555 
2530-2542       

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
ประธานกรรมการ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 

2517-2530        กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซเีอด็ยูเคชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.พรซีชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.โทเทม็ส ์
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
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2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (พฒันา, การตลาดและธรุกจิอาหารญี่ปุ่น) 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  55 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 164,210,012  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นน้องชายของนางยุพนิ ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 ปรญิญาโท (MS) Abilene Christian University 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  
 Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ปจัจบุนั     ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (พฒันา, การตลาดและธรุกจิอาหารญี่ปุ่น) 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2532-ปจัจบุนั             กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2555-2558             กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2535-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 

กรรมการ บจ.เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ 
กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 

ปจัจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เนชัน่แนลฟู้ดรเีทล 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.คปิสนั อนิเตอรเ์ทค 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 
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3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  77 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (MBA) Michigan State University 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 -ไมม่-ี 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั     กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2552-2557     ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบารม์ลิ 
2546-ปจัจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
2547-2552        กรรมการ บมจ.บางสะพานบารม์ลิ 
2529-2541 
2527-2542        

กรรมการ บมจ.ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
กรรมการ บมจ.ธนาคารกรงุศรอียุธยา 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2547-ปจัจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาเพลทมลิ 
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4. ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  65 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท Engineering Management University of Missouri 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University 
 ปรญิญาเอก Engineering Management University of Missouri 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 154/2554  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2554-ปจัจบุนั   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นกรงุเทพ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปจัจบุนั    กรรมการ บจ.เอก็ซ ์สบิเกา้ 
2555-ปจัจบุนั     คณบด ีวทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล 
2550-2554        คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2542-2550        ประธานกรรมการหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2538-2542        หวัหน้าภาควชิาพาณิชยศาสตร ์ 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2532-2538        ประธานกรรมการหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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5. ดร.ขติัยำ ไกรกำญจน์ 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  64 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทวศิวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla 
 ปรญิญาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 37/2548  
 Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554 
 Director Certification Program (DCP) 110/2551 
 Director Certification Program Update (DCPU)  5/2558 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั 
2554-ปจัจบุนั        

กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี 

2550-ปจัจบุนั     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ 
2548-2557        กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมยีร ์เทคโนโลย ี

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2556-ปจัจบุนั     กรรมการ บจ.ลงิซ ์คอรป์อเรชัน่ 
2551-ปจัจบุนั     กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท ์
2551-ปจัจบุนั     กรรมการ บจ.วปิเทล 
2545-ปจัจบุนั     กรรมการ บจ.โชคอุดมพรอ็พเพอรต์ี้ 
2545-ปจัจบุนั     กรรมการ บจ.ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เคว ีอเีลคทรอนิคส ์
2531-ปจัจบุนั     กรรมการผูจ้ดัการ บจ.เคว ีอเีลคทรอนิคส ์

  



 
เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

6. นำยทนง โชติสรยทุธ ์
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  62 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทครศุาสตร ์สาขาบรหิารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์   

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 33/2546  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั      กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2536-ปจัจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2556-ปจัจบุนั 
2553-ปจัจบุนั      

กรรมการ บจ.เบสแลบ็ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ.เพลนิพฒัน์ 

2549-ปจัจบุนั      ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ.เพลนิพฒัน์ 
2544-ปจัจบุนั กรรมการ บจ.ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
2527-ปจัจบุนั   กรรมการ บจ.เอม็แอนดอ์ ี
2546-2549 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ.เพลนิพฒัน์ 
2530-2536 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
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7. นำงวิไล ฉัททนัตร์ศัมี 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  62 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 13/2544  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2556-ปจัจบุนั     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมอืยาง 
2553-2555        กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.หอ้งเยน็เอเชีย่นซฟู้ีด 
2542-2552        ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ  

บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี
2541-2542        Chief Financial Officer บมจ.แกรมมี ่เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ 
2539-2541        Executive Vice President บมจ.สยามเหลก็รดีเยน็ครบวงจร 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2558-ปจัจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.บซีพีจี ี 
ปจัจบุนั   กรรมการ บจ.ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ปจัจบุนั   
2557-ปจัจบุนั 

กรรมการ บจ.จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส 
ผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพีดา้นบญัชกีารเงนิประจ าคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประปานครหลวง  

2554-ปจัจบุนั     เลขาธกิาร สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2545-2554        กรรมการ และเหรญัญกิ สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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8. นำยอรรถพล ชดช้อย 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  59 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ี(ตน้ทุน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 54/2548  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2556-ปจัจบุนั     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ 
2525-2542        กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ บมจ.ไมเนอร ์คอรป์อเรชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั     ทีป่รกึษาทางการเงนิ บจ.ยนิูคอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
2544-2554        กรรมการ และผูอ้ านวยการ บจ.มอลลเิกเ้ฮลทแ์คร ์(ประเทศไทย) 
2542-2544        ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและบญัช ีบจ.องักฤษตราง ู(แอล.พ.ี) 
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9. นำยสจิุนต ์ชุมพลกำญจนำ 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  65 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 7,075,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปจัจบุนั     กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2555-2557    รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยพฒันาธรุกจิและธรุกจิต่างประเทศ 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2535-2549        ผูอ้ านวยการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
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10. นำยประวิทย ์ตนัติวศินชยั 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (บญัชแีละการเงนิ) 
 เลขานุการบรษิทัฯ 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  60 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 4,998,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.5 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ี(การเงนิและการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรขัน้สงูการสอบบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  

 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (บญัชแีละการเงนิ)  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2555-ปจัจบุนั     กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2549-2558   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2542-ปจัจบุนั      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2537-2549         ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปจัจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
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11. นำงยพิุน ธีระโกเมน 
ต าแหน่ง  ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (ทรพัยากรมนุษยแ์ละวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ)์ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  59 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 363,199,979 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 39.9 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นภรรยาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน และเป็นพีส่าวของนายสมชาย หาญจติตเ์กษม 

คณุวฒุทิางการศกึษา  มหาบณัฑติกติตมิศกัดิส์าขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 -ไมม่-ี 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ปจัจบุนั     ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (ทรพัยากรมนุษยแ์ละวจิยัและพฒันา

ผลติภณัฑ)์ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2555-2558     กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธรุกจิภตัตาคารอาหารญี่ปุ่น  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยซพัพลายเซนและรา้นอาหารญี่ปุน่ 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2529-2549        ผูอ้ านวยการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปจัจบุนั      กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
ปจัจบุนั      กรรมการ บจ.เนชัน่แนลฟู้ดรเีทล 
ปจัจบุนั      กรรมการ บจ.คปิสนั อนิเตอรเ์ทค 
ปจัจบุนั      
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 

กรรมการ บจ.สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 
กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
กรรมการ บจ.เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่  

ปจัจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
 

  



 
เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหุ้นบริษทัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่8 

มกราคม 2558 

จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่30 

ธนัวาคม 2558 

จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขีน้/ลดลง 

สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 
1 นายฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
139,653,133 139,743,333 90,200 15.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  363,118,579 363,199,979 81,400 39.9% 
2 นายสมชาย หาญจติตเ์กษม ประธานเจา้หน้าที่

ปฏบิตักิาร (พฒันา,
การตลาดและอาหาร
ญี่ปุน่) 

164,128,612 164,210,012 81,400 18.0% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
3 นายสมชาย พพิธิวจิติรกร กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - 1,760,000 1,760,000  0.2% 
4 ดร.อรรณพ ตนัละมยั กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
5 ดร.ขตัยิา ไกรกาญจน์ กรรมการอสิระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
6 นายทนง โชตสิรยุทธ ์ กรรมการอสิระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - 15,000 15,000 0.0% 
7 นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
8 นายอรรถพล ชดชอ้ย กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
9 นายสุจนิต ์ชมุพลกาญจนา กรรมการ 7,225,100 7,075,300 -149,800 0.8% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
10 นายประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมการ 

ประธานเจา้หน้าที่
ปฏบิตักิาร (บญัชแีละ
การเงนิ) 

5,366,200 4,998,800 -367,400 0.5% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  30,000 30,000 - 0.0% 
11 นางยพุนิ ธรีะโกเมน ประธานเจา้หน้าที่

ปฏบิตักิาร (ทรพัยากร
มนุษยแ์ละวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ)์ 

363,118,579 363,199,979 81,400 39.9% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  139,653,133 139,743,333 90,200 15.4% 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) C,CEO,M D,MD,M D ID,// ID ID ID,AC ID,AC D D,M MD,M 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ากดั D D 
       

D 
 

บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ากดั D D 
         

บรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั D D 
        

D 

บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จ ากดั D D 
         

บรษิทั พรซีชิัน่ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั D 
          

บรษิทั โทเทม็ส ์จ ากดั D 
          

บรษิทั หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป จ ากดั D D 
        

D 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั D D         D 

บรษิทั เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี จ ากดั  D          

บรษิทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั  D          

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)   D         

บรษิทั สหวริยิาเพลทมลิ จ ากดั (มหาชน)   D         

บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    D,AC        

บรษิทั เอก็ซ ์สบิเกา้ จ ากดั    D        



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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บรษิทั แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน)     ID,//       

บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน)     ID,//       

บรษิทั ลงิซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั     D       

บรษิทั เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั     D       

บรษิทั วปิเทล จ ากดั     D       

บรษิทั โชคอุดมพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D       

บรษิทั ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D       

บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์จ ากดั     D,MD       

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)      D,MD    ID,AC  

บรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั      D      

บรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ ากดั      D      

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ากดั      D      

บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ ากดั      D      

บรษิทั ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมอืยาง จ ากดั       ID,AC     

บรษิทั ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั       D     

บรษิทั จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส จ ากดั       D     

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั       ID,//     



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 3 
 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั        ID,AC    

บรษิทั เนชัน่แนลฟู้ดรเีทล จ ากดั  D         D 

บรษิทั คปิสนั อนิเตอรเ์ทค จ ากดั  D         D 

บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ากดั  D         D 

บรษิทั เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่ จ ากดั           D 
 

หมำยเหต ุ C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ  ID = กรรมการอสิระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ    AC = กรรมการตรวจสอบ    CEO = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร    MD = กรรมการผูจ้ดัการ    M = ผูบ้รหิาร 
 
 



   

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 3 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (compliance) 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (compliance) 
 

 
ชื่อ-สกุล / 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี)  

คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ 
)%( 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ีระสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิทั/ีระเภทธรุกจิ 

1. 
 

นำยพสักร ลิลำ 
ผูจ้ดัการฝา่ย
ตรวจสอบภายใน 

44  ีรญิญาตรปเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ีรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

0.0004% ไมม่ป 2553-ีจัจบุนั 
2551-2553 
2546-2551 
2544-2546 
2538-2544 
 

ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝา่ยรายไดค้า่ผา่นทาง 
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ
ภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
เจา้หน้าทปอ่าวโุสตรวจสอบ 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ี 
บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ 
บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ 
บมจ. กรงุเทพีระกนัชปวติ 
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                           
 

 
เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 

 
-ไมม่-ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 5 

 
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                           
 

 
เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1 

สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงควำมยึดมัน่ในคณุค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยูบ่นหลกัควำมซื่อตรงและกำร
รกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 

       1.1.1  กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ  
       1.1.2  กำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก  

 

 

 

 

 

1.2   มขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมซื่อตรงและ
รกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

1.2.1 มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม )code of conduct) ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำนที่
เหมำะสม  

1.2.2 มขีอ้ก ำหนดหำ้มผูบ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึง่รวมถงึกำรหำ้มคอรร์ปัชนัอนัท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
องคก์ร1 

       1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝำ่ฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งต้น 

1.2.4 มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งตน้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบ เช่น 
รวมอยูใ่นกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม ่ใหพ้นักงำนลงนำมรบัทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้มกีำรเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก
ไดร้บัทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำร

ปฏบิตั ิ(compliance unit) 
1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนักงำน 
1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

 
1.4 มกีำรจดักำรอยำ่งทนัเวลำ หำกพบกำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรงและกำร

รกัษำจรรยำบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝำ่ฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝำ่ฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสมและภำยใน

เวลำอนัควร 
1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอยำ่งเหมำะสม 

และภำยในเวลำอนัควร 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูล (Oversight) และพฒันำกำรด ำเนินกำรด้ำน

กำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝำ่ยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิอ์ ำนำจเฉพำะ
ของคณะกรรมกำรบรษิทัไวอ้ย่ำงชดัเจน 

  

2.2 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำน 

  

2.3 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

  

2.4 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวำมเชีย่วชำญทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

2.5 คณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื และมี
ควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที่อยำ่งแทจ้รงิ เช่น ไมม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทั ไมม่ี
ควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งเป็นอสิระ ในจ ำนวน
ทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรื่องกำรควบคมุภำยในในองคก์ร ซึง่
ครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรมกำรควบคมุ 
ขอ้มลูและกำรสื่อสำร และกำรตดิตำม 

  

3. ฝ่ำยบริหำรได้จดัให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผิดชอบท่ีเหมำะสม

เพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดย
พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำงธรุกจิและกฎหมำย รวมถงึกำรจดัใหม้กีำรควบคมุภำยในอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในสว่นงำนทีส่ ำคญั ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดลุระหวำ่ง
กนั  มงีำนตรวจสอบภำยในทีข่ึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็น
ตน้   

  

3.2 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบัอ ำนำจ
หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสื่อสำรขอ้มลู 

  

3.3  มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอยำ่งเหมำะสมระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนักงำน  
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4. องคก์รแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและรกัษำบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม  และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตันิัน้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

  

4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจงูใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรทีม่ผีลกำร
ปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไมบ่รรลุเป้ำหมำย รวมถงึ กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

  

4.3 บรษิทัมกีระบวนกำรแกไ้ขปญัหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

  

4.4 บรษิทัมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคน เช่น กำรจดัระบบที่
ปรกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั   

5. องคก์รก ำหนดให้บคุลำกรมีหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรควบคมุภำยใน เพ่ือให้บรรลตุำมวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมคีวำม

รบัผดิชอบต่อกำรควบคมุภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนกำรปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ ำเป็น 

  

5.2 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชี้วดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจงูใจ และกำรให้

รำงวลั ทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 

  

5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอยำ่งต่อเน่ืองโดยเน้นให้

สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคมุภำยในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไมใ่หม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 
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กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก ำหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่ำงชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบั

กำรบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ 
โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน 

แสดงถงึสทิธหิรอืภำระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง  มมีลูค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถ้วน 
ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปจัจยัทีส่ ำคญั เช่น ผูใ้ชร้ำยงำน
ทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
อยำ่งแทจ้รงิ 

  

6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของ
องคก์ร 

  

7. องคก์รระบแุละวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงคไ์ว้อย่ำงครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ 

ฝำ่ยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ   

  

7.2 บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปจัจยัภำยในและปจัจยัภำยนอกองคก์ร ซึง่
รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกลยทุธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

  

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   

7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ และผลกระทบที่
อำจเกดิขึน้  

  

7.5 บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำมเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  กำรลดควำมเสีย่ง (reduction)  กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (avoidance)  หรอืกำรร่วม
รบัควำมเสีย่ง (sharing) 
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8. องคก์รได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บรษิทัประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็  กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  กำรคอรร์ปัชนั  กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถฝำ่ฝืน
ระบบควบคมุภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใน
รำยงำนทีส่ ำคญั  กำรไดม้ำหรอืใช้ไปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอยำ่งรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปไดข้อง
เป้ำหมำยที่ก ำหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนกังำนแล้วดว้ยวำ่ ไมม่ลีกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังำนกระท ำไมเ่หมำะสม  เช่น ไมต่ัง้เป้ำหมำย
ยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิจนท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็น
ตน้ 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัโอกำสในกำรเกดิทุจรติ และ
มำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้   

9. องคก์รสำมำรถระบแุละประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปจัจยัภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิ กำร
ควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแล้ว 

  

9.2 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรท ำธรุกจิ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแล้ว 

  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคมุ
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนัน้
อยำ่งเพยีงพอแล้ว 
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มำตกำรควบคมุ (Control Activities) 

10. องคก์รมีมำตรกำรควบคมุท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มำตรกำรควบคมุของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององคก์ร เช่น 
สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 

  

10.2 บรษิทัมมีำตรกำรควบคมุภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ 
อยำ่งเหมำะสม  เช่น  มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกีย่วกบัธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำร
จดัซือ้ และกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และล ำดบัชัน้กำรอนุมตัิ
ของผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน รดักุม  เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรทุจรติได ้ เช่น  มี
กำรก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำรแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในกำรอนุมตัโิครงกำร
ลงทุน  ขัน้ตอนกำรจดัซือ้และวธิกีำรคดัเลอืกผูข้ำย  กำรบนัทกึขอ้มลูรำยละเอยีดกำรตดัสนิใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ยวสัดอุุปกรณ์ หรอื กำรเบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ี
กระบวนกำรส ำหรบักรณีต่ำง ๆ ดงัน้ี 

       10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำรตดิตำมและสอบทำนกำร
ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำร
ปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิรุกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทั
ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้ กำรใหกู้ย้มื  กำรค ้ำประกนั  บรษิทั
ไดต้ดิตำมใหม้ ัน่ใจแลว้วำ่ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำที่
มผีลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหน้ีตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำม
เหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บรษิทัก ำหนดใหก้ำรควบคมุภำยในมคีวำมหลำกหลำยอยำ่งเหมำะสม เช่น กำรควบคมุแบบ 
manual และ automated หรอืกำรควบคมุแบบป้องกนัและตดิตำม 

  

10.4 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธรุกจิ 
สำยงำน ฝำ่ยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

  

10.5 บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้นต่อไปน้ี ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด เพื่อ
เป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  
(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       
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11. องคก์รเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก ำหนดควำมเกีย่วขอ้งกนัระหวำ่งกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกระบวนกำรปฏบิตังิำน
และกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม   

11.3 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม   

11.4 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรงุรกัษำระบบเทคโนโลยใีห้
มคีวำมเหมำะสม 

  

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมกำรควบคมุผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงท่ีคำดหวงัและขัน้ตอน กำรปฏิบติั เพ่ือให้นโยบำย

ท่ีก ำหนดไว้นัน้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบำยที่รดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธรุกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ตอ้งผำ่นขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เกณฑข์องส ำนกังำน ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำโอกำส
หรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั   

  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิรุกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้   
12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิรุกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส ำคญั 

และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับุคคลภำยนอก   (at arms’ length basis) 
  

12.4  บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัยอ่ยหรอืรว่มนัน้ ถอืปฏบิตั ิ 
(หำกบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัร่วมไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5 บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิำร
และพนกังำน 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสม โดยบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่อ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร ทีม่ ี
คณุภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

  

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู    

13.3 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมขีอ้มลูทีส่ ำคญัอยำ่งเพยีงพอส ำหรบัใชป้ระกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำง ๆ  

  

13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนัดประชุมหรอืเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ระบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งน้อยภำยใน
ระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

  

13.5 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหร้ำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร เพื่อใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พจิำรณำ ควำมเหน็
ของกรรมกำรรำยทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี      
13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ยำ่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพรอ่งในกำรควบคมุ

ภำยใน บรษิทัไดแ้ก้ไขขอ้บกพรอ่งนัน้อยำ่งครบถว้นแล้ว 

  

 

  



                                                                                      บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                           
 

 
เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 9 

14. องคก์รส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละควำมรบัผิดชอบต่อกำรควบคมุภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำร

สนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูภำยในอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม 

เพื่อสนบัสนุนกำรควบคมุภำยใน 
  

14.2 บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีส่ ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และท ำใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน หรอืสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ 
ตำมทีต่อ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจำกที่
ไดร้บัจำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มลูจำกผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภำยใน  กำรจดั
ประชุมระหวำ่งคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอื
ระหวำ่งคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นตน้    

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยในบรษิทัสำมำรถ
แจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั (whistle-blower hotline) ได้
อยำ่งปลอดภยั 

  

15. องคก์รได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และมี

ช่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคมุภำยใน เช่น จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอื
หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอกองคก์ร
สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัได้
อยำ่งปลอดภยั 
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน 

เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธรุกจิและขอ้ก ำหนดหำ้มฝำ่ยบรหิำรและ
พนกังำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดใหแ้ต่ละ
สว่นงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิ และรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรอืมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคมุภำยในทีว่ำงไวโ้ดยกำรประเมนิตนเอง 
และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั   

16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถ   

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

16.6 บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏบิตังิำนวชิำชพีกำร
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA)  

  

17. องคก์รประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำร

ระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพรอ่งของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมแกไ้ข
อยำ่งทนัท่วงท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี 
        17.2.1 ฝำ่ยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์หรอื

สงสยัวำ่มเีหตุกำรณ์ทุจรติอยำ่งรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่ำ่ฝืนกฎหมำย  หรอืมกีำรกระท ำที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอยำ่งมนียัส ำคญั    

        17.2.2 รำยงำนขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแก้ไขปญัหำ (แมว้ำ่จะไดเ้ริม่
ด ำเนินกำรจดักำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำ
ภำยในระยะเวลำอนัควร 

        17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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