
                                                                                                                         บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 



                                                                                                                         บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

สารบญั 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกจิ              สว่นที ่1 หน้ำ 1 

2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ                    11 

3. ปัจจยัควำมเสีย่ง         29 

4. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธรุกจิ       37 

5. ขอ้พพิำททำงกฎหมำย         46 

6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอื่น        47      

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้               สว่นที ่2 หน้ำ 1 

8. โครงสรำ้งกำรจดักำร          2 

9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร                    15 

10. ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม        26 

11. กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง      35 

12. รำยกำรระหวำ่งกนั         40 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั               สว่นที ่3 หน้ำ 1 

14. กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำร        6 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู         

เอกสารแนบ 

1. รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำรผูม้อี ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบรษิทั 

2. รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัยอ่ย 

3. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั 
(compliance) 

4. รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ 

5. แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยใน 

  



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

สว่นที ่1 หน้ำ 1 
 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1  วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“ส่งมอบความสขุแก่ลกูค้าของเราด้วยอาหารทีอ่ร่อย มีคณุภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ และสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าให้กบัพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิง่แวดล้อม” 

พนัธกิจ (Mission) 

 ส่งมอบสุขภำพที่ดแีละเตมิเตม็ควำมสุขให้กบัลูกค้ำ ดว้ยอำหำรที่มคีุณภำพและควำมอร่อย พรอ้มทัง้ให้บรกิำรอนั
เป็นเลศิ ในรำคำทีเ่หมำะสม 

 รบัรูแ้ละเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อน ำมำสรำ้งประสบกำรณ์ใหมใ่หแ้ก่ลูกคำ้  
 สรำ้งผลก ำไรอยำ่งยัง่ยนืในระยะยำวใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทัง้หมด  
 สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัหุน้สว่นทำงธรุกจิของบรษิทัในระยะยำว 
 สรำ้งควำมเป็นเลศิและพฒันำศกัยภำพของพนกังำน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพและมคีวำมสขุในกำรท ำงำน 
 สรำ้งสรรคแ์ละคดิคน้นวตักรรมทีม่สีว่นช่วยในกำรร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมตำมแนวทำงของบรษิทั 

1.2 ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญั 

ในปี 2529 ร้ำน เอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสำขำแรกภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ ลำดพร้ำว ซึ่งในขณะนัน้ ร้ำนอำหำร
รูปแบบสุกี้ยำกี้ยงัไม่แพร่หลำย แต่ภำยหลงักำรเปิดสำขำแรก ร้ำน เอ็มเค สุกี้ ได้รบัควำมนิยมและกำรตอบรบัอย่ำง
แพร่หลำยจำกลูกคำ้จ ำนวนมำก ในช่วงเวลำเดยีวกนัน้ี ไดม้กีำรน ำกำรบรหิำรจดักำรและกำรตลำดสมยัใหม่มำด ำเนิน
กจิกำรและเริม่มกีำรขยำยสำขำเพิม่ขึน้ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดัอยำ่งต่อเน่ือง 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่10 กรกฎำคม 2532 มทีุน
จดทะเบียนเริม่แรก 1,000,000 บำท เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัคอืร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกิจ
บรกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้แล้ว ยงัด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “ยำโยอ”ิ ซึ่งเริม่
ด ำเนินกำรในปี 2549 ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ฮำกำตะ” และ “มยิำซำกิ” ซึ่งทัง้ 2 แบรนด์
ดงักล่ำว เริม่ด ำเนินกำรในเดอืนตุลำคม 2555 ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ณ สยำม” และ “เลอ 
สยำม” และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอททิ” รำ้นขำ้วกล่อง “บซิซี่บอ็กซ์” รำ้นขนม
หวำน “เอม็เค ฮำรเ์วสต”์ รวมถงึกำรด ำเนินธรุกจิสถำบนัฝึกอบรมอำชพีเพื่อฝึกอบรมพนักงำนในเครอืบรษิทัฯ ทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มรีำ้น เอม็เค สุกี้ อยู่ทัง้หมด 448 สำขำทัว่ประเทศ (รวมรำ้น เอม็เค โกลด ์6 สำขำ 
และเอม็เค ไลฟ์ 4 สำขำ) รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ 184 สำขำ รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นฮำกำตะ 4 สำขำ รำ้นมยิำซำก ิ26 สำขำ 
ร้ำนอำหำรไทย เลอ สยำม 3 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ ร้ำนข้ำวกล่อง “บิซซี่บ็อกซ์” 4 สำขำ ร้ำนขนม
หวำน “เอม็เค ฮำรเ์วสต์” 1 สำขำ และรำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่เลอ เพอททิ 3 สำขำ นอกจำกน้ี ยงัมกีำรขำยแฟรนไชส์ร้ำน 
เอม็เค สกุี ้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศเวยีดนำม ประเทศลำว และจดัตัง้บรษิทัร่วม
ทุนในกำรด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปร ์

บรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัดงัต่อไปน้ี 

ปี 2549  เข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์เพื่อรบัสทิธใินกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
บรกิำร “ยำโยอ”ิ จำก Plenus Co.,Ltd.  
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ปี 2554  เมื่อวนัที ่11 กุมภำพนัธ ์2554 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัรว่มทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ใน
ประเทศสงิคโปร ์รว่มกบั Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำย
กำรคำ้ของบรษิทัฯ และของ Plenus Co.,Ltd. โดยบรษิทัที่จดัตัง้น้ีมทีุนจดทะเบยีน 5,500,000 เหรยีญ
สงิคโปร ์บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิลงทุน 2,750,000 เหรยีญสงิคโปร ์

 เมื่อวนัที่ 26 มถิุนำยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิำรเขำ้ซื้อหุน้สำมญัของ
MKI และ MKST จำก MKWW เพื่อปรบัโครงสร้ำงกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจร้ำนอำหำรทัง้หมดและธุรกิจ
ฝึกอบรมงำนบริกำรอยู่ภำยใต้บริษัทเดียวกัน โดยได้ลงนำมในสญัญำจะซื้อจะขำยหุ้นเมื่อวันที่          
30 มถิุนำยน 2554 ซึ่งกำรถือหุ้นสำมญัข้ำงต้นถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดย
มูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวนรวมเท่ำกบั 101 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 
2554 ของทัง้สองบริษทั โดยบริษทัฯ ได้จ่ำยช ำระเงินลงทุนดงักล่ำวเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่  5 ตุลำคม 
2554 

 ในเดอืนตุลาคม 2554 ครวักลางนวนคร (CK3) จ.ปทุมธานี ประสบกบัปัญหาน ้าท่วมท าใหต้อ้งปิด
ด าเนินการชัว่คราวและยา้ยฐานการผลติบางส่วนมาทีค่รวักลางบางนา (CK4) จ.สมทุรปราการ 

ปี 2555  เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2555 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตพิเิศษอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบียน
จากเดิม 410.4 ล้านบาท (หุ้นสามญั 41.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
414.5 ล้านบาท (หุน้สามญั 41.45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำม
สดัส่วน บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที่        
19 มนีาคม 2555 

 เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2555 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2555 พจิารณาและอนุมตัิให้บริษัทฯ 
แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น    
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 
23 สงิหาคม 2555 

 วันที่  18 กันยำยน 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2555 ได้พิจำรณำและอนุมัติกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ จำกเดมิมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
และอนุมตัิกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 305.5 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วน ท ำให้ทุน      
จดทะเบยีนช ำระแล้วของบรษิทัฯ มจี ำนวน 720 ลำ้นบำท บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2555 

 เข้ำท ำสญัญำแฟรนไชส์เพื่อรบัสทิธิในกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นเท็นจินเทปปันยำกิ (ปัจจุบนั 
เปลีย่นชื่อเป็น “มยิำซำก”ิ) จำก Gozouroppu Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น 

ปี 2556  เมื่อวนัที ่3 มกราคม 2556 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตพิเิศษดงัน้ี 
 อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 920,000,000 บาท (หุน้สามญั 

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

 อนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดมิ 720,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
925,850,000 บาท (หุ้นสามญั 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 205,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บรษิทัฯ ได้จดทะเบียนการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 มกราคม 2556  
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ปี 2556  เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการลงทุนเพิ่มใน                      
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มของบริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษัทฯ จ านวน 
3,500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12,500,000 เหรียญ
ดอลลารส์งิคโปร ์(หุน้สามญั 12,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลารส์งิคโปร์) โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วน
การถือหุ้นเท่าเดมิในอตัราร้อยละ 50 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 
2556 และกจิการที่ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนแล้วเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2556 

 บรษิทัฯ ก่อสรา้งอาคารส านกังานใหญ่แหง่ใหม ่ตัง้อยูท่ีถ่นนบางนา-ตราด กม.ที ่2.5 และไดเ้ริม่ยา้ยการ
ด าเนินงานและพนกังานบางส่วนไปยงัส านกังานใหญ่แหง่ใหมใ่นเดอืนมถิุนายน 2556 และยา้ยพนกังาน
ครบทุกสว่นงานในเดอืนธนัวาคม 2556 

 ในระหว่างวนัที่ 5 - 7 สงิหาคม 2556 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
จ านวน 185,850,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 49 บาท โดยบรษิทัฯ ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 720,000,000 บาท (หุ้นสามญั 
720,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นจ านวน 905,850,000 บาท (หุน้สามญั 905,850,000 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2556 และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัจ านวน 905,850,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนและเริม่ท าการซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม 2556 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 135.8 ล้านบาท 
(สทุธจิากภาษเีงนิได ้33.9 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัฯ แสดงเป็นรายการหกัจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 

 วนัที่ 7 สงิหาคม 2556 บรษิทัฯ ได้จดัสรรและออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(โครงการ “ESOP” หรอื “M-WA”) จ านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่าให้แก่ผู้บรหิาร รวมถึง
ผูบ้รหิารซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย  อายุของใบส าคญั
แสดงสทิธไิมเ่กนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่7 สงิหาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถทีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อ
หุน้สามญัที่ออกใหมข่องบรษิทัฯ ไดร้วม 17 ครัง้ โดยสามารถใชส้ทิธคิรัง้แรกไดเ้มื่อครบระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวนัที่บรษิทัฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งวนัที่ใช้สทิธคิรัง้แรกตรงกบัวนัที ่30 กนัยายน 2557 
ส าหรบัการใช้สทิธิครัง้ต่อ ๆ ไปตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของเดอืนมนีาคม มถิุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม ยกเวน้วนัใชส้ทิธคิรัง้ที ่17 (วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) ซึง่ตรงกบัวนัที ่6 สงิหาคม 2561 

ปี 2557  ในเดอืนมนีาคม 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการครวักลางแหง่ใหม ่ตัง้อยูบ่น ถ.บำงนำ-ตรำด กม.21 ต.
บำงโฉลง อ.บำงพล ีสมทุรปรำกำร (ครวักลำงบำงนำ -CK5) พืน้ทีใ่ชส้อย 18,000 ตำรำงเมตร 

 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนเพิม่ในบรษิทั 
เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ากดั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 150 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 400 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 40 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 25 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท)  

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

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 905,850,000 บาท เป็น 
907,081,100 บาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 1,231,100 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
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ปี 2557  ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯได้รบัรางวลั “The Most Powerful Chained Restaurant Brand of 
Thailand” จากการส ารวจผู้บริโภคจ านวน 12,000 คนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุ ฬ า ล งก ร ณ์มหาวิท ย าลัย   แ ล ะ ร า ง วัล  “Entrepreneur of the Year” ใ น ง าน  “Asia Pacific 
Entrepreneurship Awards 2014” จดัโดย บรษิทั Enterprise Asia จ ากดั 

ปี 2558  เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแฟรนไชสเ์พื่อใหส้ทิธใินกำรด ำเนินงำนรำ้นอำหำร
เอม็เคสกุีใ้นประเทศลำวแก่ Premium Food Co.,Ltd. 

 เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการ Community Food Mall ภายใต้ชื่อ “London 
Street” โดยมรีา้นอาหารในเครอืของบรษิทัฯ 5 รา้น ประกอบด้วย รา้น “เอม็เค สุกี้”, รา้นอาหารญี่ปุ่ น 
“ยาโยอิ”, ร้านเทปปันยากิ “มยิาซากิ” , ร้านอาหารไทย “เลอ สยาม” และร้านกาแฟและเบเกอรี่ “เลอ 
เพอททิ” 

 เมื่อวนัที่ 17 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ได้รบัรางวลั “บริษทัยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2015” จากวารสารการเงนิธนาคาร 

 เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่
แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (“บรษิทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกจิในการผลติอาหารเพื่อจ าหน่าย โดยมทีุนจด
ทะเบยีน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 10 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยบรษิทัฯ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช 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 เทปปันยากิ แห่งแรกที่เมอืงเวียง
จนัทร ์ประเทศลาว 

ปี 2559  เมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาชวีศกึษา (สอศ.) โดยมวีทิยาลยัอาชวีศกึษา 24 แห่งเขา้ร่วมโครงการ ร่วมจดัการศกึษาอาชีวศึกษา 
เพื่อพฒันาก าลงัคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชพี รวมถงึเปิดโอกาสใหเ้ขา้
ฝึกงานในรา้นสาขาของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ จากประสบการณ์จรงิ 

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2015-2016” ในฐานะ     
แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 สาขาภตัตาคาร จาก นิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 2559 บรษิทัฯ ไดล้งนามขอ้ตกลงร่วมกบัสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
เขา้รว่ม “โครงการ MK ปลอดภยัไรผ้งชูรส”  

 เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2559 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่5 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “ผลติภณัฑย์อดเยีย่มของประเทศไทย” จากส านัก

มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 910,249,500 บาท เป็น 

914,849,400 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 4,599,900 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
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ปี 2560  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “Superbrands Thailand 2016” จาก Thailand 
Superbrands Council 

 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” ใน
หมวดรา้นอาหารที่มสีาขา จากการส ารวจผูบ้รโิภคจ านวน 12,000 คน โดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัแบรนดใ์หม ่MK Live ทีห่า้งสรรพสนิคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์
 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมตัิการลงทุนเพิ่มใน

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม ่280 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 28 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่
จ านวน 18 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รบัรางวลั  “No.1 Brand Thailand 2016-2017” ในฐานะ    
แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 สาขาภตัตาคาร จาก นิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 914,849,400 บาท เป็น 
920,878,100 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 6,028,700 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการ
ใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ปี 2561  เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2561 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่6 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ากดั เพื่อด าเนินธรุกจิขนส่ง 

ธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้า และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีทุนจด
ทะเบยีน 1,300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 130 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบรษิทั
ฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 49.75 ในบรษิทัดงักล่าว 

 เมื่ อวันที่  12 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ เ ปิ ดตัวร้านขนมหวานแบรนด์ ใหม่  MK Harvest ที่
หา้งสรรพสนิคา้ด ิเอม็ควอเทยีร ์

 เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ได้จดัตัง้บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั เพื่อ
ด าเนินธรุกจิในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกี่ยวกบัผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม โดย
มทีุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ร ับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2017-2018” ในฐานะ     
แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 หมวดรา้นอาหารทีม่สีาขา จากนิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์

 เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัรา้นขา้วกล่องแบรนดใ์หม ่Bizzy Box    
 เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2561 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่7 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รบัรางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2018” ใน

หมวดรา้นอาหารทีม่สีาขา ต่อเน่ืองเป็นครัง้ที ่4 ซึง่จดัโดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในทุกๆ 2 ปี   

 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เปิดรา้น เอม็เค สกุี ้สาขาที ่2 ทีเ่มอืงเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว 
 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” 

ในด้านความเป็นเลิศด้านนวตักรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ( Innovation Excellence) ซึ่งจดัโดย
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร “เอม็เค สุกี้” รำ้นอำหำรญี่ปุ่ น     
“ยำโยอิ” ซึ่งได้รบัสทิธแิฟรนไชส์จำกประเทศญี่ปุ่ น ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นแบรนด์อื่นๆ อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ “ฮำกำตะ” และ 
“มยิำซำก”ิ รำ้นอำหำรไทย “ณ สยำม” และ “เลอสยำม” รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่“เลอ เพอททิ”  รำ้นขำ้วกล่อง “บซิซี่บอ็กซ์” 
ร้ำนขนมหวำน “เอ็มเค ฮำร์เวสต์” รวมถึงสถำบนัฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ  ซึ่งมโีครงสร้ำงกลุ่ม  รำยละเอียดกำร
ด ำเนินธรุกจิ ประเภทผลติภณัฑส์นิคำ้และบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 โครงสร้างของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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1.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยประกอบธรุกิจ
หลกัดงัต่อไปน้ี 

ประเภทบริการ ร้านอาหาร เคร่ืองหมายบริการ จ านวน
สาขา 

รำ้นสุกี ้

เอม็เค เรสโตรองต ์
 

 438 

เอม็เค โกลด ์เรสโตรองต์  6 

เอม็เค ไลฟ์ 
 

4 

รำ้นอำหำรญีปุ่่ น 

ยำโยอ ิ  184 

ฮำกำตะ  4 

มยิำซำก ิ  26 

รำ้นอำหำรไทย 
ณ สยำม  1 

เลอ สยำม 
 

 3 

รำ้นขำ้วกล่อง บซิซี ่บอ็กซ ์  4 

รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ เลอ เพอททิ 
 

3 

รำ้นขนมหวำน เอม็เค ฮำรเ์วสต ์  1 

จดัเลีย้งและใหบ้รกิำรส่งถงึบำ้น เอม็เค เรสโตรองต์/ ยำโยอ ิ
 

     - 

รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ ยำโยอ ิ(สงิคโปร)์ 
 

    8 

แฟรนไชส ์

เอม็เค เรสโตรองต์ (ญีปุ่่ น) 
   

   35 

เอม็เค เรสโตรองต์ (เวยีดนำม) 
  

    7 

เอม็เค เรสโตรองต์ (ลำว)  2 

มยิำซำก ิ(ลำว)  1 

สถำบนัฝึกอบรม N/A N/A N/A 
                    

(1) ธรุกิจร้านสกีุย้ากีใ้นประเทศ 

รำ้นสุกี้ ถอืเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยทีส่ ำคญัและท ำรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มรีำ้นสุกี้ 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ รำ้นเอม็เค เรสโตรองต ์(รำ้นเอม็เค สกุี)้ รำ้นเอม็เค โกลด ์เรสโตรองต ์(รำ้นเอม็เค โกลด)์ และรำ้นเอม็
เค ไลฟ์ เรสโตรองต์ (รำ้นเอม็เค ไลฟ์)  โดยบรษิทัฯ ไดว้ำงต ำแหน่งผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของรำ้นแยกตำม
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยแต่ละร้ำนมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำ

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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เป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถึง เช่น ร้ำนเอ็มเค สุกี้ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำในวงกว้ำง (Mass Customization) ได้แก่ 
ครอบครวั กลุ่มเพื่อน นักเรยีนนักศึกษำ เพื่อนร่วมงำน ที่มรีำยได้ระดบักลำงถึงสูง ในขณะที่ร้ำนเอ็มเค 
โกลด ์จะเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant) ไดแ้ก่ ลูกคำ้รำ้นเอม็เค สุกี้ เดมิ 
กลุ่มเพื่อน หรอืนักธุรกจิที่ต้องกำรใช้รำ้นเอม็เค โกลด ์เป็นสถำนที่เลี้ยงรบัรองลูกคำ้ หรอืกลุ่มคนในโอกำส
พเิศษ สว่นรำ้นเอม็เค ไลฟ์ จะเน้นกลุ่มคนรุน่ใหม่ทีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 รำ้นสุกี้ในประเทศที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ มีทัง้หมด 448 สำขำ โดยเป็นร้ำน 
เอม็เค สกุี ้438 สำขำ รำ้นเอม็เค โกลด ์6 สำขำ และรำ้นเอม็เค ไลฟ์ 4 สำขำ 

(2) ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น  

ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” (Yayoi) ด ำเนินงำนโดยบริษทัย่อยคอื 
บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยเป็นกำรรบัสทิธแิฟรนไชสม์ำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มรีำ้นยำโยอ ิรวม 184 สำขำ ทัว่ประเทศ 

ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นใหม่ 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นประเภทรำเมน
ชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และรำ้นอำหำรเทปปันยำกชิื่อ “มยิำซำก”ิ (Miyazaki) โดย ณ  สิน้ปี 2561 มรีำ้นฮำ
กำตะ รวม 4 สำขำ และมรีำ้นมยิำซำก ิรวม 26 สำขำ  

ส ำหรบัร้ำนฮำกำตะ สำขำที่ตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช บริษทัฯ จะบริจำคก ำไรหลังหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่
โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของงำนบรรษทัภบิำล (CSR: Corporate Social Responsibility) 
ของบรษิทัฯ  

(3) ธรุกิจร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม  

รำ้นอำหำรไทย ณ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดมิก่อนทีบ่รษิทัฯ จะ
ใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสุกี้เป็นหลกั บรษิทัฯ ไดเ้ตบิโตมำจำกกำรเป็นรำ้นอำหำรไทยบรเิวณสยำมสแควร ์
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมจงึด ำเนินธุรกิจสบืทอดเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตัง้และเป็นกำรร ำลึกถึงสำขำแรกที่         
สยำมสแควรท์ีปิ่ดตวัลง  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 รำ้นอำหำร ณ สยำมมจี ำนวน 1 สำขำ ตัง้อยู่ที่ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ บำง
นำ  

รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกคำ้ต่ำงชำต ิหรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใชร้ำ้นอำหำรเพื่อใชเ้ลีย้งรบัรองแขกหรอืลูกคำ้  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นอำหำร เลอ สยำม มจี ำนวน 3 สำขำ ตัง้อยูร่ว่มกบัสำขำของรำ้นเอม็เค โกลด ์
ทีส่ำขำถนนศำลำแดง กรงุเทพฯ  สำขำจงัซลีอน จงัหวดัภูเกต็ และสำขำ London Street กรงุเทพฯ 

(4) ธรุกิจร้านข้าวกล่อง 

ในเดือนมิถุนำยน 2561 บริษทัฯ ได้เริ่มด ำเนินธุรกิจร้ำนข้ำวกล่องสไตล์แกรบแอนด์โก ภำยใต้ชื่อและ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “บิซซี่ บ็อกซ์” (Bizzy Box) ซึ่งพฒันำขึ้นเองโดยบรษิทัฯ โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกเมนู
ข้ำวกล่องที่ร้ำนปรุงสดใหม่ทุกวนัจำกชัน้วำงควบคุมอุณหภูมิร้อนหรอืเย็นและน ำไปจ่ำยเงนิที่แคชเชียร์  
รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์น ำเสนออำหำรที่หลำกหลำยตัง้แต่อำหำรทำนเล่น อำหำรจำนหลกั ไปจนถงึของหวำนและ
เครื่องดื่ม และหลำกหลำยเชื้อชำติไม่ว่ำจะเป็นอำหำรไทย ญี่ปุ่ น ตะวนัตก โดยเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่เป็นคนวยั
ท ำงำนในเมอืง เน่ืองจำกบรษิทัฯ ได้เล็งเหน็ถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคในปัจจุบนัที่มีควำมเร่งรีบ มเีวลำ
รบัประทำนอำหำรจ ำกดั ต้องกำรควำมรวดเร็วและควำมสะดวกสบำย แต่ยงัคงได้รบัประทำนอำหำรที่
สะอำด สด ใหม ่ 
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  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์มจี ำนวน 4 สำขำ 

(5) ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดอืนกนัยำยน  2555 บรษิทัฯ ได้เริม่ด ำเนินกำรร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ “เลอ เพอทิท” (Le Petite) ซึ่ง
เป็นชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ที่พฒันำโดยบรษิทัฯ เอง โดยสำขำแรกตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศริริำชและเป็น
สว่นหน่ึงของงำน CSR บรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยจำกรำ้นเลอ เพอททิใหแ้ก่โรงพยำบำลศริิ
รำชทัง้หมด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ มจี ำนวน 3 สำขำ 

(6) ธรุกิจร้านขนมหวาน 

ในเดอืนเมษำยน 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดร้ำนขนมหวำนแห่งใหม่ ภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรคำ้ “เอม็เค 
ฮำรเ์วสต”์ (MK Harvest) ซึง่เป็นรำ้นขำยขนมและเครื่องดื่มที่ไดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกวตัถุดบิธรรมชำต ิมี
เมนูขนมหวำนที่หลำกหลำยใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรร ไม่ว่ำจะเป็นไอศกรมีโฮมเมดหลำกหลำยรสชำต ิวำฟเฟิล
ผลไมต้่ำงๆ พำรเ์ฟต์บวัลอยโฮมเมด และอื่นๆ  นอกจำกน้ี รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต์ ยงัน ำเสนอเครื่องดื่มต่ำงๆ 
ไมว่ำ่จะเป็นเมนูกำแฟ ชำ หรอืเครื่องดื่มสตูรตน้ต ำรบัของรำ้นต่ำงๆ   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต์ ม ี1 สำขำ ตัง้อยู่ที่ช ัน้ 6 หำ้งสรรพสนิคำ้ด ิเอม็ควอเทียร์
  

(7) ธรุกิจให้บริการจดัส่งถึงบ้านและรบัจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

ธุรกิจให้บรกิำรจดัส่งถึงบ้ำนและรบัจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยลูกค้ำ
สำมำรถโทรสัง่อำหำรจำกร้ำนเอ็มเค สุกี้ และร้ำนยำโยอิ ตัง้แต่เวลำ 10.00 ถึง 21.00 น. บรกิำรจดัส่งถึง
บำ้นในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล และบำงพืน้ที่ เช่น ชลบุร ีเชยีงใหม ่และภูเกต็ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ รบัจดั
เลีย้งนอกสถำนทีท่ ัง้ในรปูแบบบรกิำรเพยีงอำหำรอยำ่งเดยีว หรอืบรกิำรเตำไฟฟ้ำดว้ย 

(8) ธรุกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภำพในกำรขยำยธุรกจิไปสู่ต่ำงประเทศ โดยอำศยัชื่อเสยีงและควำมแขง็แกร่งของ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “MK Restaurants” รวมถึงศกัยภำพของพนัธมิตรคอื Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น      
ซึง่เป็นพนัธมติรเก่ำแก่ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชสเ์พื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นสุกีภ้ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่ นมำตัง้แต่ปี 2537 และยงัเป็นผู้ให้สทิธแิฟรนไชส์ร้ำนอำหำรยำโยอิแก่ 
MKI  ในปี 2554 บรษิทัฯ จงึได้เข้ำท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกบั Plenus 
Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปรภ์ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทั
เอง และของ Plenus Co.,Ltd.  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรยำโยอใินประเทศสงิคโปรจ์ ำนวน 8 สำขำ 

(9) ธรุกิจแฟรนไชส ์

บรษิทัฯ ไดใ้หส้ทิธแิฟรนไชส์รำ้นเอม็เค สุกี้แก่บรษิทัในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น 
Global Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวยีดนำม และ Premium Food Co.,Ltd. ประเทศ
ลำว เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำร “MK Restaurants”   

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้ำนมิยำซำกิแก่บริษัท V&V Restaurant เพื่อด ำเนินธุรกิจ
รำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำร “Miyazaki” 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีสำขำร้ำนเอ็มเค สุกี้จ ำนวน 35 สำขำในประเทศญี่ปุ่ น 7 สำขำใน
ประเทศเวยีดนำม และ 2 สำขำในประเทศลำว และรำ้นมยิำซำก ิจ ำนวน 1 สำขำในประเทศลำว 

(10) ธรุกิจฝึกอบรมงานบริการ 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิฝึกอบรมงำนบรกิำร ด ำเนินกำรโดยบรษิทัยอ่ยคอื MKST โดยใหก้ำรฝึกอบรมขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนบรกิำรเฉพำะแก่พนักงำนสำขำของรำ้นอำหำรในเครอืและพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยเท่ำนัน้ 
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2559 ถงึปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน 15,498 ล้ำนบำท 16,458 ล้ำนบำท และ 17,234 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.2 ในปี 2560 และเตบิโตรอ้ยละ 4.7 ในปี 2561 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 

ทัง้น้ีรำยไดร้วมของบรษิทัฯ กว่ำรอ้ยละ 95 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นเอม็เค สุกี้ รำ้นเอม็เค โกลด ์รำ้นเอม็เค 
ไลฟ์ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิซึ่งแนวโน้มสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกิจสุกี้มแีนวโน้มลดลง ขณะที่สดัส่วน
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกจิอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  

 

 

 

  

 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.1.1 ธรุกิจร้านสุกี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะผลติภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1) ร้านเอม็เค สกีุ ้ 

ร้ำนเอ็มเค สุกี้ เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ โดยมีอำหำรหลกัเป็นอำหำรประเภทสุกี้ ได้แก่  
เน้ือสตัว ์ลูกชิ้น ผกัสด ชนิดต่ำงๆ กว่ำ 100 รำยกำร ส ำหรบัลวกในหมอ้สุกี้ นอกจำกน้ียงัมอีำหำรประเภท
อื่นอกีหลำยรำยกำรไวส้ ำหรบับรกิำร ไดแ้ก่ ติม่ซ 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) โดยมกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคอืลูกคำ้
ประเภทครอบครวั กลุ่มเพื่อน คนท ำงำน ซึง่มรีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสงู โดยเน้นบรรยำกำศสบำย ในรำ้น 
สำมำรถใช้เวลำร่วมกนัปรุงสุกี้เพื่อรบัประทำนร่วมกนัพรอ้มกบัสนทนำไปดว้ยโดยไม่ต้องรบีรอ้น หรอืหำก
เป็นคนท ำงำนทีร่ะยะเวลำพกัเทีย่งมจี ำกดั กส็ำมำรถใชเ้วลำไมถ่งึ 1 ชัว่โมงเพื่อรบัประทำนอำหำร เน่ืองจำก
กำรบรกิำรของทำงร้ำนเน้นกำรบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ และมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 300 
บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นเอม็เค สกุี ้มจี ำนวนทัง้หมด 438 สำขำทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ โลตสั ห้ำงเซ็นทรลั ห้ำงโรบินสนั ห้ำง
เดอะมอลล ์เป็นตน้ ทีเ่ป็นแหล่งสรรพสนิคำ้ของลูกคำ้ทีม่รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสงู โดยมจี ำนวนสำขำแบ่ง
ตำมภูมภิำคต่ำงๆดงัต่อไปน้ี  

 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์/ เอม็เค ไลฟ์ 12,094 78.0 12,686 77.1 13,125 76.2 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิ 2,709 17.5 3,025 18.4 3,256 18.9 
รำ้นอำหำรอื่นๆ  343 2.2 362 2.2 389 2.2 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 15,146 97.7 16,073 97.7 16,770 97.3 
รำยไดอ้ื่น 352 2.3 385 2.3 464 2.7 
รวมรายได้ 15,498 100.0 16,458 100.0 17,234 100.0 
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ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล  194  
ภำคกลำง 43 
ภำคเหนือ 24 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 61 
ภำคตะวนัออก 49 
ภำคใต้ 48 
ภำคตะวนัตก 19 
รวม 438 

ในรำ้นเอม็เค สุกี้ โดยทัว่ไปจะเป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร 
อย่ำงไรกต็ำม ในรำ้นเอม็เค สกุี้ 9 สำขำ ดงัต่อไปน้ี จะใหบ้รกิำรอำหำรสุกี้รวมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟ่ต์  ภำยใต้แนวคดิ All You Can Eat หรอื กนิไดไ้ม่อัน้ ภำยใน
วัน 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 385 415 215 225 
2. เมเจอร ์รชัโยธนิ   กรงุเทพฯ ทกุวนั 385 415 215 225 
3. เมเจอร ์รงัสติ   ปทมุธำน ี ทกุวนั 385 415 215 225 
4. เฉลมิไทย ชลบุร ี ชลบุร ี ทกุวนั 385 415 215 225 
5. ท๊อปแลนด ์ เพชรบูรณ์ ทกุวนั 385 415 215 225 
6. โลตสั หำงดง   เชยีงใหม ่ ทกุวนั 385 415 215 225 
7. อนิเดยี เอม็โพเรยีม*  กรงุเทพฯ ทกุวนั 385 415 215 225 
8. ตกึคอม ชลบุร ี ชลบุร ี ทกุวนั 385 415 215 225 
9. บิก๊ซ ีตรงั ตรงั ทกุวนั 385 415 215 225 

  *ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

2) ร้านเอม็เค โกลด ์  

ร้ำนเอ็มเค โกลด์  เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ โดยมกีำรบรกิำรอำหำรหลกัประเภทสุกี้ และ
อำหำรประเภทอื่น ไดแ้ก่ ติม่ซ ำ และอำหำรจำนเดยีวบรกิำรเหมอืนร้ำนเอม็เค สุกี้ แต่วตัถุดบิและอำหำรที่
ใหบ้รกิำรจะเป็นระดบัพรเีมีย่ม ทัง้น้ี กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของรำ้นเอม็เค โกลด ์  คอื กลุ่มลูกคำ้เดมิของรำ้น
เอม็เค สุกี้ ที่มรีำยไดค้่อนขำ้งสูง ชื่นชอบอำหำรเกรดพรเีมีย่ม และต้องกำรใช้รำ้นเอม็เค โกลด ์เป็นสถำนที่
เลี้ยงรบัรอง กำรตกแต่งของรำ้นเอม็เค โกลด ์จะเน้นควำมหรูหรำ ประดบัดว้ยไฟและวสัดุหลำกส ีท ำใหเ้กดิ
ประกำยระยบิระยบัสวยงำม วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในรำ้นจะเน้นควำมหรูหรำ เช่น กำรใช้หมอ้ไฟสทีอง จำนชำม
กระเบือ้ง นอกจำกน้ีรำยละเอยีดอื่นๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ำยชื่อรำ้น ครวัเป็ดยำ่งที่โชวด์ำ้นหน้ำรำ้น ผำ้
รองจำน แบบฟอรม์พนกังำน ไดร้บักำรออกแบบอยำ่งพถิพีถินัและมสี่วนประกอบของสทีอง เพื่อใหด้หูรหูรำ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ร้ำนเอ็มเค โกลด์ มีทัง้หมด 6 สำขำ ตัง้อยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส ำคญั ได้แก่ สยำม
พำรำกอน เซน็ทรลัเวลิด ์ศำลำแดง เอสพลำนำด เอกมยั และจงัซลีอน จ.ภูเกต็ โดยรูปแบบกำรบรกิำรจะ
เป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร โดยมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อ
ครัง้ประมำณ 580 บำท นอกจำกน้ี ร้ำนเอ็มเค โกลด์ ยงับรกิำรอำหำรสุกี้รวมถึงอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
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หวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรูปแบบบุฟเฟ่ต์เช่นกัน โดยสำขำที่ให้บริกำรดังกล่ำวมี 4 สำขำ ดัง
รำยละเอยีดต่อไปน้ี  

สำขำ จงัหวดั บรกิำร 
รำคำสุทธ ิ(ผูใ้หญ่) รำคำสุทธ ิ(เดก็) 

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

1. สุขมุวทิ เอกมยั*  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 485 535 245 265 

2. เอสพลำนำด*  กรงุเทพฯ ทกุวนั 485 535 245 265 

3. ศำลำแดง กรงุเทพฯ ทกุวนั 485 535 245 265 

4. เซน็ทรลัเวลิด*์  กรงุเทพฯ จนัทร-์ศกุร ์ 485 535 245 265 

*ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

3) ร้านเอม็เค ไลฟ์ 

ร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ เป็นอีกหน่ึงแบรนด์ในกลุ่มร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ในเครอืบรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน)   รำ้นเอม็เค ไลฟ์ ถูกตัง้ใหเ้ป็นรำ้นตน้แบบคอนเซป็ต์ของรำ้นเอม็เคสุกี ้ซึง่ไดร้บัแรงบนัดำล
ใจจำกจุดเด่นต่ำงๆ ของแบรนดเ์อม็เคและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้ำ Gen Y มำเป็นจุดตัง้ต้นในกำรคิดคอน
เซป็ตร์ำ้น   

นิยำมของค ำว่ำ “LIVE” ในชื่อของแบรนด์น้ีคือควำมมีชีวิตชีวำ ซึ่งค ำว่ำ  LIVE ของ MK LIVE ถูกแตก
ออกเป็นองคป์ระกอบหลกัๆ อยู่ 6 องคป์ระกอบ คอื LIVE Ingredients, LIVEly Service, LIVE Showcase,  
LIVE Decoration, LIVE Experiences และ LIVE Bonding  ที่เอ็มเค ไลฟ์ ทัง้อำหำร กำรบริกำร และ
ประสบกำรณ์มื้ออำหำรถูกออกแบบมำให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงจำกร้ำนเอ็มเค สุกี้ 
ยกตวัอยำ่งเมนูพเิศษ เช่น สกุีน่ึ้ง และสกุีย้ำกีส้ไตลญ์ี่ปุ่ นต้นต ำรบั หรอืกำรบรกิำรทีเ่ป็นกนัเองของพนักงำน 
หรอืครวัโชวท์ีเ่ชฟของเอม็เค ไลฟ์ ปรงุเมนูสดๆ ใหลู้กคำ้ไดเ้หน็ โดยคอนเซป็ต์ของรำ้นน้ีหวงัว่ำลูกคำ้จะได้
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ กลบัไปทุกครัง้ที่มำรบัประทำนที่รำ้น และมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 550 
บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 รำ้นเอม็เค ไลฟ์ มทีัง้หมด 4 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำด ิเอม็ควอเทยีร ์สำขำเมกำบำง-
นำ สำขำเซน็ทรลั ภูเกต็ และสำขำไอคอนสยำม 

2.1.2 ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น 

ร้านอาหารยาโยอิ 

รำ้นอำหำรยำโยอ ิด ำเนินกำรโดยบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ซึง่ได้รบัสทิธแิฟรนไชสใ์นกำร
ด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ยำโยอิ เคน มำจำก Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่ น และเป็นหน่ึงในผูน้ ำในธุรกิจร้ำนอำหำรของประเทศญี่ปุ่ น โดยรำ้นอำหำรยำ
โยอ ิสำขำแรกในประเทศไทยเปิดใหบ้รกิำรในปี 2549 

รำ้นอำหำรยำโยอ ิตกแต่งในบรรยำกำศสดใส เป็นกนัเอง บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นภำยใตแ้นวคดิ “เสริฟ์รอ้น อรอ่ยเรว็” 
เน้นกำรใหบ้รกิำรที่รวดเรว็ แต่มคีุณภำพ ปรุงใหม่ทุกจำน และมรีำคำสมเหตุสมผล โดยแนวคดิน้ีได้น ำมำจำก
รปูแบบกำรใชช้วีติของชำวญี่ปุ่ น คอืแมจ้ะตอ้งอยู่ในภำวะเร่งรบีเพยีงใด ทุกอยำ่งในชวีติประจ ำวนัจะตอ้งประณีต
และไดม้ำตรฐำน ไมเ่วน้แมแ้ต่เรื่องอำหำร  ซึง่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนไทยที่ใหค้วำมส ำคญักบัอำหำรกำรกิน
เช่นกนั   
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รำ้นอำหำรยำโยอิ บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นทัง้ประเภทจำนเดยีว (A La Carte) และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บรกิำรมำพรอ้มกบั ขำ้ว สลดัผกั ซุปมโิสะ เครื่องเคยีงแบบญี่ปุ่ นประจ ำวนั อำหำรแนะน ำ ไดแ้ก่ หมูชุบแป้งทอด
รำดซอสมโิสะ หมยูำ่งกระทะรอ้น ขำ้วหน้ำเน้ือประเภทต่ำงๆ ขำ้วกล่องแบบญี่ปุ่ น นอกจำกน้ียงัมบีรกิำร อุดง้ รำ
เมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกี๊ยวซ่ำ พซิซ่ำญี่ปุ่ น และขนมหวำน รวมถึงเครื่องดื่มที่หลำกหลำย โดยมคี่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 240 บำท 

นอกจำกน้ี ยงัมกีำรพฒันำและคดัสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอร่วมกบัเชฟชำวญี่ปุ่ นของยำโยอิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่ น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ำกบัฤดูกำล และยงัคงรูปแบบควำมเป็นอำหำรญี่ปุ่ น โดยจะผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนมำ
ใหบ้รกิำร  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นอำหำรยำโยอ ิมจี ำนวนทัง้หมด 184 สำขำทัว่ประเทศ  

ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล 106 
ภำคกลำง 14 
ภำคเหนือ 6 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 
ภำคตะวนัออก 20 
ภำคใต้ 13 
ภำคตะวนัตก 7 
รวม 184 

 

ร้านฮากาตะ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นฮำกำตะ สำขำแรกที่โรงพยำบำลศริริำช รำ้นฮำกำตะ
บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นประเภทรำเมนชนิดต่ำงๆ เกี๊ยวซ่ำ และเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้
ประมำณ  200 บำท รำ้นฮำกำตะ สำขำโรงพยำบำลศริริำช เป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะ
บรจิำคก ำไรหลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ก่โรงพยำบำลศริริำชทัง้หมด  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นฮำกำตะ มจี ำนวน 
4 สำขำ  ไดแ้ก่  สำขำโรงพยำบำลศริริำช  สำขำเซน็ทรลั เชยีงใหม ่สำขำเซน็ทรลั หำดใหญ่ และสำขำดอนเมอืง 

ร้านมิยาซากิ 

ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นมิยำซำกิ สำขำแรกที่ศูนย์กำรค้ำเดอะซีน ทำวน์อิน
ทำวน์ (The Scene Town in Town) ซ.ลำดพรำ้ว 94 โดยบรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นกระทะรอ้นประเภทต่ำงๆ (เทปปัน
ยำกิ)  เครื่องดื่มและขนมหวำนประเภทต่ำงๆ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 320 บำท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 รำ้นมยิำซำก ิมจี ำนวน 26 สำขำ 

2.1.3 ธรุกิจร้านอาหารไทย 

ร้าน ณ สยาม 

ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม เป็นร้ำนอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ บรกิำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งใน
รูปแบบไทย โดยคงควำมเป็นร้ำนอำหำรไทยเหมอืนยุคก่อตัง้สำขำแรกที่สยำมสแควร์ ก่อนที่ร้ำนอำหำรของ
บรษิทัฯ จะมุ่งใหบ้รกิำรอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้เป็นหลกั เน้นกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยไดร้ะดบักลำงถงึสูง อำหำรไทยที่
ใหบ้รกิำรมตีัง้แต่อำหำรประเภทกบัขำ้ว ไดแ้ก่ น ้ำพรกิ ต้มย ำ แกง ผดัผกัชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดยีว ก๋วยเตีย๋ว 
อำหำรทำนเล่น ตลอดจนขนมหวำน และเครื่องดื่มที่หลำกหลำย มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 250 
บำท ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้น ณ สยำม ม ี1 สำขำ ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ B1 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ บำงนำ  
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ร้านเลอ สยาม 

ส ำหรบัรำ้นอำหำร เลอ สยำม เป็นรำ้นอำหำรที่ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และบรกิำรอำหำรไทยเตม็รูปแบบเช่นกนั 
รำ้นอำหำร เลอ สยำม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศที่หรู มรีะดบั อำหำรต่ำงๆ รวมถงึเครื่องดื่มจะเป็น
ระดบัพรเีมีย่ม โดยรำ้นอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกคำ้ชำวต่ำงชำต ิหรอืกลุ่มลูกคำ้ที่มรีำยไดค้่อนขำ้งสูงและ
ต้องกำรใช้รำ้นเป็นสถำนที่เลี้ยงรบัรอง มคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 800 บำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 ร้ำนเลอ สยำม มี 3 สำขำ ได้แก่ สำขำศำลำแดง สำขำจงัซีลอน จงัหวดัภูเก็ต  และสำขำลอนดอนสตรที 
กรงุเทพฯ 

2.1.4 ธรุกิจร้านข้าวกล่อง 

รำ้น บซิซี่ บอ็กซ์ เป็นรำ้นขำ้วกล่องสไตล์แกรบแอนดโ์กที่ลูกคำ้สำมำรถเลอืกเมนูขำ้วกล่องทีร่ำ้นปรุงสดใหมทุ่ก
วนัจำกชัน้วำงควบคุมอุณหภูมิร้อนหรอืเยน็และน ำไปจ่ำยเงนิที่แคชเชียร์  ร้ำนบิซซี่ บ็อกซ์ น ำเสนออำหำรที่
หลำกหลำยตัง้แต่อำหำรทำนเล่น อำหำรจำนหลกั ไปจนถงึของหวำนและเครื่องดื่ม และหลำกหลำยเชื้อชำติ ไม่
ว่ำจะเป็นอำหำรไทย ญี่ปุ่ น ตะวนัตก ฯลฯ  รำ้นบซิซี่ บอ็กซ์ เป็นรำ้นที่เหมำะกบัทุกมือ้อำหำรที่ลูกค้ำมเีวลำไม่
มำก ไมว่ำ่จะเป็นมือ้เชำ้ กลำงวนั หรอืเยน็ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์มทีัง้หมด 4 สำขำ ในเขต
กรงุเทพมหำนคร  

2.1.5 ธรุกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ี 

ในเดือนกนัยำยน ปี 2555 บริษทัฯ ได้เปิดร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ซึ่งพฒันำขึ้นเองโดยบริษทัฯ ภำยใต้ชื่อและ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท” โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่ กำแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ  มี
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ  160 บำท  ร้ำนเลอ เพอทิท สำขำโรงพยำบำลศิริรำชเป็นส่วนหน่ึงของ 
CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิรริำชทัง้หมด  ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561  รำ้นเลอ เพอททิ มจี ำนวน 3 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำโรงพยำบำลศิรริำช  สำขำลอนดอนสตรที และ
สำขำส ำนกังำนใหญ่ 

2.1.6 ธรุกิจร้านขนมหวาน 

เอม็เค ฮำรเ์วสต ์เป็นรำ้นขำยขนมและเครื่องดื่มทีไ่ดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกวตัถุดบิธรรมชำต ิมเีมนูขนมหวำนที่
หลำกหลำยใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรร ไม่ว่ำจะเป็นไอศกรมีโฮมเมดหลำกหลำยรสชำต ิวำฟเฟิลผลไมต้่ำงๆ พำรเ์ฟ่ ต์
บวัลอยโฮมเมด และอื่นๆ  นอกจำกน้ี รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต ์ยงัน ำเสนอเครื่องดื่มต่ำงๆ ไมว่ำ่จะเป็นเมนูกำแฟ ชำ 
หรอืเครื่องดื่มสตูรตน้ต ำรบัของรำ้นต่ำงๆ  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 รำ้นเอม็เค ฮำรเ์วสต ์ม ี1 สำขำ ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 
6 หำ้งสรรพสนิคำ้ด ิเอม็ควอเทยีร ์  

2.1.7 บริการส่งถึงบ้านและบริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ี 

กำรบรกิำรส่งถงึบ้ำน Home Delivery และบรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนทีด่ ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และบรษิทั เอม็ เค 
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั โดยบรกิำรส่งอำหำรจำกรำ้นเอม็เค สุกี้ และรำ้นยำโยอิ ถงึบ้ำนตัง้แต่เวลำ 10.00 – 21.00 น. 
(หรอืตำมเวลำเปิด-ปิดของหำ้งสรรพสนิคำ้) โดยจ ำนวนสัง่อำหำรขัน้ต ่ำจำกทัง้สองรำ้นคือ 150 บำท (ยงัไม่รวม
ค่ำจดัส่ง) หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของรำ้นเอม็เค สุกี้ จ ำนวนสัง่ข ัน้ต ่ำจะเริม่ต้นที่ 199 บำท ค่ำบรกิำรส่ง
อำหำรครัง้ละ 40 บำท (รวมภำษมีลูคำ่เพิม่แล้ว) นอกจำกน้ี ลูกคำ้ยงัสำมำรถสัง่จองเป็นออรเ์ดอรล์่วงหน้ำส ำหรบั
งำนสมัมนำหรอืงำนประชุมไดด้้วย  โดยสำมำรถช ำระคำ่อำหำรเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติวซี่ำและมำสเตอร์กำร์ด
ทุกธนำคำร ซึง่กำรสัง่อำหำรสำมำรถท ำได ้2 ช่องทำง คอื สัง่ทำงโทรศพัท ์และสัง่ทำงออนไลน์ผำ่นเวบ็ไซต ์
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พืน้ทีใ่หบ้รกิำร สัง่ทำงโทรศพัท์ สัง่ทำงออนไลน์ 
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

0-2248-5555, 1642 

 
 

http://www.mkrestaurant.com 

http://www.yayoirestaurants.com 

เมอืงพทัยำ จ.ชลบุร ี
เชยีงใหม ่  
ภูเกต็ 
นครรำชสมีำ  
ขอนแก่น 
นครปฐม (เฉพำะรำ้นเอม็เค สกุี)้ 

ส ำหรบับรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที ่รำ้นเอม็เค สุกี้ บรกิำรรบัสัง่อำหำรล่วงหน้ำและบรกิำรอำหำรกล่องส ำหรบัจดั
งำนเลี้ยง งำนพธิกีำรหรอืกิจกรรมต่ำงๆ  บรษิทัฯ มบีรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที่อย่ำงครบวงจร โดยจะมีกำร
บรกิำรอุปกรณ์ เช่น หมอ้สุกี้ ปลัก๊ไฟ โต๊ะเก้ำอี้ และบุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จดังำนนอกสถำนทีเ่สมอืนลูกคำ้นัง่ทำนสกุีท้ีร่ำ้นดว้ย 

2.1.8 ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวนรำ้นเอม็เค สกุี ้รำ้นยำโยอ ิและรำ้นมยิำซำก ิในต่ำงประเทศ รำยละเอยีดดงัน้ี 

ประเทศ จ ำนวนรำ้น 
เอม็เค สกุี้ 

จ ำนวนรำ้น 
ยำโยอ ิ

จ ำนวนรำ้น 
มยิำซำก ิ

ด ำเนินธุรกจิโดย 

ญี่ปุ่ น 35 - - Plenus MK Co., Ltd.  
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 12 / ไดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ)  

สงิคโปร ์ - 8 - Plenus & MK Pte. Ltd. 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 / เป็น
บรษิทัร่วมคำ้) 

เวยีดนำม 7 - - Global Investment Gate Joint-
Stock Company เป็นกจิกำรทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯ 

ลำว 2 - 1 Premium Food Co., Ltd. เป็น
กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ ในกำร
ด ำเนินงำนรำ้นเอม็เค สกุี้ 
V&V Restaurant เป็นกจิกำรทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนัทีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชส์
จำกบรษิทัฯ ในกำรด ำเนินงำนรำ้น
มยิำซำก ิ

 

2.1.9 สถาบนัฝึกอบรม 

ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั หรอืสถำบนัฝึกอบรมเอม็เค ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 
พ.ศ. 2549 เพื่อใหบ้รกิำรฝึกอบรมงำนดำ้นบรกิำรและทกัษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนแก่พนักงำนของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เน่ืองจำกบรษิทัฯ ตระหนักดวี่ำทรพัยำกรที่มีค่ำมำกที่สุดขององค์กรคอื พนักงำน  บรษิทัฯ จงึให้

http://www.mkrestaurant.com/
http://www.yayoirestaurants.com/
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ควำมส ำคญักบักำรสรรหำ คดัเลอืก ดแูลเอำใจใส ่และพฒันำบุคลำกรอยำ่งเป็นระบบ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำหลกัสูตร
กำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ อย่ำงเขม้ขน้ พนักงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนสำขำ ทัง้ที่เป็น
พนกังำนประจ ำหรอืพนักงำนชัว่ครำว ซึง่รวมถงึ นกัเรยีน นกัศกึษำ พนกังำนฝ่ำยบรหิำรจดักำร รวมทัง้ผูบ้รหิำร 
จะต้องได้รบักำรอบรมพฒันำควำมรู้ และได้รบักำรดูแลจำกบรษิทัฯ ในมำตรฐำนเดยีวกนัตำม Training Road 
Map เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนควำมกำ้วหน้ำในอำชพี (Career Path) ของต ำแหน่งงำนของพนกังำนแต่ละคน  

สถำบนัฝึกอบรมเอ็มเค ตัง้อยู่ที่ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงข้ำมกบัศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ บำงนำ เป็น
อำคำร 7 ชัน้ ทีม่หีอ้งฝึกอบรมหลำยรปูแบบ มอีุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรฝึกอบรมอย่ำงครบครนั หลกัสตูรส่วนใหญ่
เป็นหลกัสูตรที่ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนงำนบริกำรจำกบุคลำกรภำยใน วิทยำกรจึงประกอบไปด้วย
ผู้บริหำรระดบัต่ำงๆ หวัหน้ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ มีครูฝึกที่มีประสบกำรณ์ในงำนบริกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้และ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น ทกัษะกำรใหบ้รกิำรที่เป็นมำตรฐำน รวมทัง้ทศันคตทิีด่ตี่อลูกคำ้และจติใจที่
รกักำรบรกิำร ส่งผลใหพ้นักงำนเอม็เคทุกคนมุ่งมัน่ที่จะร่วมกนัสรำ้งสรรคผ์ลงำนบรกิำรใหบ้รรลุเป้ำหมำยนัน่คอื
กำรบรกิำรเพื่อใหลู้กคำ้พงึพอใจมำกทีสุ่ด 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

2.2.1  ภาวะอตุสาหกรรม 

เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนในปี 2561 ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรบรโิภคนอกบ้ำนของผู้บริโภค  
โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญักบัควำมคุม้ค่ำในกำรเลอืกใช้บรกิำรรำ้นอำหำร ดงันัน้ธุรกจิรำ้นอำหำรจงึ
มุ่งเน้นจดัท ำโปรโมชัน่กนัมำกขึ้น เช่น กำรให้ส่วนลด กำรจดัชุดสุดคุ้ม ซื้อหน่ึงแถมหน่ึง เป็นต้น เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นให้ผู้บริโภคมำใช้บริกำรร้ำนอำหำรมำกขึ้น  โดยตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรในปี 2561 มีมูลค่ำประมำณ 
411,000-415,000 ลำ้นบำท(1) เตบิโตรอ้ยละ 4-5 จำกปี 2560 ทีม่มีลูคำ่ 390,000-397,000 ลำ้นบำท โดยเป็นกำร
เตบิโตทีส่งูขึน้กวำ่ปี 2560 ทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 2-4 

ธุรกจิรำ้นอำหำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั(2) คอื ภตัตำคำร รำ้นอำหำรครอบครวั รำ้นเสริฟ์เรว็ และ
รำ้นอำหำรขนำดเลก็  

1. ภตัตำคำร (Fine Dining) เป็นรำ้นทีม่กีำรออกแบบตกแต่งอยำ่งประณีต สวยงำม ใชว้สัดแุละอุปกรณ์รำคำ
แพง มเีมนูอำหำรอย่ำงหรูหรำ มกีำรบรกิำรระดบั 5 ดำว อย่ำงเช่น รำ้นอำหำรอติำเลยีน    รำ้นอำหำร
ฝรัง่เศส รำ้นอำหำรจนี และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ น เป็นตน้ 

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

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

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

ภำวะกำรแข่งขนัธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศไทยค่อนขำ้งรุนแรง เน่ืองจำกมผีูป้ระกอบกำรธุรกจิรำ้นอำหำรรำย
ใหมเ่ขำ้มำสูต่ลำดอยำ่งต่อเน่ือง โดยกลยทุธใ์นกำรขยำยธุรกจิจะเป็นกำรเจำะช่องวำ่งในตลำดและน ำเสนออำหำร

1 ทีม่ำ: ศนูยว์จิยักสกิรไทย (มนีำคม 2561) 
2 ทีม่ำ: ส ำนกัส่งเสรมิและพฒันำธุรกจิ กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 
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สญัชำตใิหม่ ๆ รวมไปถงึกำรน ำแบรนด์รำ้นอำหำรที่ประสบควำมส ำเรจ็จำกต่ำงประเทศเพื่อเป็นตวัเลอืกใหม่ๆ
ส ำหรบัลูกคำ้ ซึง่จะสง่ผลใหธ้รุกจิรำ้นอำหำรในประเทศมรีปูแบบอำหำรที่หลำกหลำยมำกขึน้กวำ่เดมิ  

2.2.2  การแข่งขนั 

ในปี 2561 สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรยังคงเป็นไปอย่ำงดุเดือดและรุนแรง โดย
ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร ทัง้เชนรำ้นอำหำรและรำ้นอำหำรทัว่ไปยงัคงต้องมกีำรปรบักลยุทธเ์พื่อตอบรบักบักำร
แขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้อยำ่งต่อเน่ือง  และตอบรบักบัพฤตกิรรมของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จำกภำวะเศรษฐกิจที่มคีวำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกก ำลงัซื้อของประชำกรในประเทศที่ยงัไม่ฟ้ืนตวั  ส่งผลให้ผู้คน
รบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนลดลง  โดยอำจเลือกรบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนเฉพำะมื้อที่จ ำเป็นหรือเป็นกำร
สงัสรรค ์ประกอบกบักำรแข่งขนัที่เป็นไปอย่ำงรุนแรง ผูบ้รโิภคมทีำงเลอืกในกำรรบัประทำนอำหำรมำกขึน้ เช่น 
กำรเลือกรบัประทำนอำหำรสตรีทฟู้ด-เดลิเวอรี่ ภำยในบ้ำนพกัอำศัย ท ำให้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรต้อง
ปรบัเปลีย่นรปูแบบกลยุทธก์ำรแขง่ขนัเพื่อดงึดูดใหลู้กคำ้เขำ้มำใช้บรกิำร เช่น กำรน ำเสนอเมนูอำหำรใหม่ๆ กำร
จดัชุดอำหำรรำคำประหยดั กำรมอบส่วนลด เป็นต้น  ซึ่งอำจส่งผลต่ออตัรำก ำไรของธุรกิจ  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
มุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงที่ตอบโจทย์แนวโน้มกำรรบัประทำนอำหำรของผู้บริโภค โดยเน้นกำรเป็น
รำ้นอำหำรเพื่อสขุภำพ ใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภำพ ปลอดสำรเคม ีรวมถงึเป็นรำ้นอำหำรส ำหรบัครอบครวัที่เหมำะกบั
ทุกเพศทุกวยั  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงเทศกำลเฉลมิฉลอง โดยรำ้นเอม็เค สกุี ้มบีรกิำรถ่ำยรปูครอบครวัให้กบั
ลูกคำ้เพื่อเป็นทีร่ะลกึในเทศกำลต่ำง ๆ เช่น วนัสงกรำนต ์วนัแม ่เป็นตน้  

ในส่วนของเอ็มเค สุกี้  คู่แข่งโดยตรง คอื เครอืข่ำยร้ำนอำหำรที่มสีำขำจ ำนวนมำกที่ครอบคลุมทุกภูมภิำคทัว่
ประเทศ และโดยมำกจะมสีำขำในศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ที่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน เช่น 
ร้ำนอำหำรป้ิงย่ำง ไก่ทอด พซิซ่ำ แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น ทัง้น้ี หำกพจิำรณำจำกร้ำนอำหำรที่มีลกัษณะเมนู
คลำ้ยกนั คูแ่ขง่ของเอม็เค สกุี ้คอื ฮอท พอท ชำบูช ิซูกชิ ิบำรบ์คีวิ พลำซ่ำ และจุม่แซ่บฮทั  

ในขณะที่ยำโยอจิะเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นเสริ์ฟเรว็ที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศึกษำ 
และกลุ่มวยัรุ่นที่เน้นควำมสะดวกรวดเรว็กบัอำหำรญี่ปุ่ นต้นต ำรบัในรำคำทีไ่มแ่พง โดยตลำดรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทยมกีำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกคนไทยนิยมรบัประทำนอำหำรญี่ปุ่ น
สูงสุด เมื่อเทียบกบัร้ำนอำหำรต่ำงชำติทัง้หมด โดยคู่แข่งโดยตรงของยำโยอิ คือ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นที่มีเมนู
หลำกหลำยและเปิดใหบ้รกิำรหลำยสำขำ ไดแ้ก่ ฟูจ ิเซน็ และโอโตยะ  

2.2.3  ลกัษณะกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็เค กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ

กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 
 
 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง–สงู 

 
 

กลุ่มคนรุ่นใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

 กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

 
 

 

กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 
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รำ้นอำหำรในกลุ่มเอม็เค กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ

กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 
 
 
 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 
 
 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

 
กลุ่มคนรุ่นใหมท่ีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

เอม็เค สุกี้ เป็นรำ้นอำหำรที่อยู่ระหว่ำงภตัตำคำรและรำ้นเสริฟ์เรว็ส ำหรบัครอบครวัและเพื่อนฝงู ซึ่งมำทำนแล้ว
สำมำรถใช้เวลำสบำยๆ ในร้ำนได้ และสำมำรถท ำเวลำรบัประทำนได้อย่ำงรวดเร็ว ดงันัน้เอ็มเค สุกี้จึงเป็น
ร้ำนอำหำรของผู้บริโภคที่ต้องกำรรบัประทำนอำหำรเป็นกลุ่ม มอีำหำรรสชำติอร่อยและมสีุขภำพที่ด ีบรกิำร
รวดเรว็และคุม้ค่ำกบัเงนิที่จ่ำยไป ดงันัน้ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของเอม็เค สุกี้ จงึครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
กลุ่มคนที่รกัและใส่ใจสุขภำพทุกเพศทุกวยั เช่น กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุ่น ในขณะที่รำ้นยำโยอเิป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นที่เน้นรสชำตอิำหำรญี่ปุ่ นต้นต ำรบัและเสริฟ์เรว็ ดงันัน้ กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มคนที่ทนัสมยัและเน้นกำรบริกำรที่รวดเร็ว เช่น กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและ
นกัศกึษำและกลุ่มวยัรุน่ ส ำหรบัรำ้นรำเมนฮำกำตะ เน้นรสชำตริำเมนสตูรดัง้เดมิ อุดมดว้ยคณุคำ่อำหำรและเสริ์ฟ
เรว็ โดยมำกเป็นอำหำรจำนเดยีว กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็นกลุ่มครอบครวั คนท ำงำน นกัเรยีน นกัศกึษำ และกลุ่ม
วยัรุ่นที่ต้องกำรกำรบริกำรที่รวดเรว็ ส ำหรบัร้ำนมิยำซำกิ เป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นที่เสิร์ฟในกระทะร้อน มคีวำม
หลำกหลำยของอำหำรที่ปรุงสดและเสริ์ฟในกระทะรอ้น ในรำคำปำนกลำง กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มครอบครวั 
กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวยัรุ่น ส ำหรบักลุ่มลูกค้ำของ ณ สยำม และ เลอ สยำม 
โดยมำกจะเป็นกลุ่มครอบครวัและคนท ำงำนที่ชื่นชอบอำหำรไทยรสชำตทิัง้เดมิและสำมำรถท ำเวลำรบัประทำน
ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ในสว่นของรำ้นกำแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษำ 
กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มคนท ำงำน ที่ใช้ร้ำนกำแฟเพื่อนัดพบปะพูดคุยหรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ  เช่น อ่ำนหนังสือใน
บรรยำกำศสบำยๆ ในขณะที่ร้ำนเอ็มเค ฮำร์เวส เป็นร้ำนขนมหวำนที่เน้นลูกค้ำที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มไีลฟ์สไตล์
ทนัสมยั ตอ้งกำรควำมแปลกใหม ่และส ำหรบัรำ้นขำ้วกล่องบซิซี ่บอ็กซ ์ซึง่ขำยเมนูขำ้วกล่องและอำหำรทำนเล่น
ที่หลำกหลำย โดยเน้นควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรให้บริกำร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจึงเป็นกลุ่มคนท ำงำน กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษำและกลุ่มวยัรุ่นที่มีรำยได้ปำนกลำงและมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ มีเวลำในกำรรบัประทำนอำหำร
คอ่นขำ้งจ ำกดั 

2.2.4  กลยทุธก์ารแข่งขนั 

ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกจิกวำ่ 30 ปี มำจำกควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำกำรใหบ้รกิำรและสนิคำ้ใหด้ยีิง่ๆขึน้ โดย
บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนกลยุทธต์่ำงๆ และกำรน ำนวตักรรมใหม่ๆ เขำ้มำร่วมประยุกต์ใชเ้พื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิคำ้และ
บรกิำรทีม่คีณุภำพ เพื่อตอบโจทยแ์ละสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดใหลู้กคำ้ โดยมกีลยทุธท์ีส่ ำคญัดงัน้ี 

ก. กลยทุธก์ารสร้างแบรนด ์

กำรสร้ำงแบรนด์เอ็มเค สุกี้ ได้ถูกท ำอย่ำงจรงิจงัและต่อเน่ืองมำหลำยปี  โดยมกีำรใช้สื่อโฆษณำเพื่อส่งผลให้   
แบรนด์เป็นที่รู้จกัในวงกว้ำงมำกขึ้น กำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองก็เป็นหน่ึงในบทพสิูจน์ว่ำแบรนด์เอ็มเค สุกี้ 

http://www.mkrestaurant.com/na-siam
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ไดร้บักำรตอบรบัจำกลูกคำ้อย่ำงด ีกำรสรำ้งแบรนดจ์ะเน้นควำมจรงิใจและน ำเสนอสิง่ที่มปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 
ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพของสนิค้ำ บรกิำรที่ด ีควำมปลอดภยั สถำนที่สะดวก และรำคำที่สมเหตุสมผล จำกปัจจยั
ดงักล่ำวเป็นสว่นส ำคญัทีท่ ำใหแ้บรนดเ์อม็เค สกุีม้คีวำมแขง็แกรง่และครองใจลูกคำ้ตลอดมำ 

ส ำหรบัแบรนดย์ำโยอนิัน้ เป็นแบรนดท์ี่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธิแ์ฟรนไชสจ์ำกประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรพรอ้ม
เสริ์ฟในรูปแบบอำหำรชุดสไตล์เสริ์ฟร้อน อร่อยเรว็ และรำคำประหยดั ที่มสีำขำทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเน้นคอน
เซปต์คุณภำพของวตัถุดิบต้องมำที่หน่ึง นอกเหนือจำกรสชำติดี กำรจดัวำงอำหำรน่ำรบัประทำน และควำม
รวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร ที่ส ำคญัคอื ไม่ว่ำจะกลบัมำทำนอีกกี่ครัง้ และทำนที่ไหนในโลก มำตรฐำนกค็งเดมิ ซึ่ง
ปัจจยัเหล่ำน้ีท ำใหย้ำโยอเิป็นแบรนดท์ีอ่ยูใ่นใจของคนไทยตลอดมำ 

ข. กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์

เอม็เค สกุี ้เน้นอำหำรทีม่คีณุภำพ มรีสชำตอิรอ่ยและสะอำดถูกหลกัอนำมยั ไมว่ำ่จะเป็นเป็ดยำ่ง หมแูดงอบน ้ำผึง้ 
หรอืหมูกรอบ หรอืเมนูสุกี้ เช่น เน้ือสตัว์ ลูกชิ้น ไข่ไก่ และผกัสดซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท ำใหผู้บ้รโิภคนึกถงึเอม็เค สุกี้ 
เมื่อคดิถงึผกัสดกค็ดิถงึเอม็เค หรอืซำลำเปำ ติม่ซ ำ คะน้ำฮ่องกง บะหมีเ่กีย๊วสตูรดัง้เดมิทีค่ดัสรรมำไวบ้รกิำร เอม็
เค สุกี้ยงัเป็นผูน้ ำในกำรรณรงคก์ินอำหำรปลอดภยัโดยใช้เครื่องล้ำงผกัที่ทนัสมยั และน ำเสนอเมนูสุขภำพ เช่น 
ชุดผกัสุขภำพที่เน้นผกัสดหลำกหลำยชนิดในจำนใหญ่ และชุดเหด็รวมที่คดัสรรเหด็สดนำนำชนิด นอกจำกน้ียงั
เป็นผูป้ระกอบกำรรำยแรกที่ประกำศว่ำอำหำรของเอม็เค สุกี้ ทุกรำยกำรปรำศจำกผงชูรส ซึ่งไดร้บักำรรบัรอง
จำกองคก์ำรอำหำรและยำอกีดว้ย  

ส ำหรบัยำโยอิ จะเน้นเมนูที่มคีวำมหลำกหลำยที่มีรสชำตญิี่ปุ่ นต้นต ำรบัซึ่งจะปรบัเปลี่ยนตำมฤดูกำล โดยเน้น
วตัถุดบิที่สดใหม่ที่คดัสรรจำกทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น เน้ือสตัวท์ี่มคีุณภำพ ปลำน ำ เขำ้จำกญี่ปุ่ น 
ขำ้วญี่ปุ่ นชัน้ด ีและน ้ำซอสตน้ต ำรบัของยำโยอ ิเพื่อสรำ้งสรรอำหำรทีม่คีุณภำพและดตี่อสุขภำพของคนไทย และ
เขำ้กบัคอนเซป็ต ์“เสริฟ์รอ้น อรอ่ยเรว็” ของยำโยอทิีท่ ำใหอ้ำหำรญี่ปุ่ นกลำยเป็นชวีติประจ ำวนัของทุกคน  

ค. กลยทุธด้์านบริการท่ีดี 

เพื่อสรำ้งควำมประทบัใจแก่ลูกค้ำทุกครัง้ที่เข้ำมำรบัประทำนอำหำรในรำ้นเอม็เค สุกี้ หรอืรำ้นยำโยอ ิลูกค้ำจะ
ไดร้บักำรตอ้นรบัจำกพนักงำนทีม่รีอยยิม้และใบหน้ำทีแ่จม่ใส เป็นกนัเอง มมีำรยำทและอธัยำศยัไมตรแีบบไทยๆ 
ใสใ่จควำมสะอำด และกำรใหบ้รกิำรที่รวดเรว็ รวมถงึบรกิำร Home Delivery ทีเ่น้นบรกิำรสง่อำหำรใหลู้กคำ้ตรง
เวลำ ซึ่งบริษทัฯ มีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality Assurance) เข้ำมำตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรของ
พนักงำนทุกคนตัง้แต่พนักงำนในครวั พนักงำนเสริฟ์ แคชเชยีร ์ตลอดจนแม่บ้ำนเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำพนักงำนทุกคน
ปฏบิตัติำมขัน้ตอนที่บรษิทัฯ วำงไว ้นอกจำกน้ี ยงัมลีูกคำ้จดัตัง้ (Secret Customer) มำส ำรวจและใหค้ะแนนทุก
สำขำเป็นประจ ำอกีดว้ย 

ง. กลยทุธใ์นการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า 

ควำมพอใจของลูกคำ้คอืหน่ึงในเป้ำหมำยที่บรษิทัฯ จะต้องตอบโจทย ์จงึมกีำรส ำรวจควำมพอใจจำกลูกคำ้อย่ำง
ต่อเน่ืองจำกใบแสดงควำมคดิเหน็ของลูกค้ำ กำรให้พนักงำนพูดคุยสอบถำมลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กำรท ำ Focus 
Group เป็นระยะๆ เพื่อหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศเพื่อน ำเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ มำยกระดบักำรให้บริกำร เช่น กำรน ำเครื่อง PDA ใช้ส ัง่อำหำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรให้ 
บรกิำรรวดเรว็ยิง่ขึ้นและลดควำมผดิพลำดให้น้อยลงที่สุด และกำรน ำ Tablet มำให้ลูกค้ำสัง่อำหำรด้วยตนเอง 
เป็นตน้    

จ. กลยทุธก์ารรกัษาฐานลกูค้า 

เพื่อเป็นกำรรกัษำฐำนลูกค้ำและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตลำดดำ้นสมำชิกมำนำน
กว่ำ 30 ปี ปัจจุบนัมฐีำนลูกคำ้มำกกว่ำ 1 ล้ำนคน โดยบตัรสมำชกิสำมำรถใช้รบัส่วนลดรอ้ยละ 10 ส ำหรบักำร
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ช ำระด้วยเงนิสด และส่วนลดร้อยละ 5 ส ำหรบักำรช ำระด้วยบตัรเครดติ นอกจำกนัน้ยงัมสีทิธพิเิศษในวนัเกิด
ใหก้บัสมำชกิอกีด้วย ซึ่งพบว่ำลูกคำ้มำกกว่ำ 30% กลบัมำใช้บรกิำรอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอทุกเดอืน ส่งผลให้
ทำงบรษิทัฯ สำมำรถรกัษำฐำนลูกคำ้ประจ ำได้เป็นอย่ำงด ีทัง้น้ีในส่วนของกำรสร้ำงควำมสมัพนัธท์ี่ย ัง่ยืนและ
ต่อเน่ืองกบัลูกคำ้ บรษิทัฯ ยงัน ำขอ้มูลที่ไดจ้ำกบตัรสมำชิกมำศึกษำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะและพฤติกรรม
กำรรบัประทำนอำหำร และพฒันำเป็นกลยุทธเ์พื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ใหม้ำกยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้คดั
สรรสทิธพิเิศษที่เหมำะสมเพื่อให้สมำชิกเกิดควำมประทบัใจและกลบัมำใช้บรกิำรอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัได้พฒันำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกบัลูกค้ำสมำชิกเพิม่เติม เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถใช้
บรกิำรต่ำงๆ ผำ่นบตัรสมำชกิไดส้ะดวก งำ่ยดำย และรวดเรว็ยิง่ขึน้  
นอกจำกกำรตลำดด้ำนบตัรสมำชิกแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกำลส ำคญัต่ำงๆ ของ
ครอบครวั เช่น วนัสงกรำนต์ วนัแม่ และวนัพ่อ โดยกำรจดัท ำกจิกรรมถ่ำยรูปใส่กรอบรูปพเิศษส ำหรบัเทศกำล
ต่ำงๆ มอบให้กบัลูกค้ำเป็นประจ ำทุกปี  นับเป็นกลยุทธ์ส ำคญัที่ท ำให้บรษิทัเป็นร้ำนอำหำรที่ได้รบัควำมนิยม
อย่ำงมำกในช่วงวนัเทศกำลของครอบครวั ส่งผลท ำใหลู้กคำ้นึกถงึรำ้นเอม็เคทุกครัง้เมื่อถงึเทศกำลพิเศษต่ำงๆ 
และสำมำรถรกัษำฐำนลูกคำ้ประจ ำไดอ้ยำ่งเหนียวแน่นตลอดมำ 

ฉ. กลยทุธด้์านความปลอดภยั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของลูกคำ้และพนักงำนตัง้แต่เริม่ต้นธุรกจิจนถงึปัจจุบนั ตัง้แต่กำรเป็น
ร้ำนสุกี้ร้ำนแรกที่น ำเตำไฟฟ้ำมำใช้ จนถึงคดั เลือกวสัดุที่ผลิตหม้อสุกี้ที่ปลอดสำรอันตรำยและกำรน ำเตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำมำให้บริกำร นอกจำกน้ียงัมีกำรพฒันำ Safety Ring เพื่อป้องกนัหม้อสุกี้หก รวมถึงกำรติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกนัไฟดูด หรอืระบบตดัไฟอตัโนมตัไิวใ้ต้โต๊ะและที่แผงไฟควบคุมยงัมรีะบบตดัไฟส ำรองอกีชุด เพื่อ
มัน่ใจไดว้ำ่จะไม่เกดิเหตุกำรณ์ไฟรัว่กบัลูกคำ้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัเน้นคณุภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุก
รำยกำรและค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั โดยมีผูช้ ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำรปลอดภยัดูแล
ตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครวักลำง ระบบขนส่งไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำร
จดัเก็บอำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ียงัมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำ ใจและสำมำรถ
ปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ วำงไว ้ 

ช. กลยทุธด้์านการตลาด 

(1) ร้านเอม็เค สกีุ ้

ในปี 2561 เอม็เค เรสโตรองต ์ไดจ้ดัท ำกจิกรรมกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ืองทุกเดอืน โดยแต่ละกจิกรรมเน้นย ้ำในเรื่อง
ของกำรสรำ้งแบรนด ์กำรกระตุ้นยอดขำย และกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำใหม้ปีระสบกำรณ์ที่ดกีบัแบรนด์
และกลบัมำใชบ้รกิำรซ ้ำอยำ่งต่อเน่ือง  เอม็เค เรสโตรองต์ จดัท ำกจิกรรมกำรตลำดที่ครอบคลุมในทุกช่องทำง ไม่
วำ่จะเป็นหน้ำรำ้น บรกิำรเดลเิวอรี ่บรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที ่และในทุกโอกำส ไมว่ำ่จะเป็นวนัธรรมดำ วนัหยุด 
หรอืวนัพเิศษ  เอม็เค เรสโตรองต์ เลอืกใช้สื่อในช่องทำงต่ำงๆ ตำมพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยใหค้วำมส ำคญั
กบัสื่อออนไลน์ แต่กย็งัไมล่ะทิง้สื่ออื่นๆ เช่น สื่อโทรทศัน์ และสื่อนอกบำ้น  

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ เอ็มเค เรสโตรองต์ จดัท ำกิจกรรมกระตุ้นกำรขำยด้วยกำรออกโปรโมชัน่อำหำรใหม่อย่ำง
ต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีเพื่อดงึดดูลูกคำ้กลุ่มวยัรุ่นและวยัท ำงำนใหเ้ขำ้มำใชบ้รกิำร ไมว่ำ่จะเป็นโปรโมชัน่ “เอม็เค 343 
วำไรตี้อร่อยเวอร์” ที่ลูกคำ้สำมำรถเลอืกน ้ำซุปและน ้ำจิม้ได้เอง  “เอม็เคเป็ดพนัใหม่” ที่น ำเสนอควำมอร่อยของ
เป็ดย่ำงเอม็เคในรูปแบบใหม่  “เอม็เคโซลชสี” ที่ผสมผสำนควำมอร่อยของซุปสไตล์เกำหลีกบัมอสซำเรลล่ำชีส 
อย่ำงลงตวั พรอ้มใช้พรเีซนเตอรบ์ล๊อกเกอรช์ื่อดงัชำวเกำหล ีซูบนิ เพื่อโปรโมทแคมเปญ  และ “เอม็เค 3 ด”ี กบั 
3 ซุป 3 ซอส ที่ลูกคำ้สำมำรถเลอืกไดเ้อง  นอกจำกนวตักรรมอำหำรใหม่ในหมวดอำหำรหลกัแล้ว เอม็เค เรสโต
รองต์ ยงัมกีำรออกโปรโมชัน่ใหม่ในหมวดติม่ซ ำ เช่น เปำมนัม่วง ปอเป๊ียะแฮมชสี กุ้งสติก๊  ในหมวดเครื่องดื่ม 
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เช่น ชำนมไข่มุก เครื่องดื่มอญัชญั ไฮสคูลสุดคูล  และในหมวดขนมหวำน เช่น ชอ็กโกโฟรเซ่นสโนว ์บวัลอยจ ิ
มะพร้ำวหมิะ อย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีด้วยเช่นกนั  นอกจำกน้ี เอ็มเค เรสโตรองต์ ยงัออกชุดอำหำรจำนเดี่ยว
ส ำหรบัมือ้กลำงวนัเพื่อตอบโจทยล์ูกคำ้ที่มเีวลำไม่มำกส ำหรบัมือ้ที่เร่งรบี และมกีำรจดัท ำโปรโมชัน่กบักลุ่มคู่ค้ำ
ทำงธุรกิจหลกัๆ เพื่อเพิม่สทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ให้กบัลูกค้ำ เช่น ส่วนลดหมวดเครื่องดื่มและของหวำนส ำหรบั
ลูกคำ้ดแีทค สว่นลดอำหำรโปรโมชัน่เป็ดพนัใหมส่ ำหรบัลูกคำ้เอไอเอส สว่นลดชุดอำหำรหลกัส ำหรบัลูกคำ้ซมัซุง 
Galaxy Gift และเครดติเงนิคนืพรอ้มลุน้ไอโฟน XS ส ำหรบัลูกคำ้บตัรเครดติธนำคำรกรงุศรอียุธยำ  

เอ็มเค เรสโตรองต์ ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงฐำนลูกค้ำสมำชิกและเน้นย ้ำในกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ของ    
แบรนดแ์ละกลุ่มลูกคำ้สมำชกิเป็นอยำ่งยิง่  ในปี 2561 เอม็เค เรสโตรองต ์ไดอ้อกบตัรสมำชกิพรอ้มสทิธปิระโยชน์
รูปแบบใหม่ โดยบตัรแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ MK Red Card, MK Black Card และ MK Diamond Card  
บตัรสมำชกิรูปแบบใหม่น้ีสำมำรถสะสมคะแนนจำกยอดรบัประทำนเพื่อน ำไปแลกบตัรของขวญัและสนิค้ำอื่นๆ 
ของเอม็เค  โดยบตัรสมำชกิแต่ละประเภทมสี่วนลดและสทิธปิระโยชน์ที่แตกต่ำงกนัออกไปตำมยอดรบัประทำน
สะสม 

นอกจำกน้ี เอ็มเค เรสโตรองต์ พยำยำมสร้ำงประสบกำรณ์แห่งควำมสุขให้กบักลุ่มลูกค้ำในช่วงวนัส ำคญัและ
เทศกำลต่ำงๆ โดยมบีรกิำรถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึในวนัพเิศษต่ำงๆ เช่น วนัสงกรำนต ์วนัพอ่ วนัแม ่และในวนัเกิด 
พรอ้มมอบไอศกรมีเบริธ์เดยใ์หก้บัลูกคำ้ทีม่วีนัเกดิในเดอืนนัน้ๆ  เอม็เค เรสโตรองต ์ยังคงจดัท ำโปรโมชัน่อำหำร
พเิศษเฉพำะเทศกำลต่ำงๆ ดว้ยเช่นกนั ซึง่ไดแ้ก่ เป็ดไหวเ้จำ้ส ำหรบัวนัตรษุจนีและสำรทจนี อำหำรเจส ำหรบัช่วง
เทศกำลเจ เป็นตน้ 

จำกพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป เอม็เค เรสโตรองต์ ใหน้ ้ำหนักควำมส ำคญักบัช่องทำงเดลเิวอรี่เพิม่มำกขึ้น   
ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ เอม็เค เรสโตรองต์ มกีำรจดัท ำสนิค้ำและออกโปรโมชัน่ทัง้ส ำหรบัระบบกำรสัง่อำหำรผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์และโทรศพัท์ที่สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในโอกำสต่ำงๆ และไดจ้ดัท ำอย่ำงต่อเน่ือง
ตลอดทัง้ปี 

(2) ร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

ส ำหรบักลยทุธก์ำรตลำดของรำ้นอำหำรญี่ปุ่ น “ยาโยอิ” มุง่เน้นทีก่ำรน ำเสนอเมนูอำหำรญี่ปุ่ นทีท่นัสมยั ทัง้อำหำร
เซต็ อำหำรทำนเล่น ของหวำน และเครื่องดื่ม ในรำคำทีคุ่ม้ค่ำส ำหรบัทุกคน โดยทมีนกัวจิยัและพฒันำอำหำรชำว
ญี่ปุ่ นเป็นผูค้ดิค้นสูตรอำหำรด้วยกำรน ำเสนออำหำรรูปแบบใหม่ๆ และรสชำตทิี่ถูกปำกกลุ่มลูกคำ้คนไทยอย่ำง
ต่อเน่ือง ไฮไลทห์ลกัของปี 2561 ไดแ้ก่ ชุดอำหำรยำโยอ ิอำรกิำโตะ ทีป่ระยกุตช์ุดอำหำรญี่ปุ่ นแบบโกเซน็ที่เสริฟ์
ครบชุดดว้ยอำหำรหลกั 2-3 อย่ำง พรอ้มขำ้วญี่ปุ่ น ซุปมโิสะ สลดั และของหวำนในเซต็ ดว้ยกำรน ำเสนออำหำร
อย่ำงประณีตในภำชนะที่สวยงำม ในรำคำที่คุม้ค่ำ  นอกจำกน้ี ยำโยอยิงัจดัท ำโปรโมชัน่เมนูอำหำรทำนเล่นแบบ
ญี่ปุ่ นที่เกำะกระแสกำรบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่เน้นทัง้รสชำติและกำรจัดจำนที่สวยงำม เช่น อัลตร้ำมำกิ 
หลำกหลำยเมนูข้ำวปั้นญี่ปุ่ นที่มรีสชำตเิผด็ และมสีสีนัสวยงำมจำกวตัถุดบิที่หลำกหลำย รวมทัง้กลุ่มเครื่องดื่ม
แนวใหม่ ฟรุตตี้ เฟรช โฟลต คอื น ้ำโซดำท้อปป้ิงด้วยซอร์เบท์รสผลไม้ญี่ปุ่ น มทัฉะลำเต้ พรอ้มท้อปป้ิงมนัม่วง
ญี่ปุ่ น และเจ ป๊อป โซดำ น ้ำผลไมโ้ซดำเสริฟ์พรอ้มเยลลีส่สีนัสดใส 

ในดำ้นของแบรนดย์ำโยอไิดจ้ดัแคมเปญ “ยำโยอ ิลุน้ฟินกนิฟร–ีฟินทัง้ปี ฟรหีนกัมำก” เพื่อเป็นกำรขอบคณุลูกคำ้
ทีใ่หก้ำรสนบัสนุนทีด่กีบัแบรนด ์และตอกย ้ำประสบกำรณ์ของผูบ้รโิภคกบัแบรนดย์ำโยอทิีม่คีวำมสนุกสนำนผสำน
เขำ้กบัไลฟ์สไตล์สมยัใหม่ของคนเมอืง โดยเป็นครัง้แรกที่ยำโยอิได้ผนึกก ำลงักบัแบรนดส์ญัชำตญิี่ปุ่ น “BNK48” 
กลุ่มนักรอ้งวยัรุ่นยอดนิยมทัง้ 16 คนเป็นพรเีซน็เตอรข์องแคมเปญผ่ำนกจิกรรมที่รำ้น ซึ่งผสำนสอดคล้องกนักบั
กจิกรรมในช่องทำงออนไลน์ โดยยำโยอมิอบสทิธริบัประทำนอำหำรฟรใีหลู้กคำ้ทุกโต๊ะในช่วงเวลำทีก่ ำหนด และ
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เมื่อรบัประทำนครบ 500 บำท ไดร้บัคูปองชงิโชคเพื่อลุ้นรำงวลัรบัประทำนยำโยอฟิรตีลอดทัง้ปี 50 รำงวลั และ
แพค็เกจเที่ยวญี่ปุ่ นฟร ี6 รำงวลั พรอ้มกำรต่อยอดสนิคำ้พรเีมยีมคอลเลค็ชัน่พเิศษ YAYOI x BNK48 ทัง้แก้วน ้ำ 
16 ลำย บตัรสมำชกิ 16 ลำย ปฏทินิ Photo Calendar และกล่อง Box Set ซึ่งภำยในกล่องมสีนิคำ้พรเีมยีมพเิศษ 
ส่งผลใหม้กีำรเตบิโตของจ ำนวนแฟนเพจและ engagement ของยำโยอใินช่องทำงเฟซบุ๊ค รวมถงึกระแสในทวติ
เตอรท์ี่ท่วมท้น และจ ำนวนลูกค้ำที่มำใช้บรกิำรที่รำ้นยำโยอกิ็เพิม่ขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มเดก็และวยัรุ่น นับเป็นกำร
ขยำยฐำนลูกคำ้ในวงกวำ้งจำกแคมเปญน้ี 

ดงันัน้เพื่อเป็นกำรตอบรบัฐำนลูกค้ำที่กว้ำงขึ้น ร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิมีกำรปรับนโยบำยกำรใช้ช่องทำงกำร
สื่อสำรกบัลูกคำ้เพื่อใหเ้ขำ้กบัไลฟ์สไตล์ผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ซึ่งเน้นกำรสื่อสำรไปที่ช่องทำงออนไลน์ สื่อนอกบ้ำน 
และสื่อในศูนย์กำรค้ำมำกขึ้น โดยในปีน้ียำโยอิมชี่องทำงไลน์ออฟฟิเชียลที่มผีู้ติดตำมกว่ำ 3 ล้ำนคน เป็นอีก
ช่องทำงหน่ึงในกำรสื่อสำรโปรโมชัน่ และไลฟ์สไตลค์อนเทนตต์่ำงๆ ทีเ่ขำ้ถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง ในดำ้นของลูกคำ้
สมัพนัธ์นัน้ ยำโยอิได้ออกบตัรสมำชิกรูปแบบใหม่ที่สำมำรถสะสมคะแนนทุกๆ 25 บำทที่มำใช้บรกิำรที่ยำโยอิ 
พรอ้มโปรโมชัน่เพื่อสง่เสรมิใหลู้กคำ้ไดก้ลบัมำใชบ้รกิำรไดบ้่อยครัง้ยิง่ขึน้ 

นอกจำกน้ีรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอยิงัขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพื่อเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น ทัง้
กำรเปิดสำขำในหำ้งสรรพสนิคำ้ทัง้ในกรุงเทพมหำนครและในต่ำงจงัหวดั  และสำขำในฟู้ดคอรต์ของสนำมบนิดอน
เมอืง รวมไปถงึกำรท ำกำรตลำดเชงิรุกในช่องทำงเดลเิวอรี ่โดยมกีำรปรบันโยบำยตำมภำวะกำรเตบิโตของธุรกจิ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่ำงเร่งรีบ มีข้อจ ำกัดเรื่องเวลำ ต้องกำรควำมสะดว กสบำย 
หลีกเลี่ยงปัญหำจรำจร กำรขยำยตวัของชุมชนไปยงัปริมณฑล ควำมทนัสมยั  เทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่เข้ำมำ
ตอบสนองผู้บริโภคมำกขึ้น  ดังนัน้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเดลิเวอรี่ของยำโยอิได้พฒันำบรรจุภณัฑ์และกำร
สื่อสำรทำงกำรตลำดไปที่ช่องทำงออนไลน์ รวมทัง้ออกโปรโมชัน่ที่หลำกหลำย พร้อมกบักำรจบัมือร่วมกับ
พนัธมติรผูใ้หบ้รกิำรรบัส่งอำหำรอย่ำง Lineman  เพื่อกำรเขำ้ถงึผูบ้รโิภคใหม้ำกขึน้และขยำยพืน้ที่กำรบรกิำรให้
ครอบคลุมทัว่ถึงมำกยิง่ขึ้นในกรุงเทพมหำนคร ทัง้น้ีเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของช่องทำงเดลิเวอรี่ที่
เตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง 

(3) ร้านมิยาซากิ 

ในปี 2561 แบรนด ์“มิยาซากิเทปปันยากิ” มยีอดขำยที่เตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองในทุกๆ ไตรมำส รวมทัง้ลูกคำ้ที่มำ
ใชบ้รกิำรเพิม่สงูขึน้อย่ำงมำก ซึง่เป็นผลมำจำกกลยทุธท์ำงกำรตลำดหลกัๆ 4 ขอ้คอื 1) พฒันำสนิคำ้โปรโมชัน่ใน
แต่ละหมวดหมูอ่ำหำรใหม้คีวำมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่ำงกนั ทัง้
อำหำรเมนูหลกั อำหำรวำ่ง และเครื่องดื่มรสชำตแิปลกใหม ่2) ชุดอำหำรเมนูทีคุ่ม้คำ่ คุม้รำคำ ส ำหรบัลูกคำ้ที่เหน็
วำ่เรื่องรำคำและปรมิำณยงัคงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรตดัสนิใจเลอืกรบัประทำน ซึง่ในแต่ละพืน้ที่ทีใ่หบ้รกิำรก็จะมี
โปรโมชัน่ที่แตกต่ำงกนัไป 3) กำรสรำ้งกำรรบัรู้ของแบรนด ์(Brand Awareness) ผ่ำนจำกช่องทำงออนไลน์เป็น
หลกั ทัง้ 3 ช่องทำง ไดแ้ก่ Facebook, LINE, และ Instagram 4) ปรบัเปลี่ยนภำพลกัษณ์และบรรยำกำศของรำ้น
ใหด้งึดดูและเขำ้ถงึง่ำยมำกยิง่ขึน้ ในปีน้ีรำ้นมยิำซำกไิดเ้ปิดเพิม่มำอกี 1 สำขำ คอื สำขำเทอมนิอล 21 พทัยำ ซึง่
จำกทีก่ล่ำวมำ สำขำของมยิำซำกมิทีัง้หมด 26 สำขำ พรอ้มใหบ้รกิำรและพฒันำคณุภำพใหด้ยีิง่ขึน้ในปีต่อๆ ไป  

(4) ร้านฮากาตะ 

แบรนด ์“ฮากาตะราเมน” ที่ ณ ขณะน้ีเปิดมำทัง้หมด 4 สำขำ ในปี 2561 ยอดขำยโดยรวมถอืว่ำเพิม่สูงขึน้เป็น
เท่ำตวั ซึ่งสำขำที่เปิดเพิม่มำ 1 สำขำในปีน้ีนัน้ท ำยอดขำยไดไ้ม่น้อยหน้ำสำขำที่ได้เปิดไปก่อนหน้ำน้ี  ดว้ยคอน
เซป็ตใ์หมท่ีเ่ปิดในฟู้ดคอรต์ของสนำมบนิดอนเมอืง ในภำพลกัษณ์และบรรยำกำศของสำขำใหมท่ี่ดงึดูดลูกคำ้กลุ่ม
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วยัรุ่นมำกขึ้น พร้อมกบักำรพฒันำสนิค้ำเมนูใหม่ๆ ด้วยปรมิำณและรำคำที่ลูกค้ำยอมรบัได้ รวมถึงกำรพฒันำ
สนิคำ้ใหค้รบในแต่ละหมวดหมูอ่ำหำร อกีทัง้จดัเซต็โปรโมชัน่พเิศษใหก้บับำงสำขำเพื่อเพิม่ยอดขำยอกีดว้ย 

(5) ร้านเลอ เพอทิท 

เมื่อพูดถึงร้ำนอำหำรฝรัง่สไตล์คำเฟ่ ในเครือก็มีแบรนด์เล็กๆ  อย่ำง “เลอ เพอทิท” ที่ในปี 2561 มีกำรท ำ
โปรโมชัน่ใหม่ๆ ใหท้ำงลูกคำ้ โดยเน้นเป็นกำรจดัเซต็อำหำรทีก่นิงำ่ยและเหมำะกบัมือ้เชำ้มำกยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ได้
พฒันำเครื่องดื่มทีห่ลำกหลำยมำไวท้ีร่ำ้นใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรรอกีเช่นกนั 

ซ. กลยทุธด้์านการเลือกท าเลเปิดขยายสาขา 

บริษทัฯ มีกำรศึกษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครดั  เช่น กำรส ำรวจพื้นที่และควำมหนำแน่นของ
ประชำกรในท ำเลนัน้ๆ กำรศกึษำพฤตกิรรมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย กำรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบริเวณ
ใกล้เคยีงและกำรวเิครำะหท์ำงกำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำควำม
เหมำะสมของกำรเปิดสำขำใหม่ ซึ่งสำขำที่เปิดใหม่จะเน้นกำรเปิดในศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้
มอลลท์ีต่ ัง้อยูใ่นแหล่งชุมชนทีเ่น้นควำมสะดวกของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย มพีืน้ทีใ่ชส้อยขนำดกลำง มทีีน่ัง่ประมำณ 
25-30 โต๊ะ  เพื่อใหค้ล่องตวัและสำมำรถเปิดในพื้นที่ขนำดเลก็ลงได้ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกำรลดขนำดเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิำพสงูสดุในกำรบรหิำรจดักำร 

ฌ. กลยทุธก์ารก าหนดราคา 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบรกิำรให้สะท้อนกบัภำวะเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็น ค่ำเช่ำพื้นที่
สำขำ รำคำวตัถุดบิ ต้นทุนค่ำเชื้อเพลงิ และค่ำแรง เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำรำคำสนิค้ำของบริษทัฯ 
นัน้ไดถู้กก ำหนดอยำ่งสมเหตุสมผล และสำมำรถตอบโจทยล์ูกคำ้ไดอ้ยำ่งลงตวั  

ญ. กลยทุธก์ารบริหารต้นทุน 

เน่ืองดว้ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรรวมกนัทัง้สิน้ 674 สำขำ ดว้ยกำรซื้อวตัถุดบิใน
ปรมิำณมำก ท ำใหม้อี ำนำจในกำรต่อรองกบัผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยในระดบัหน่ึง โดยสำมำรถซื้อวตัถุดบิในรำคำที่
สมเหตุสมผล นอกจำกน้ี กำรที่มรีะบบกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัที่ดแีละระบบกำรกระจำยสนิค้ำที่มปีระสทิธภิำพ 
สง่ผลใหม้สีนิคำ้เสยีหำยจำกกำรช ำรุดหรอืหมดอำยคุอ่นขำ้งน้อย ท ำใหส้ำมำรถบรหิำรต้นทุนของวตัถุดบิไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ   

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงงำนครวักลำงและรำ้นอำหำร มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

2.3.1 โรงงานครวักลาง 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงตัง้อยู่ที่ถ.บำงนำ-ตรำด กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร (ครวั
กลำงบำงนำ–CK4) พื้นที่ใช้สอย 12,476 ตำรำงเมตร และที่ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.21 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี 
สมุทรปรำกำร (ครวักลำงบำงนำ-CK5) พืน้ที่ใช้สอย 18,000 ตำรำงเมตร  โดยครวักลำงทัง้ 2 แห่งดงักล่ำวเป็น
หน่วยงำนที่จดัหำวตัถุดบิ ตรวจสอบคุณภำพ และจดัเตรยีมและปรุงอำหำรให้ได้รสชำติที่ดทีี่สุด รวมถึงควำม
สะอำด ถูกหลกัอนำมยั และกำรจดัเกบ็เพื่อถนอมอำหำรให้มอีำยุได้ยำวนำน และเป็นศูนย์กระจำยสนิค้ำไปยงั
สำขำทัว่ประเทศ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงเดมิ (ครวักลำงนวนคร-CK3) ซึง่ให ้บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่
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แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยเช่ำเพื่อใชใ้นกำรผลติสนิคำ้ ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสำหกรรม นวนคร ซอย 
นวนครโครงกำร 3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี มพีืน้ทีใ่ชส้อย 4,100 ตำรำงเมตร 

ขัน้ตอนกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรในครวักลำงสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. การสัง่ซ้ือวตัถดิุบ  
เน่ืองจำกวตัถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอำหำรสด เช่น เน้ือสตัว์ ไข่ ผกั ผลไม้ และข้ำวที่ผลิต
ภำยในประเทศ จงึต้องมกีำรสัง่ซื้อวตัถุดบิเป็นประจ ำทุกวนัเพื่อควำมสดใหม่ของวตัถุดบิ โดยโรงงำน
ครวักลำงจะรบัรำยกำรสัง่สนิคำ้จำกทุกสำขำที่สง่ผ่ำนระบบออนไลน์ทุกสิน้วนั เพื่อรวบรวมจ ำนวนสนิคำ้
แต่ละประเภทก่อนส่งค ำสัง่ซื้อไปยงัผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำย ส ำหรบัวตัถุดบิที่มคีวำมผนัผวนสูง เช่น กุ้ง 
ปลำ และปลำหมกึ บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำสญัญำสัง่ซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปรมิำณกำรสัง่ซื้อ ระยะเวลำกำรส่ง
มอบ และกำรก ำหนดรำคำทีช่ดัเจน เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่จะไมข่ำดแคลนสนิคำ้ดงักล่ำว 

ฝ่ำยจดัซื้อเป็นผูค้ดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิ โดยมเีกณฑก์ำรคดัเลอืกจำกคุณภำพของวตัถุดบิ
และใบอนุญำตทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรผลติ เช่น ใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) 
ใบรบัรองจำก GMP และ HACCP เป็นตน้ นอกจำกน้ี ผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยจะตอ้งสำมำรถผลติวตัถุดบิที่
มลีกัษณะเฉพำะตำมที่ก ำหนดไว้และมศีกัยภำพในกำรส่งมอบตำมจ ำนวน วนัและเวลำที่ก ำหนดไว้ได้ 
ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยอย่ำงน้อย 2 รำยเพื่อประกอบกำรพจิำรณำกำร
จดัซื้อทุกครัง้ และมกีำรตรวจสอบคุณสมบตัผิู้ผลติและผูจ้ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกปี ทัง้เรื่องคุณภำพของ
วตัถุดบิ สถำนทีผ่ลติและกำรใหบ้รกิำร  

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

2. การตรวจสอบคณุภาพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพนัน้เริม่ตัง้แต่โรงงำนของผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำย สภำพรถที่ขนส่ง กำรแต่งตวัของ
พนักงำนขนส่ง สภำพรถเข็นที่ขนสินค้ำเข้ำครวักลำง และภำชนะที่บรรจุสินค้ำ โดยจะมีพนักงำน
ตรวจสอบท ำหน้ำที ่3 สว่นหลกัๆ คอื 1) กำรตรวจสอบกำรสง่สนิคำ้ว่ำจดัสง่ถูกตอ้งและครบตำมจ ำนวน 
2) กำรสุ่มตวัอย่ำงวตัถุดบิเพื่อตรวจดูวนัหมดอำยุ ควำมสดใหม่ อุณหภูม ิส ีกลิ่น ขนำด และน ้ำหนัก
ตำมที่ก ำหนดไว้ และ 3) กำรตรวจสอบในห้องแล็บเพื่อหำสิ่งเจอืปนและสำรตกค้ำง เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำ
วตัถุดบิทุกชนิดมคีณุภำพและปลอดภยั ซึง่บรษิทัฯ มใีบรบัรองระบบกำรวเิครำะหอ์นัตรำยและจุดวกิฤต
ที่ต้องควบคุมในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ใบรบัรอง
หลกัเกณฑก์ำรปฏบิตัทิี่ดใีนกำรผลติ (Good Manufacturing Practices: GMP) และใบรบัรองมำตรฐำน
ระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9000 เพื่อรบัรองวำ่ครวักลำงของบรษิทัฯ มมีำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 

3. การจดัเตรียมและปรงุอาหาร  
ครวักลำงของบรษิทัฯ เป็นศูนยก์ลำงของกำรจดัเตรยีมและปรุงอำหำร สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 สว่นงำน  
รำยละเอยีดดงัน้ี 

ครวัผกั ครวัเป็ด ครวัญ่ีปุ่ น ครวัต่ิมซ า ครวัขนมหวาน 

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

ป รุ ง แ ล ะ ย้ อ ม
เป็ดสดก่อนที่จะ
ส่งตรงไปย่ำงที่
สำขำและเป็นที่
เตรียมหมูแดง

เตรียมรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่ น เช่น
แฮมเบอร์เกอร์
ญี่ปุ่ น กุ้งเทมปรุะ 

เตรียมรำยกำร
อำหำรติ่มซ ำที่
เ ป็นสูตรเฉพำะ 
เช่น ปอเป๊ียะสด 

เป็นทีเ่ตรยีมขนม
หวำนสูตรดัง้เดมิ 
เช่น บัวลอยน ้ ำ
ขิง ทับทิมกรอบ 
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ถุงพลำสติกเพื่อ
รอกำรจดัเกบ็  

อ บน ้ ำ ผึ้ ง  ห มู
กรอบ และน ้ ำ
รำดรสเขม้ขน้  

หมูทอดทงคัทสึ 
เกีย๊วซ่ำ เป็นตน้  
 

เผือกทอด ขนม
จบี เป็นตน้ 

ถัว่แดง แปะก๊วย 
เป็นตน้ 
 

4. การจดัเกบ็วตัถดิุบในครวักลาง 
เมื่อจดัเตรยีมวตัถุดบิและปรงุอำหำรแต่ละประเภทเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วกจ็ะน ำไปจดัเกบ็ในหอ้งแช่แขง็ที่มี
อุณหภูม ิ(-14) – (-20) oC  ห้องแช่เยน็ที่มอีุณหภูม ิ0 – 4 oC และห้องอุณหภูมปิกติที่มอีุณหภูมิอยู่ที่
ประมำณ 20 oC ตำมลกัษณะและประเภทของสนิค้ำ โดยสนิค้ำทุกรำยกำรจะมฉีลำกที่ระบุแหล่งผลติ 
(Rule of Origin) ผู้ผลิต และวนัที่ผลิตอย่ำงชดัเจน โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First 
Out) ในกำรบรหิำรจดักำร เพื่อใหว้ตัถุดบิหมุนเวยีนสม ่ำเสมอและลดควำมเสยีหำยจำกสนิคำ้หมดอำยุ 
นอกจำกน้ียงัมกีำรจดัวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมูเ่พื่อใหส้ะดวกในกำรเลอืกหยบิโดยใช้เวลำน้อย
ที่สุดและประหยดัพลงังำนมำกที่สุด ส ำหรบักำรตรวจนับจ ำนวนสินค้ำคงเหลือในครวักลำงนัน้ จะมี
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีเข้ำมำนับสินค้ำทัง้หมดทุกเดอืน และมเีจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่ม
ตรวจสนิคำ้คงเหลอืและวธิปีฏบิตังิำนของกำรจดัเกบ็สนิคำ้ในครวักลำงเป็นประจ ำ 

5. การกระจายสินค้า 
บรษิทัฯ เป็นผู้จดัส่งและกระจำยสนิค้ำไปยงัร้ำนเอ็มเค สุกี้ และร้ำนยำโยอิทุกสำขำทัว่ประเทศ โดย 
บรษิทัฯ มรีถส่งของที่มกีำรควบคุมอุณหภูมิเพื่อกำรกระจำยสินค้ำสู่ 7 ภูมภิำค ได้แก่ กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล ภำคกลำง ภำคตะวนัออก ภำคตะวนัตก ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต ้ซึง่
ควำมถี่ในกำรจดัส่งนัน้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื กำรจดัส่งทุกวนัส ำหรบัสำขำในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล และจงัหวดัใกล้เคยีง และกำรจดัส่งสปัดำหล์ะ 2 ครัง้ ส ำหรบัสำขำต่ำงจงัหวดัที่ใช้เวลำขบัรถ
เกิน 3 ชัว่โมง โดยบริษทัฯ มีกำรวำงแผนงำนกำรกระจำยสินค้ำประจ ำสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
วำงแผนเสน้ทำงเพื่อใหค้รอบคลุมบรเิวณกำรจดัส่งเพื่อใหถ้ึงจุดหมำยตำมเวลำที่ก ำหนด และเพื่อเป็น
กำรประหยดัน ้ำมนัซึ่งเป็นหน่ึงในต้นทุนที่ส ำคญั นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใช้ระบบ GPS ตดิตำมรถขนส่ง
เพื่อกำรบรหิำรจดักำรได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ อย่ำงไรก็ตำม ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2561 เป็นต้นมำ 
บรษิทัฯ ไดว้ำ่จำ้ง บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัรว่มคำ้ ใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรดำ้นกำร
จดัสง่และกระจำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ 

2.3.2  ร้านอาหาร 

รำ้นเอม็เค สุกี้ และรำ้นยำโยอิทุกสำขำจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรสัง่อำหำรจำกครวักลำง กำรจดัเกบ็อำหำร กำร
จดัเตรยีมและปรงุอำหำร กำรบรกิำรลูกคำ้ และกำรจดัเกบ็เงนิสด โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. การสัง่อาหารจากครวักลาง 
ทุกสิน้วนัรำ้นอำหำรจะตรวจนับสนิคำ้คงเหลอืก่อนที่จะท ำรำยกำรสัง่ผ่ำนระบบออนไลน์ไปยงัครวักลำง 
ซึ่งกำรสัง่อำหำรจะต้องสอดคล้องกบัสถติกิำรขำยของแต่ละวนัในสปัดำห ์(วนัจนัทร ์– วนัอำทติย)์ และ
แต่ละสปัดำห์ในแต่ละเดือน (สปัดำห์ที่ 1 – 4) เพื่อให้ปริมำณอำหำรที่ส ัง่มีปริมำณที่เหมำะสม และ
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลูกคำ้ทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำรในแต่ละช่วงเวลำ ท ำใหก้ำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอื
มปีระสทิธภิำพ และสนิคำ้มคีวำมสดใหมอ่ยูเ่สมอ   

2. การเกบ็จดัเกบ็วตัถดิุบในสาขา 
เมื่อรบัมอบอำหำรและวตัถุดบิจำกครวักลำงเรยีบร้อยแล้ว จะมขี ัน้ตอนตรวจนับรำยกำรว่ำถูกต้องกบั
รำยกำรที่ส ัง่ไปหรอืไม่ และลงบนัทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรู้ถึงข้อมูลต้นทุนวตัถุดิบและ
จ ำนวนสนิคำ้คงเหลอืของแต่ละสำขำได ้จำกนัน้จะน ำวตัถุดบิไปจดัเกบ็ในตู้แช่แขง็ ตู้เยน็ หรอืหอ้งเกบ็
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ของอุณหภูมปิกต ิแลว้แต่ประเภทของวตัถุดบิ โดยใชร้ะบบกำรเขำ้ก่อนออกก่อน (First In First Out) มี
กำรจดัวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมูเ่พื่อใหส้ะดวกในกำรเลอืกหยบิ  

3. การเตรียมและปรงุอาหาร 
ส ำหรบัรำ้นสำขำเอม็เค สกุี ้จะมขี ัน้ตอนกำรเตรยีมและปรงุอำหำรโดยแบ่งเป็นครวัยอ่ย ดงัน้ี ครวัสกุีจ้ะมี
หน้ำที่จดัเตรยีมน ้ำซุป จดัเรยีงเน้ือสตัว ์ลูกชิ้น เต้ำหู ้วุน้เสน้ลงคอนโด จดัเรยีงผกัสดลงจำน เพื่อน ำไป
เรยีงในตู้แช่เยน็ ครวัเป็ดจะเป็นที่ย่ำงเป็ดโดยมำกจะอยู่ดำ้นหน้ำของร้ำนเพื่อใหลู้กคำ้เหน็กำรย่ำงเป็ด
และกำรจดัเตรยีมเป็ดย่ำง หมูแดงอบน ้ำผึง้ หมูกรอบและบะหมีห่ยก ครวัซำลำเปำเป็นที่เตรยีมเมนูติม่
ซ ำต่ำงๆ เช่น ซำลำเปำ ขนมจบี ฮะเก๋ำ ฝัน่โก๋ ป่อเป๊ียะสด ป่อเป๊ียะทอด เผอืกทอด เป็นตน้ และครวัน ้ำ
เป็นทีเ่ตรยีมน ้ำชำไวใ้หบ้รกิำรลูกคำ้ รวมถงึน ้ำผลไม ้น ้ำปัน่ และขนมหวำนต่ำงๆ  

ส ำหรบัรำ้นสำขำยำโยอจิะมขี ัน้ตอนกำรเตรยีมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็นครวัย่อย ดงัน้ี ครวัย่ำงเป็นที่
เตรียมปลำย่ำง แฮมเบอร์เกอร์ เน้ือและหมูย่ำงกระทะร้อน ครัวทอดเป็นที่เตรียมเทมปุระ หมู
ทอดทงคทัส ึและไก่ทอดคำรำเกะ ครวัต้มเป็นที่เตรยีมรำเมนหน้ำต่ำงๆ โซบะ อุดง้ และสุกี้ยำกี้ ครวัซูชิ
เป็นที่เตรยีมขำ้วปั้นหน้ำต่ำงๆ และแคลฟิอรเ์นียโรล ส่วนครวัญี่ปุ่ นเป็นที่เตรยีมเบนโตะ ขำ้วแกงกะหรี่ 
ขำ้วหน้ำต่ำงๆ ซุป และสลดั และครวัน ้ำเป็นทีเ่ตรยีมน ้ำชำไวใ้หบ้รกิำรลูกคำ้ รวมถงึน ้ำผลไม ้น ้ำปัน่และ
ขนมหวำนต่ำงๆ 
พนักงำนทุกคนจะปฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในครวัเพื่อจดัเตรียมและปรุงอำหำรที่บริษัทฯ 
ก ำหนดไว ้เพื่อใหไ้ดส้นิคำ้ที่มคีุณภำพและมำตรฐำนเดยีวกนั โดยจะมเีจำ้หน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ
เขำ้มำสุม่ตรวจขัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิำนของแต่ละครวัของทุกสำขำเป็นประจ ำ 

4. การบริการลกูค้า 
พนกังำนทุกคนทัง้พนักงำนเสริฟ์ แมค่รวั แมบ่ำ้น แคชเชยีรจ์ะตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรมก่อนทีจ่ะปฏบิตัิงำน
จรงิ เพื่อใหทุ้กคนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมขององคก์ร และมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรกล่ำวทกัทำยและ
ตอ้นรบัลูกคำ้ “ขอตอ้นรบัสูเ่อม็เคคะ่/ครบั” ส ำหรบัรำ้นยำโยอจิะสง่เสยีงตอ้นรบั “ยำโยอ ิยนิดตีอ้นรบัค่ะ/
ครบั” ดว้ยใบหน้ำที่ยิม้แยม้แจ่มใส  กำรน ำเสนอเมนูอำหำรและเครื่องดื่มและรบัค ำสัง่อำหำรดว้ยเครื่อง 
PDA ที่มคีวำมรวดเรว็และแม่นย ำ โดยพนักงำนเสริ์ฟจะทวนรำยกำรอำหำรก่อนจะส่งค ำสัง่ตรงไปยงั
ครวัย่อยต่ำงๆ เพื่อควำมถูกต้องและรวดเร็วในกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงกำรพูดเกริ่นน ำก่อนวำง
อำหำรบนโต๊ะ จนกระทัง่กำรขออนุญำตลูกค้ำก่อนเก็บจำนหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีวิธี
ปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหทุ้กคนปฏบิตัเิป็นไปมำตรฐำนเดยีวกนั นอกจำกน้ียงัมี
ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพคอยตรวจทุกสำขำโดยจะเขำ้มำตรวจอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้โดยที่ไม่มกีำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำ และมลีูกคำ้จดัตัง้ที่คอยมำสุ่มตรวจเพื่อให้คะแนนกำรใหบ้รกิำรของทุกสำขำ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ เองยงัใชข้อ้คดิเหน็ของลูกคำ้เพื่อพฒันำกำรใหบ้รกิำรเป็นประจ ำ 

5. การเกบ็เงินสด 

เงนิสดจำกกำรขำยจะถูกน ำฝำกธนำคำรที่อยู่บรเิวณที่ใกล้ที่สุดทุกวนั โดยพนักงำนแคชเชยีรจ์ะเป็นคน
สรุปยอดกำรขำยทุกสิน้วนัเพื่อสง่ยอดใหส้ ำนักงำนใหญ่ และแยกรำยกำรขำยจำกเงนิสดและบตัรเครดติ 
เพื่อให้ได้ยอดเงนิสดที่ถูกต้อง ทุกสำขำจะมกีำรก ำหนดวงเงนิไว้เพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉิน หำกในกรณีที่
จะต้องใช้เงนิเกนิวงเงนิดงักล่ำว ผูจ้ดักำรสำขำจะต้องไดร้บัอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูจ้ดักำรเขต 
ผูจ้ดักำรภำค หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำขำ แล้วแต่ประเภทของวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ ก่อนที่จะสำมำรถเบกิเงนิ
จำกฝ่ำยบญัชีได้ ซึ่งจะมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่มตรวจวธิกีำรปฏิบตัิในกำรเก็บเงนิสดและกำร
อนุมตักิำรใชว้งเงนิต่ำงๆ เป็นประจ ำ เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ทุกสำขำไดป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนที่บรษิทัฯ ก 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 

ในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ยอ่มตอ้งเผชญิกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ เหมอืนกบัธรุกจิอื่นๆ  ควำมเสีย่งทีจ่ะกล่ำวถงึต่อไปน้ี เป็น
ควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำแล้วเหน็วำ่ หำกเกดิขึน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธรุกจิ ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั  นอกจำกน้ีอำจมคีวำมเสีย่งอื่นๆ ที่บรษิทัฯ ไม่อำจทรำบได้ในขณะน้ี หรอืเป็นควำมเสี่ยงที่บรษิทัฯ 
พจิำรณำแลว้เหน็วำ่ยงัไมจ่ดัวำ่เป็นควำมเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีค่อนข้างสงู 

ธรุกจิรำ้นอำหำรซึง่บรษิทัฯ ด ำเนินกำรอยูน่ัน้เป็นธรุกจิทีม่กีำรแขง่ขนัคอ่นขำ้งสงู  และนบัวนัจะทวคีวำมรนุแรงมำกขึน้ 
ดงันัน้ ควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของบรษิทัฯ ที่จะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิล
และต่อเน่ือง 

บรษิทัฯ ต้องแข่งขนักบัคู่แข่งขนัที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรนำนำชนิดเป็นจ ำนวนมำก   คู่แข่งขนัเหล่ำน้ีมทีัง้
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มรำ้นอำหำรจำกต่ำงประเทศ (International Restaurant Chains)  กลุ่มรำ้นอำหำรทีด่ ำเนินกจิกำรมำ
นำนในประเทศ  (Well-established Local Restaurant Chains) และผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรรำยเล็กอกีเป็นจ ำนวน
มำก  นอกจำกน้ี ยงัมผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรรำยใหม่ๆ ที่เขำ้มำในธุรกิจร้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ือง  ทัง้น้ี เน่ืองจำก
ธรุกจิรำ้นอำหำรมกี ำแพงทีจ่ะป้องกนัไมใ่หผู้ป้ระกอบกำรใหม่เขำ้มำในธรุกจิรำ้นอำหำรคอ่นขำ้งต ่ำ กำรแขง่ขนัในธุรกจิ
รำ้นอำหำรนัน้จะเป็นกำรแข่งขนัในเชงิรำคำและคุณภำพของอำหำร ควำมหลำกหลำยและควำมรูส้กึที่คุม้ค่ำ (Value 
Perception) ของรำยกำรอำหำร คุณภำพและประสทิธภิำพของกำรบรกิำร จ ำนวนและต ำแหน่งที่ตัง้ของรำ้นอำหำร    
ประสิทธิผลในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรมทำงด้ำนโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย    
ควำมสำมำรถในกำรตกแต่งและกำรบ ำรงุรกัษำรำ้นอำหำรใหเ้ป็นทีด่งึดดูของลูกคำ้ และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ชื่อเสยีงและ
ควำมแขง็แกร่งของแบรนด์  หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถที่จะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได้อย่ำงมปีระสทิธิผลและต่อเน่ืองใน
ปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำน้ี กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบต่อธรุกจิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรที่บรษิทัฯ มกีำรเจรญิเตบิโตทัง้ทำงดำ้นกำรขยำยสำขำ รำยได ้และผลกำรด ำเนินงำนซึ่งเป็นที่
พอใจอย่ำงต่อเน่ืองในระยะเวลำอนัยำวนำนเกนิกว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ย่อมแสดงใหเ้หน็ว่ำ บรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถทีจ่ะ
แข่งขนักบัคู่แข่งขนัอย่ำงมปีระสทิธผิลและต่อเน่ืองได้อย่ำงแน่นอน  ทัง้น้ี เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีวำมไดเ้ปรยีบในเชิง
แขง่ขนัในดำ้นทีส่ ำคญัหลำยประกำรดว้ยกนัคอื (1) แบรนด ์“MK” เป็นแบรนดท์ีไ่ดร้บักำรยอมรบัและชื่นชอบของลูกคำ้
โดยทัว่ไป (Strong Brand Recognition) (2) มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง (Strong Financial Position) ซึ่งเอื้อต่อกำร
ขยำยธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว (3) มทีมีผูบ้รหิำรที่มคีวำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ (Capable 
and Experienced Management Team) ในธุรกจิกลุ่มร้ำนอำหำรที่ยำวนำนเกนิกว่ำ 20 ปี ซึ่งช่วยให้กำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล (4) มสีถำบนักำรฝึกอบรมของตนเองเพื่อพฒันำควำมรู้และ
ทกัษะกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสำขำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ให้กำรฝึกอบรมทกัษะของพนักงำนบริกำรเพื่อให้
คุณภำพกำรบรกิำรของทุกสำขำมมีำตรฐำนเดยีวกนั (5) มจี ำนวนสำขำที่เป็นร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ “MK” และ 
“Yayoi” เกอืบทัง้หมดเกนิกว่ำ 600 สำขำ ซึง่ตัง้อยูใ่นสถำนทีท่ี่จดัวำ่เป็นต ำแหน่งที่ดใีนเชงิยทุธศำสตร์ทัว่ประเทศไทย 
(6) มขีนำดของธรุกจิทีท่ ำใหเ้กดิควำมประหยดัและมปีระสทิธภิำพ (Economy of Scale) ในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรจดัซื้อ 
กำรขนส่งสนิคำ้ กำรโฆษณำ และ (7) กำรสรำ้งครวักลำงและศูนยก์ำรจดัส่งสนิคำ้ใหม่ที่ทนัสมยัและมมีำตรฐำนสำกล 
เพื่อสนบัสนุนกำรขยำยธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนำคต 
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3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

เน่ืองจำกต้นทุนอำหำรจดัเป็นประเภทค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคญัที่สุดของบรษิทัฯ โดยมสีดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยสูงถงึ
ประมำณร้อยละ 32 และต้นทุนอำหำรนัน้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ดงันัน้กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
วตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีบ่รษิทัฯ ไมส่ำมำรถปรบัรำคำขำยใหส้งูขึน้เพื่อชดเชยกบัรำคำวตัถุดบิที่เพิม่ขึน้ หรอืชดเชย
ไดเ้พยีงบำงส่วน เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแข่งขนั หรอืจำกภำวะเศรษฐกิจที่ท ำให้ก ำลงัซื้อของผูบ้รโิภคอ่อนลง 
หรอืจำกปัจจยัอื่นทีไ่ม่เอือ้อ ำนวยต่อกำรปรบัขึน้รำคำขำย กจ็ะสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
อยำ่งมนียัส ำคญั 

วตัถุดบิของบรษิทัฯ นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นจ ำพวกของสด เช่น เน้ือสตัว ์อำหำรทะเล ผกั ผลไม ้ไข่ ขำ้ว และเครื่องปรุง
รสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและปรมิำณของวตัถุดบิเหล่ำน้ีที่ออกสู่ตลำดในขณะใดขณะหน่ึงจะผนัผวนตำมอุปสงคแ์ละอุปทำน 
โดยเฉพำะปรมิำณผลผลติซึ่งอำจได้รบัผลกระทบจำกปัจจยัลบหลำยอย่ำง เช่น สภำพอำกำศที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
เพำะปลูก ภยัธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในสตัว์หรอืพชื เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจยัที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบรษิทัฯ  ในกรณีที่รำคำวตัถุดบิมกีำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เพิม่สูงขึน้ เน่ืองจำกปรมิำณผลผลติที่ลดลงซึง่
ไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัลบดงักล่ำวขำ้งต้น กจ็ะท ำใหบ้รษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งซือ้วตัถุดบิในรำคำที่สงูขึน้และในปรมิำณที่
ไมเ่ป็นไปตำมทีบ่รษิทัฯ ตอ้งกำร ซึง่จะสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ 

เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษทัฯ ได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ควบคุมต้นทุนวตัถุดบิใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมำะสม ที่ส ำคญัไดแ้ก่ (1) มกีำรประมำณกำรปรมิำณควำมต้องกำรวตัถุดบิ
ประเภทที่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อต้นทุนวตัถุดบิรวมของบรษิทัฯ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรจดัซื้อวตัถุดบิใน
ปรมิำณและภำยในก ำหนดเวลำตำมแผนกำรขำยของบรษิทัฯ (2) จำกขอ้มลูกำรประมำณกำรปรมิำณวตัถุดบิทีต่้องกำร 
ท ำให้บริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรต่อรองรำคำกบัผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกกำรซื้อเป็นจ ำนวนมำกและมีกำร
ก ำหนดกำรสง่มอบสนิคำ้ทีแ่น่นอน (3) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของรำคำ มกีำรท ำสญัญำซือ้ล่วงหน้ำกบั
ผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่บรษิทัฯ เชื่อถอื โดยมคีวำมผูกพนัคู่สญัญำตำมก ำหนดระยะเวลำที่ตกลงกนั เช่น 3 เดอืน 6 
เดอืน หรอื 1 ปี และมกีำรระบุในสญัญำที่ชดัเจนเกี่ยวกบัรำคำ ปรมิำณที่ซื้อขำย และก ำหนดเวลำกำรส่งมอบ (4) มี
กำรจดัซือ้วตัถุดบิล่วงหน้ำส ำหรบัวตัถุดบิประเภททีร่ำคำขึน้ลงตำมฤดูกำล และสำมำรถจดัเกบ็ไวใ้นทีเ่หมำะสมโดยไม่
ท ำใหเ้สื่อมคุณภำพอย่ำงมนีัยส ำคญั เพื่อใช้ในฤดูกำลที่รำคำมกีำรปรบัสูงขึน้มำก และ (5) มกีำรรำยงำนเปรยีบเทยีบ
อยำ่งสม ่ำเสมอเกีย่วกบักำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวตัถุดบิทีส่่งผลกระทบอยำ่งมนีัยส ำคญัต่อตน้ทุนวตัถุดบิรวม เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรปรบัขึน้รำคำขำยในกรณีที่เหน็ว่ำจ ำเป็นและกระท ำได ้ กำรด ำเนินมำตรกำรเหล่ำน้ีเพื่อเป็นกำรลด
ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิและควบคมุตน้ทุนวตัถุดบิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

3.3 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขืน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกจิรำ้นอำหำร เป็นธุรกจิที่จ ำเป็นต้องมพีนักงำนเป็นจ ำนวนมำก (Labor Intensive) โดยเฉพำะพนักงำนบรกิำรเพื่อ
ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดบัที่จะท ำให้ลูกค้ำมคีวำมรู้สกึที่พงึพอใจ ดงันัน้ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนจงึจดัเป็นประเภท
ค่ำใช้จ่ำยที่มคีวำมส ำคญัในอนัดบัที่สองรองจำกค่ำใช้จ่ำยอำหำร ส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบัพนักงำนของบรษิทัฯ นัน้ 
เมื่อสิน้ปี 2561 บรษิทัฯ มจี ำนวนพนักงำนรวมทัง้หมด 19,128 คน และคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนทัง้หมดของบรษิทัฯ ส ำหรบั
ปี 2561 เท่ำกบั 4,613 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นอตัรำสว่นต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 16,770 ลำ้นบำทแลว้ มี
สดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 27.5 ดงันัน้หำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ขึน้ และบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยใหเ้พิม่ขึ้นเพื่อ
ชดเชยกบัคำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้หรอืชดเชยไดเ้พยีงบำงส่วน เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแขง่ขนั หรอืจำกภำวะ
เศรษฐกิจที่กระทบต่อก ำลงัซื้อของผู้บรโิภค หรอืจำกปัจจยัอื่นที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปรบัขึ้นรำคำขำย ก็จะส่งผล
กระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนีัยส ำคญั 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

สว่นที ่1 หน้ำ 31 
 

เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยพนักงำนตำมที่กล่ำวมำขำ้งต้น บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ตดิตำมควบคุมใหค้่ำใช้จ่ำยพนักงำนอยู่ในระดบัที่เหมำะสมที่สุด (Optimum Level) ดงัน้ี (1) ก ำหนดและปรบัเปลี่ยน
จ ำนวนพนักงำนของแต่ละร้ำนอำหำรให้สอดคล้องกบัปรมิำณธุรกิจของแต่ละร้ำนอำหำรให้มปีระสทิธิภำพมำกที่สุด 
โดยที่ยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัคุณภำพกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดบัมำตรฐำนตำมที่บรษิทั ฯก ำหนดไว้ (2) 
ตดิตำมควบคุมประสทิธผิล (Productivity) ของพนักงำนแต่ละร้ำนอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรวดัประสิทธผิล
ของพนักงำนตำมที่บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้ และเพื่อเป็นกำรกระตุ้นใหผู้บ้รหิำรรำ้นอำหำรแต่ละรำ้นใหค้วำมส ำคญัและ
เอำใจใสใ่นเรื่องน้ี จงึไดก้ ำหนดใหผ้ลกำรวดัประสทิธผิลของพนกังำนแต่ละรำ้นอำหำรตำมที่กล่ำวมำ เป็นเครื่องชีว้ดัผล
กำรด ำเนินกำร (KPI) ตวัหน่ึงที่ใช้ในกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละร้ำนอำหำร (3) น ำเอำเทคโนโลยทีำง
คอมพวิเตอร์มำประยุกต์ใช้ในร้ำนอำหำร ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพของพนักงำนแล้ว ยงัช่วยยกระดบั
คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้ดีขึ้นด้วยโดยช่วยให้กำรบริกำรมีควำมรวดเร็วและแม่นย ำยิง่ขึ้น และ (4) มกีำร
ฝึกอบรมพนักงำนโดยเฉพำะพนักงำนบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน 
ตลอดจนเพื่อให้คุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำมีมำตรฐำนเดียวกนั กำรด ำเนินมำตรกำรเหล่ำน้ีอย่ำงจริงจงัและ
ต่อเน่ือง ประกอบกบักำรปรบัขึ้นรำคำขำยในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็นและกระท ำได้ ท ำให้บริษทัฯ สำมำรถควบคุม
คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนในระยะเวลำที่ผ่ำนมำใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมกบัรำยได ้รวมทัง้สำมำรถลดควำมสูญเสยีจำกกำรมี
พนกังำนทีเ่กนิควำมจ ำเป็นและกำรปฏบิตังิำนที่ดอ้ยประสทิธภิำพ     

3.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

เน่ืองจำกธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นธุรกจิบรกิำร ดงันัน้บุคลำกรจงึเป็นกลไกส ำคญัที่จะขบัเคลื่อนธุรกจิได ้ ซึ่งบรษิทัฯ มี
แผนงำนทีจ่ะเปิดสำขำใหมทุ่กๆ ปี และตอ้งมพีนกังำนประมำณ 30–40 คนต่อ 1 สำขำ ท ำใหบ้รษิทัฯ จะตอ้งมแีผนงำน
กำรรบัพนักงำนใหม่จ ำนวนมำกเพื่อรองรบักำรเปิดสำขำใหม ่ ดงันัน้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัหำพนักงำนใหม่เพื่อ
รองรบักำรขยำยสำขำหรือทดแทนพนักงำนที่ลำออกได้ทันเวลำ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรและกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจและมุ่งมัน่ที่จะแก้ไขประเดน็ดงักล่ำวเพื่อใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษิทัฯ ใหน้ำน
ที่สุด และใหค้วำมส ำคญักบักำรท ำงำนภำยใต้ “วฒันธรรมเอม็เค” ที่มกีำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดบัชัน้ กำรให้
โอกำสพนักงำนที่มคีวำมสำมำรถเพื่อก้ำวสู่ระดบับรหิำรไดใ้นอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรให้เป็น
ธรรม กำรฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรดูแลพนักงำนเหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั 
ด้วยเหตุผลดงักล่ำว จงึมผีู้มำสมคัรเพื่อร่วมท ำงำนกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง และพนักงำนที่เข้ำท ำงำนใหม่ทุกคน
จะต้องเข้ำอบรมตำมหลกัสูตรของสถำบนัฝึกอบรม เพื่อให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงวฒันธรรมองค์กร และสำมำรถ
ปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไม่มีปัญหำในกำรหำบุคลำกรใหม่ที่มีควำมสำมำรถตำม
คณุสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้

3.5 ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าและไม่สามารถต่อสญัญาพืน้ท่ีเช่าในเง่ือนไขตามท่ีบริษทัฯ เหน็ว่าสมควร 

เน่ืองจำกปัจจุบนัมกีำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมคอ่นขำ้งรุนแรง และมผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ขึน้มำ
โดยตลอด ท ำใหพ้ืน้ที่เช่ำเพื่อเปิดกิจกำรร้ำนอำหำรหำยำกขึน้ อำจท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่งในกำรหำพื้นที่ในกำร
เปิดสำขำใหมไ่มไ่ดต้ำมทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบัผูป้ระกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ศูนยก์ำรคำ้ โมเดริน์เทรด และ
คอมมูนิตี้มอลล์ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรชัน้น ำของประเทศ มี
สนิคำ้และบรกิำรเป็นทีต่้องกำรของผูบ้รโิภค จงึไมค่ดิว่ำเป็นควำมเสีย่งทีจ่ะส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ำมำรถหำพืน้ที่เช่ำได ้
ส ำหรบัสญัญำเช่ำพืน้ที่ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได ้3–5 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี 
หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ได้  อย่ำงไรก็ตำม 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

สว่นที ่1 หน้ำ 32 
 

บรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูใ้หเ้ช่ำมำนำน มปีระวตักิำรกำรช ำระค่ำเช่ำทีด่ ีปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่
เคยมปัีญหำกบัผูใ้หเ้ช่ำและทีผ่ำ่นมำไดร้บักำรต่อสญัญำเช่ำมำโดยตลอด อกีทัง้บรษิทัฯ และเจำ้ของพืน้ทีเ่ช่ำยงัร่วมกนั
แกปั้ญหำส ำหรบัสำขำทีม่ผีลประกอบกำรทีไ่ม่ด ีซึง่บำงครัง้อำจจะตอ้งพจิำรณำปิดสำขำนัน้ไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของ
ทัง้สองฝ่ำย ท ำให้บรษิทัฯ และเจำ้ของพืน้ที่เช่ำมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำโดยตลอด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำควำมเสีย่งที่
ไมส่ำมำรถหำพืน้ทีเ่ช่ำและไมส่ำมำรถต่อสญัญำพืน้ทีเ่ช่ำไม่น่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธรุกจิแต่อย่ำงใด 

3.6 ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ดงันัน้กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปัจจยัหน่ึงที่จะผลกัดนัให้บรษิทัฯ เติบโต
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งปัจจุบนักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้น ประกอบกบัมผีู้ประกอบกำร
ธุรกิจร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่
อำจจะไม่สำมำรถท ำยอดขำยไดต้ำมเป้ำหมำยและไมใ่หผ้ลตอบแทนคุม้ค่ำต่อเงนิลงทุน กำรเปิดสำขำใหม่นัน้ จะต้อง
ใชเ้งนิลงทุนประมำณ 8-10 ลำ้นบำทต่อสำขำ เพื่อใชส้ ำหรบังำนออกแบบ งำนก่อสรำ้ง งำนระบบ เฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์
ครวั และอุปกรณ์เครื่องใช้ส ำนักงำนอื่นๆ บรษิทัฯ มแีผนงำนที่จะขยำยสำขำเอม็เค สุกี้ และยำโยอิ อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่ง
ท ำเลทีต่ ัง้ของสำขำทีเ่ปิดใหมอ่ำจจะทบัซอ้นกบัสำขำเดมิทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีงกนัและอำจสง่ผลกระทบต่อยอดขำยและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในระยะยำว 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำรศกึษำแผนงำนกำรเปิดสำขำใหมอ่ย่ำงเครง่ครดัและสำขำที่เปิดใหม่จะตอ้งใหผ้ลตอบแทน
ที่ดแีละคุ้มต่อกำรลงทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยมฝ่ีำยพฒันำและวศิวกรรมเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรส ำรวจพื้นที่ 
ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนของสำขำบรเิวณใกล้เคยีงและกำรวเิครำะห์ทำง
กำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) 
จะต้องได้ไม่ต ่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจมำนำนกว่ำ 30 ปี และมีสินค้ำและบริกำรเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำ นอกจำกน้ี 
ผูป้ระกอบกำรศูนย์กำรค้ำ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มคีวำมต้องกำรรำ้นอำหำรที่มชีื่อเสยีงมำเช่ำพืน้ที่เพื่ อ
เป็นกำรดงึดูดและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ที่มำใช้บรกิำร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดร้บัขอ้เสนอที่ดมีำโดยตลอด 
เช่น ท ำเลที่ตัง้ ขนำดของพื้นที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ ได้ท ำกำรศึกษำพื้นที่เช่ำทุกแห่งที่ได้รบัข้อเสนอ 
รวมถงึกำรศกึษำและวเิครำะหท์ำงกำรเงนิเพื่อพจิำรณำลงทุนในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเหมำะสมและสำมำรถสรำ้งผลตอบแทน
ที่ด ีบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่ให้ครอบคลุมพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้จะช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำร
ท ำก ำไรใหผู้ถ้อืหุน้ และลดควำมเสีย่งต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยำว บรษิทัฯ ยงัพจิำรณำจำกยอดขำย
และควำมหนำแน่นของลูกค้ำของสำขำใกล้เคียงเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่บริเวณนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ยอดขำยของสำขำที่อยู่ใกล้เคยีง แต่เป็นกำรเพิม่ทำงเลือกให้กบัลูกค้ำมำกยิง่ขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะเพิม่พื้นที่กำร
ใหบ้รกิำรเพื่อรกัษำสดัส่วนทำงกำรตลำดอกีดว้ย 

3.7 ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญาแฟรนไชสย์าโยอิ 

บรษิทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกดั ได้รบัสทิธใินกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นในประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “ยำโยอิ” 
จำก Plenus Co., Ltd. โดยสญัญำแฟรนไชสม์อีำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำไดค้รัง้ละ 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำย
หน่ึงฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลกิสญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว ดงันัน้ หำกมกีำรบอก
เลกิสญัญำแฟรนไชส ์บรษิทัฯ จะไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอ ิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของ
บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอมิำเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 มทีัง้หมด 184 สำขำ 
และทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของสญัญำแฟรนไชสอ์ย่ำงเครง่ครดัมำโดยตลอด โดยใชร้ำยกำรอำหำร
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และวิธีกำรด ำเนินงำนของ “ยำโยอิ-เคน” ภำยใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้ำของสิทธิ และ Know How ที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งรวมถงึรูปแบบของร้ำนอำหำร กำรปรบัรำยกำรอำหำร กำรเลอืกวตัถุดบิ กำรพฒันำสนิคำ้ กำรอบรม
พนักงำน และรูปแบบกำรด ำเนินงำนทัง้ด้ำนกำรค้ำและกำรผลิต และกำรช ำระเงนิค่ำสทิธติรงตำมก ำหนด  อีกทัง้
บรษิทัฯ เองยงัมคีวำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะขยำยสำขำยำโยออิย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2561 เปิดสำขำใหมท่ัง้หมด 20 สำขำ และมี
แผนงำนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต   อกีทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของยำโยอกิม็กีำรเตบิโตที่ดอีย่ำงต่อเน่ือง   
นอกจำกน้ี บริษทัฯ และ Plenus Co., Ltd. ยงัเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจร่วมทุนในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนเอ็มเค สุกี้ใน
ต่ำงประเทศและมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำเป็นระยะเวลำนำน และที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำ
มำโดยตลอด ซึง่น่ำจะท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหต้่อสญัญำแฟรนไชสไ์ด ้

3.8 ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ บรษิทัฯ จงึน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในขัน้ตอนกำรสัง่
อำหำรโดยระบบจะส่งค ำสัง่ตรงไปยงัครวัต่ำงๆ ทนัท ีซึ่งช่วยลดระยะเวลำในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้และลดกำรผดิพลำด
ในกำรท ำงำนให้น้อยที่สุด นอกจำกน้ี ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศยงัเป็นส่วนที่ส ำคญัในกำรให้บริกำรของ Home 
Delivery ที่รบั order จำกลูกคำ้และส่งค ำสัง่อำหำรไปยงัสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรยีมจดัส่งต่อไป และยงัเป็นส่วนส ำคญัใน
กำรบรหิำรจดักำรอื่นๆ ดงันัน้ หำกระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมปัีญหำขดัข้องหรอืมเีหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคดิที่ท ำให้
ระบบดงักล่ำวไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้อำจท ำใหม้ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ได ้

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของระบบสำรสนเทศ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหม้คีวำมทนัสมยั โดยเน้นกำรพฒันำระบบงำนที่มคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น ระบบบญัช ีกำร
จดัซือ้วตัถุดบิ กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั กำรกระจำยสนิคำ้ และระบบสื่อสำรระหวำ่งส ำนกังำนใหญ่และสำขำทัว่ประเทศ 
ซึ่งกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำส่งให้ผู้บริหำรใช้วเิครำะห์ พจิำรณำและ
ตดัสนิใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมกีำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ในกรณีที่ระบบมี
ปัญหำขดัขอ้ง บรษิทัฯ กส็ำมำรถด ำเนินธรุกจิต่อไปได ้เน่ืองจำกทุกหน่วยงำนมคีูม่อืและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเพื่อใช้
ในกำรแก้ปัญหำและกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินต่อไปได้  และเพื่อให้ระบบงำนต่ำงๆ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้โดยไม่ติดขดั ทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรบัเพิ่มในส่วนระบบเชื่อมต่อส ำรองส ำหรบัส ำนักงำนทุก
แหง่  ซึง่จะท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถงึระบบหลกัต่ำงๆ ไดต้ลอดเวลำ  อกีทัง้มกีำรท ำส ำรองขอ้มลูระบบหลกัต่ำงๆ อยำ่ง
สม ่ ำเสมอทุกวัน  ส ำหรับในกรณีที่เกิดภำวะกำรณ์ที่ท ำให้ศูนย์ข้อมูลหลักมีปัญหำไม่สำมำรถให้บริกำรได้
ตำมปกติ  ทำงบริษทัฯ ก ำลงัด ำเนินกำรร่วมกบัคู่ค้ำที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน IT เพื่อด ำเนินกำรติดตัง้ระบบที่
เหมำะสมและสำมำรถใหบ้รกิำรทดแทนศูนยข์อ้มลูหลกัไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำศูนยข์อ้มูลหลกักลบัมำใหบ้รกิำรได้
ตำมปกต ิ

3.9 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศผ่ำนบริษทัร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co.,Ltd. เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจร้ำนเอ็มเค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่ น และถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อด ำเนินธุรกิจ
ร้ำนอำหำรในประเทศสงิคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้จำกหลำยปัจจยั เช่น ภำวะเศรษฐกิจ 
กำรเมอืง กฎหมำย ภำษ ีและอตัรำแลกเปลี่ยน ดงันัน้ หำกมเีหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงเกดิขึน้ทีส่่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธรุกจิในประเทศนัน้ๆ อำจสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ มีแผนกำรศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรส ำรวจตลำด (Market Survey) ควำม
หนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถงึกำรศกึษำขอ้มูลทำงเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น GDP อตัรำเงนิเฟ้อ อตัรำ
แลกเปลี่ยน เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทุนของบริษทัต่ำงชำต ิอตัรำภำษ ีเป็นต้น รวมถงึกำรวเิครำะห์
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ทำงกำรเงนิที่จะต้องไดไ้มต่ ่ำกว่ำเกณฑท์ีก่ ำหนดไวเ้พื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี 
กำรที่มพีนัธมติรที่แขง็แกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ที่เป็นเจ้ำของธุรกิจอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ที่สุดของ
ญี่ปุ่ นซึ่งมีสำขำกว่ำ 2,900 สำขำ และเป็นเจ้ำของธุรกิจร้ำนอำหำรพร้อมเสิร์ฟภำยใต้ชื่อ ยำโยอิ เคน ที่ประสบ
ควำมส ำเรจ็อย่ำงรวดเรว็ในประเทศญี่ปุ่ น บรษิทัฯ จงึมคีวำมเชื่อมัน่ในวสิยัทศัน์และกำรบรหิำรงำนของกลุ่ม Plenus 
Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น ำในประเทศญี่ปุ่ นและมศีกัยภำพที่จะท ำใหร้ำ้นเอม็เค สุกี้ เป็นที่รูจ้กัและขยำยสำขำไปทัว่
ประเทศญี่ปุ่ น ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรมพีนัธมติรทำงธุรกจิที่เขม้แขง็จะสำมำรถ
ลดควำมเสีย่งดงักล่ำวได ้อกีทัง้กำรขยำยสำขำไปประเทศที่มอีตัรำกำรเติบโตสูง มปีระชำกรหนำแน่นและมกี ำลงัซื้อ
น่ำจะเป็นโอกำสทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้กี และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนอกีดว้ย 

3.10 ความเส่ียงจากโรคระบาด 

ในอดตีทีผ่ำ่นมำมโีรคหลำยชนิดที่ระบำดอยำ่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมรำ้นอำหำร เช่น ในปี 2545 พบ
โรคววับ้ำ (Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบำดในสหรฐัอเมรกิำและยุโรป ในปี 2548 โรคไขห้วดันก (Bird 
Flue หรอื H5N1) ระบำดในหลำยประเทศทัว่โลก และในปี 2551 พบโรคไขห้วดัหม ู(Swine Influenza หรอื H1N1) ที่
ระบำดในประเทศเมก็ซโิก เป็นตน้  กำรระบำดของโรคดงักล่ำวสง่ผลกระทบต่อควำมมัน่ใจของลูกคำ้ในกำรบรโิภคเน้ือ
ววั เน้ือไก่ และเน้ือหม ูซึง่เป็นวตัถุดบิที่ส ำคญัของรำ้นอำหำรทุกแหง่ในเครอืเอม็เค หำกในอนำคตมโีรคระบำดเกิดขึน้
อกีอำจสง่ผลกระทบต่อรำยไดข้องบรษิทัฯ ได ้

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรคดัเลอืกวตัถุดบิ โดยคดัเลอืกผูผ้ลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้ที่มคีุณภำพ และวตัถุดบิทุกชิ้น
จะต้องมรีะบบสบืคน้ยอ้นกลบั (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเสน้ทำงของอำหำรนัน้ๆได ้ตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึ
ขัน้ตอนสุดท้ำยไม่ว่ำจะเป็น ต้นก ำเนิดของสนิคำ้ กำรผลติ กำรขนส่ง เป็นต้น ท ำให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่ำวตัถุดบิทุกชิ้นได้
มำตรฐำน มคีุณภำพ สะอำด ปลอดภยั และไม่มสีิง่ปนเป้ือน นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมฝ่ีำยตรวจสอบคุณภำพที่คอย
ตรวจสอบคุณภำพของสนิค้ำทุกชิ้น และครวักลำงทัง้ 2 แห่งได้ใบรบัรองจำกสถำบนัระดบัสำกล เช่น ISO HACCP 
และ GMP 

3.11 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและอบุติัเหตุ 

อุทกภยัครัง้รำ้ยแรงทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ปลำยเดอืนกรกฎำคม 2554 จนถงึปลำยปี 2554 ไดส้รำ้งควำมเสยีหำยต่อกจิกรรม
ทำงเศรษฐกจิของไทยในช่วงครึง่ปีหลงัอย่ำงมำก เน่ืองจำกน ้ำไดท้่วมเขำ้สู่พืน้ที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ
พื้นที่อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำและจงัหวดั
ปทุมธำนี ซึ่งครวักลำงนวนคร (CK3) ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครไดถู้กน ้ำท่วมจนต้องปิดด ำเนินกำรและย้ำย
ฐำนกำรผลติบำงส่วนมำทีค่รวักลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมกี ำลงักำรผลติทีเ่พยีงพอและรองรบัควำมตอ้งกำรของสำขำทีม่ี
ทัง้หมดในปัจจุบนัได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้สรำ้งครวักลำงแห่งใหม่ (CK5) ซึ่งสำมำรถรองรบัควำมต้องกำรของ
สำขำไดอ้กีเป็นจ ำนวนมำก ส ำหรบัรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ ที่ไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมในปี 2554 ได้แก่ 
รำ้นอำหำรสกุี ้เอม็เค จ ำนวน 55 สำขำ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิจ ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 0.5 
- 2 เดอืน โดยรำ้นส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัควำมเสยีหำยเน่ืองจำกตัง้อยูใ่นศูนยก์ำรคำ้และโมเดริน์เทรดที่มมีำตรกำรป้องกนั
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี อุทกภยัครัง้น้ียงัสง่ผลใหก้ำรด ำเนินธรุกจิของคูค่ำ้บำงรำยหยุดชะงกัท ำใหเ้กดิกำรขำด
แคลนวตัถุดบิบำงประเภทระยะเวลำหน่ึง ซึง่สง่ผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัฯ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึภยัพบิตัธิรรมชำตทิี่มผีลต่อกำรด ำเนินธุรกจิ จงึวำงแผนป้องกนัและรบัมอืควำม
เสีย่งดงักล่ำว เช่น กำรซือ้ประกนัภยั กำรวำงแผนปฏบิตังิำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึกอบรมพนกังำนในกำรรบัมอืกบัภยั
ธรรมชำต ิกำรจดัหำครวักลำงใหม่ในท ำเลที่เหมำะสม กำรเพิม่ศูนยก์ระจำยสนิค้ำเพื่อกระจำยควำมเสีย่ง กำรอนุมตัิ
วงเงนิฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรบัรู้ข่ำวสำรให้ทัว่ถึงกำรเตรยีมควำมพร้อมของฝ่ำย
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บรหิำรเพื่อเพิม่ควำมมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ พนักงำน คู่คำ้ และลูกคำ้ของบรษิทัฯ ว่ำธุรกจิจะสำมำรถด ำเนินต่อไปและมี
กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณีทีม่คีวำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตเิกดิขึน้  

ส ำหรบัแผนงำนกำรรบัมอืในกรณีที่สนิคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝ่ำยจดัซือ้จะเป็นผูเ้ตรยีมกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและผู้
จ ำหน่ำยวตัถุดบิทุกรำยที่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนที่บริษทัฯ ก ำหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อใหท้รำบประเภทสนิคำ้ที่สำมำรถผลติได ้ก ำลงักำรผลติ จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสนิคำ้ได ้ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อ
จะประสำนงำนกบัครวักลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรส่งตรงไปยงัทุกสำขำถึงรำยกำรสินค้ำที่ขำดแคลน รำยกำรสินค้ำ
ทดแทน และระยะเวลำกำรสง่สนิคำ้ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถสง่ใหต้ำมปกต ิซึง่ทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏบิตัแิละบรหิำร
สนิค้ำคงเหลือในแต่ละสำขำให้มปีระสทิธภิำพ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลูกค้ำโดยตรงได้ ซึ่ง
เหตุกำรณ์อุทกภยัปี 2554 ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำม
บรหิำรจดักำรเหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหก้ลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ทีสุ่ด ซึง่ลูกคำ้ทุกท่ำนเขำ้ใจในเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและยงัให้
ควำมไว้วำงใจ บริษทัฯ เสมอมำ บริษทัฯ มีควำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถรบัมือและเตรียมควำมพร้อมกบัควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวได ้ 

นอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและรบัมือกับอุทกภัยที่อำจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ ยงัมีกรมธรรม์
ประกนัภยัหลำยประเภท เช่น ประกนัภยัอุปัทวเหตุ ประกนัภยัส ำหรบัเงนิ ประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 

3.12  ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษทัฯ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 

จำกขอ้มูลกำรปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 28 ธนัวำคม 2561 ปรำกฏว่ำ บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่
และเป็นผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัจ ำนวน 617,038,924 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.01 ของจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จ ำนวน 920,878,100 หุน้ แยกเป็นของนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน จ ำนวน 123,059,333 
หุน้ หรอืรอ้ยละ 13.4  นำงยุพนิ ธรีะโกเมน ซึ่งเป็นภรยิำของนำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน จ ำนวน 182,396,802 หุน้ หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 19.8  นำงยพุนิ ธรีะโกเมน ในฐำนะผูจ้ดักำรกองมรดกของนำยสมนึก หำญจติตเ์กษม ซึง่เป็นน้องชำยและ
ได้เสยีชีวติแล้วเมื่อวนัที่ 11 มถิุนำยน 2557 จ ำนวน 164,087,977 หุ้น หรอืร้อยละ 17.8 และนำยสมชำย หำญจติต์
เกษม ซึ่งเป็นน้องชำยอกีคนหน่ึงของนำงยุพนิ ธรีะโกเมน ถอืหุน้จ ำนวน 147,494,812 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.0  
สดัส่วนกำรถือหุ้นดงักล่ำวส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็นผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯด้วยสำมำรถควบคุมมตทิี่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเกือบทุกเรื่อง เช่น เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืเรื่องส ำคญัอื่นที่ต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดให้ต้องได้รบัคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รำยอื่นของบรษิทัฯ จงึอำจมคีวำมเสีย่งทีไ่มส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดลุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รำยใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ 

อย่ำงไรกด็ ีผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และเป็นผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นผูร้่วมก่อตัง้บรษิทัฯ ในปี 2529 
และท ำใหบ้รษิทัฯ มกีำรเจรญิเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ดงัจะเหน็ไดจ้ำกบรษิทัฯ มผีลกำรด ำเนินงำนทีน่่ำประทบัใจและ
มฐีำนะกำรเงนิที่ม ัน่คงอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ จนถงึปัจจุบนั นับเป็นเวลำยำวนำนถงึ 30 ปี ซึ่งเป็นกำร
พสิจูน์ทีช่ดัเจนวำ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ดงักล่ำวมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และวสิยัทศัน์ ที่จะน ำพำบรษิทัฯ ใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปได ้แมก้ระนัน้กต็ำม เพื่อให้บรษิทัฯ มกีำรเจรญิเตบิโตและสรำ้ง
มูลค่ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงยัง่ยืนต่อไปในอนำคตให้แก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็นผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ
ดงักล่ำวจงึไดน้ ำบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในปี 2556 ซึง่เป็นกำรยนืยนัในระดบัหน่ึง
ว่ำ กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพ โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกับรรษทัภิบำลที่ด ีนอกจำกน้ี หลงัจำก
บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แล้ว บริษทัฯ ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก ำหนดให้
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บรษิทัฯ ต้องมคีณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอสิระทัง้หมด และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ 
ตำมทีเ่หน็วำ่จ ำเป็น เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยสองชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำร 3 ท่ำน ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระทัง้หมด และคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน ซึง่
ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ 2 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 3 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรต้องเป็น
กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ  นอกจำกน้ี ยงัไดม้กีำรก ำหนดขอบเขตหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยดงักล่ำว
ขำ้งต้นอย่ำงชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวมกีำรปฏิบตัหิน้ำทีอ่ยำ่งมี
ประสทิธภิำพและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีโดยเฉพำะมกีำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส มกีำรตรวจสอบรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและ
กฎระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
ทัง้น้ี เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นเกี่ยวกบัเรื่องกำรถ่วงดุลอ ำนำจของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็นผู้ บริหำร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ ตำมทีก่ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้   
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4 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิหลกัๆทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ 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 170.1 ไมม่ ี

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

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 30.1 ไมม่ ี

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

MKI เป็นเจำ้ของ 11.5 ไมม่ ี

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

MKS เป็นเจำ้ของ 10.2 ไมม่ ี

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

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 103.1 ไมม่ ี

6. สว่นปรบัปรงุ – สนญ.  แขวงบำงนำใต ้ 
เขตบำงนำ จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 

บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของ 0.4 ไมม่ ี

รวม 325.4  
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4.2 อาคารและอปุกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และไมต่ดิภำระผูกพนัใดๆ รำยละเอยีดดงัน้ี 

รายการทรพัยสิ์น 
ราคาทุน 
(ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม 

(ล้านบาท) 

มลูค่าสทุธิ 
(ล้านบาท) 

1. อำคำร 516.2 328.4 187.8 
2. สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ 2,645.1 1,106.4 1,538.8 
3. งำนระบบ 2,399.9 1,488.3 911.6 
4. อุปกรณ์เครื่องครวั และอุปกรณ์ด ำเนินงำน* 1,944.1 1,584.5 261.6 
5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 203.3 124.2 79.1 
6. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 2,822.2 2,438.9 383.3 
7. ยำนพำหนะ 87.8 68.4 19.3 
8. อุปกรณ์ระหวำ่งตดิตัง้/งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 31.2 0.0 31.2 
 รวมอาคารและอปุกรณ์ 10,649.8 7,139.1 3,412.7 

* รวมคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่มลูคำ่ 98.1 ลำ้นบำท (ไมเ่ปลีย่นแปลงจำกปี 2560) 
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4.3 สิทธิการเช่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 248.5 ลำ้นบำทดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดั
จ าหน่าย  (ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตดั
จ าหน่าย (ล้านบาท) 

(31 ธนัวาคม 61 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2560 ปี2561 

1.  เซน็ทรลับำงนำ บจ. บำงนำ เซน็ทรลัพรอ็พเพอรต์ี้ 726 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1.2 1.3 6.1 
2.  ซคีอนสแควร ์ บจ. ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ 591 27 21 ส.ค. 2540 20 ส.ค. 2567 1.5 1.6 8.7 
3.  ฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสติ บจ. รงัสติพลำซ่ำ 1,054 27 1 ม.ค. 2538 30 ธ.ค. 2564 2.9 2.9 7.9 
4.  โรบนิสนัหำดใหญ่  บจ. ซอีำร ์หำดใหญ่ (ประเทศไทย) 320 17 1 เม.ย. 2546 31 ม.ีค. 2563 1.0 1.0 4.6 
5.  ศรรีำชำนคร บจ. สหทรพัยภ์ทัรกจิ 334 19 1 ม.ิย. 2543 31 พ.ค. 2562 1.0 1.0 1.4 
6.  เซน็ทรลัพระรำม 3 บจ. น ำทรพัยพ์ฒันำเรยีลตี ้เซอรว์สิ 754 25 10 ต.ค. 2540 9 ต.ค. 2565 1.6 1.6 6.1 
7.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์เอกมยั บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 378 26 1 ธ.ค. 2540 30 พ.ย. 2566 1.1 1.1 5.2 
8.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รชัโยธนิ บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี้ 400 23 1 ม.ค. 2545 31 ธ.ค. 2567 0.9 0.9 5.3 
9.  เดอะมอลลบ์ำงกะปิ บจ. เดอะมอลล ์บำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 544 28 5 ส.ค. 2537 4 ส.ค. 2565 0.8 0.8 3.0 
10.  อยธุยำพำรค์ บจ. คลองสวนพลู 502 25 9 เม.ย. 2545 8 เม.ย. 2570 1.0 1.0 8.4 
11.  พำรำไดซพ์ำรค์ บจ. พำรำไดซพ์ำรค์ 421 13 27 ม.ีค. 2553 1 ส.ค. 2566 1.9 1.9 8.9 
12.  เซน็ทรลัเชยีงใหม ่ บจ. เซน็ทรลัพฒันำ เชยีงใหม่ 430 15 27 พ.ย. 2547 26 พ.ย. 2562 1.3 1.3 1.2 
13.  เดอะมอลลท์่ำพระ บจ. เดอะมอลลช์อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 410 19 15 เม.ย. 2543 31 ม.ค. 2563 0.8 0.8 0.3 
14.  เดอะมอลลโ์ครำช  บจ. รำชสมีำชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ 509 20 10 ส.ค. 2543 9 ส.ค. 2563 1.8 1.8 2.7 
15.  เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน  บจ. งำมวงศว์ำน ชอปป้ิงมอลล์ 465 19 1 พ.ค. 2544 21ธ.ค. 2562 1.3 1.3 1.5 
16.  เดอะมอลลท์่ำพระ 2 บจ. เดอะมอลลช์อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 355 17 1 ม.ค. 2545 31 พ.ค. 2562 1.0 1.0 0.4 
17.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รงัสติ  บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 355 20 8 ม.ีค. 2548 7 ม.ีค. 2568 0.9 0.9 5.5 
18.  เซน็ทรลัพระรำม 2  กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 555 17 5 ธ.ค. 2548 4 ธ.ค. 2565 2.6 2.6 10.1 
19.  เดอะมอลลบ์ำงแค  บจ. ธนบุร ีเรยีลเอสเตท 594 19 1 พ.ค. 2546 4 ส.ค. 2565 1.7 1.7 6.0 
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 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดั
จ าหน่าย  (ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตดั
จ าหน่าย (ล้านบาท) 

(31 ธนัวาคม 61 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2560 ปี2561 

20.  สยำมพำรำกอน บจ. สยำมพำรำกอน ดเีวลลอปเมน้ท์ 358 25 1 ม.ค. 2549 31 ธ.ค. 2573 2.1 2.2 25.8 
21.  เอม็เคเทรนดีฟิ้วเจอรพ์ำรค์

รงัสติ  
บจ. รงัสติพลำซ่ำ 226 15 15 ม.ีค. 2549 30 ธ.ค. 2564 2.0 2.0 3.4 

22.  เอสพลำนำดรชัดำ บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 296 25 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1.2 1.2 15.0 
23.  เอสพลำนำดรตันำธเิบศร ์ บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 205 20 3 ธ.ค. 2552 2 ธ.ค. 2572 0.5 0.5 5.7 
24.  ซคีอนบำงแค บจ.ซคีอน บำงแค 354 29 1 ธ.ค. 2536 31 ธ.ค. 2565 0.9 0.9 2.1 
25.  อมิพเีรยีล ส ำโรง บจ.อมิพเีรยีล พลำซ่ำ 502 28 1 ก.ย. 2535 26 ก.พ. 2563 1.1 0.4 1.3 
26.  ซคีอนบำงแค บจ.ซคีอน บำงแค 352 29 1 ธ.ค. 2536 31 ธ.ค. 2565 0.9 0.9 2.0 
27.  บลูพอรต์ หวัหนิ บจ.หวัหนิแอสเซท 265 20 1 ต.ค. 2559 1 ต.ค. 2579 2.0 2.0 35.3 
28.  ณ สยำมเซน็ทรลับำงนำ บจ. บำงนำ เซน็ทรลัพรอ็พเพอรต์ี้ 403 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1.1 1.1 5.4 
29.  ยำโยอเิอสพลำนำดรชัดำ บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 234 25 14 ธ.ค. 2549 4 ก.ค. 2574 0.8 0.8 10.9 
30.  ยำโยอเิดอะมอลลบ์ำงกะปิ บจ. เดอะมอลลบ์ำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 

(รบัโอนสทิธกิำรเช่ำจำก บจ. พฒันำกำร เกยี 
มอเตอร)์ 

180 14 1 เม.ย. 2551 4 ส.ค. 2565 0.9 0.9 3.3 

31.  ยำโยอเิดอะมอลลอ์มิพเีรยีล 
ส ำโรง 

บจ.อมิพเีรยีล พลำซ่ำ  127 10 1 ม.ค. 2555 31 ก.ค. 2564 0.2 0.2 0.4 

32.  เอม็ควอเทยีร ์ บจ.สขุมุวทิซติีม้อลล์ 390 10 1 ม.ีค. 2560 1 ม.ีค. 2570 2.0 2.5 20.4 
33.  ไอคอนสยำม  บจ.ไอคอนสยำม 300 10 9 พ.ย. 2561 9 พ.ย. 2571 - 0.3 24.2 

      รวม 42.0 42.4 248.5 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที ่1 หน้ำ 41 
 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 มจี ำนวน 350 ล้ำนบำท และ 329 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยสว่นทีเ่กีย่วกบัอำหำร (สนิคำ้ส ำเรจ็รูป สนิคำ้ระหวำ่งผลติ และวตัถุดบิ) และวสัดอุุปกรณ์ 

ปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในส่วนที่เกี่ยวกบัอำหำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอียู่ในปรมิำณที่น้อยมำกเมื่อเทยีบกบัต้นทุน
ขำย เน่ืองจำกควำมสดใหม่ของสนิคำ้มคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อคุณภำพของอำหำร ดงันัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึมี
นโยบำยในกำรรกัษำระดบัสนิคำ้คงเหลอืในส่วนทีเ่กีย่วกบัอำหำรใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำทีสุ่ดโดยมอีำยไุมเ่กนิ 1 สปัดำห ์ 

4.5 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ 
จ ำนวน 86 ลำ้นบำท และ 89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

4.6 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนชัว่ครำวในหลกัทรพัย์เพื่อค้ำ จ ำนวน 4,510 
ลำ้นบำท และ 3,086 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  โดยเงนิลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรตลำดเงนิ หรอืกองทุน
ตรำสำรหน้ี เป็นหลกั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีที่มคีวำมเสีย่งต ่ำและใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมกบัระดบั
ควำมเสีย่ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคำ้หรอืเผื่อขำยและมกี ำหนดระยะเวลำกำรถอืครองทีส่อดคล้องกบัแผนกำรใช้เงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเท่ำนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ 

ในทุกๆไตรมำส บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชีซ้ึ่งแสดงว่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัยด์อ้ยคำ่ลงหรอืไม ่โดย
หำกมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยใ์นงบก ำไรขำดทุน 

4.7 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคำ้ มูลค่ำรวม 76 ล้ำนบำท และ 720 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน บรษิทั พลนีสั แอนด ์เอม็เค พทีอี ีลมิเิทด็ ซึง่ประกอบ
ธุรกจิรำ้นอำหำรเช่นเดยีวกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และในระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในบรษิทัร่วมคำ้เพิม่อกี 1 แห่ง 
คอื บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งและคลงัสนิคำ้ มลูคำ่รวม 647 ลำ้นบำท โดยมี
สดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมค้ำทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 0.5 และรอ้ยละ 4.2 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ทัง้น้ีนโยบำย
กำรลงทุนจะจ ำกดัเฉพำะธุรกจิทีม่คีวำมเกี่ยวเน่ืองกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิทัฯ โดยโครงกำรลงทุนตอ้งผ่ำนกำร
พจิำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิตำมที่ก ำหนด 
ส ำหรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคำ้จะเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ จะส่ง
ตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำรเพื่อร่วมในกำรบรหิำรงำนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มคำ้   

4.8 ใบอนุญาต 

ใบอนุญำตทีส่ ำคญัในกำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมดีงัน้ี  

ก) ประเภททีม่อีำย ุ1 ปี และตอ้งท ำกำรต่ออำยุทุกปี ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองกำรแจง้จดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/
หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ/หรือสถำนที่สะสมอำหำร ใบอนุญำต
จ ำหน่ำยสุรำ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ใบอนุญำตให้ท ำกำรค้ำสตัว์หรือซำกสตัว์ 
ใบอนุญำตน ำเข้ำหรอืสัง่อำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร ใบอนุญำตผลิตอำหำร และใบอนุญำตครอบครองวตัถุ
อนัตรำย 
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ข) ประเภทที่มอีำยุมำกกว่ำ 1 ปี ได้แก่ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนซึ่งมอีำยุ 5 ปีหรอืตำมแต่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเหน็สมควร   

4.9 สรปุสาระส าคญัของสญัญา 

4.9.1 สญัญาเช่า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบรกิำรกบับุคคลภำยนอกซึ่งได้แก่ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ โมเดริน์เทรด และศูนยก์ำรคำ้ต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนใหญ่บำงส่วน รำ้นสำขำทัว่ประเทศ และหอ้ง
ช่ำง ทัง้น้ี สญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำรสว่นใหญ่มกีำรระบุถงึเงื่อนไขส ำคญัๆ ดงัน้ี 

 พืน้ทีเ่ช่ำ ต ำแหน่งพืน้ทีเ่ช่ำ วตัถุประสงคก์ำรเช่ำ ขอบเขตกำรใหบ้รกิำร 

 อตัรำคำ่เช่ำ อตัรำคำ่บรกิำร ก ำหนดช ำระคำ่เช่ำ/ค่ำบรกิำร กำรช ำระคำ่ภำษอีำกรทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ผูเ้ช่ำจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบช ำระคำ่ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

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

 เงนิประกนักำรเช่ำ/กำรรบับริกำรซึ่งส่วนใหญ่เทียบเท่ำอตัรำค่ำเช่ำและ/หรอือตัรำค่ำบริกำรประมำณ  3 
เดอืนเพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ โดยผูเ้ช่ำจะไดร้บัคนืเงนิประกนัโดยไม่มดีอกเบี้ยเมื่อค รบ
ก ำหนดเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไดช้ ำระเงนิคงคำ้งใดๆแล้ว 

 กำรเช่ำช่วง/กำรให้บรกิำรช่วงหรอืโอนสทิธติำมสญัญำไม่สำมำรถท ำได ้เวน้แต่จะได้รบัควำมยนิยอมจำก
ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บรกิำรซึ่งบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บรกิำรในกำรเช่ำ
ช่วง/ใหบ้รกิำรช่วงแก่บรษิทัยอ่ย 

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สญัญำบรกิำรทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้โดยมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ยรวม 3,116 ลำ้นบำทและ 3,412 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

4.9.2 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้ Plenus MK Co., Ltd. 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co., Ltd. เมื่อวนัที ่14 ธนัวำคม 2536 เพื่อรว่มกนัจดัตัง้ Plenus MK Co., Ltd. เพื่อ
ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่ น ทัง้น้ี 
ณ วนัที่ 29 สงิหำคม 2554 บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน Plenus-MK Co., Ltd. รอ้ยละ 12  และไดเ้สนอชื่อนำยฤทธิ ์  
ธีระโกเมน เป็นกรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบริษทัฯ ทัง้น้ี Plenus Co., Ltd. มิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บรษิทัฯ 

4.9.3 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd. 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบั Plenus Co., Ltd. เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2554 เพื่อรว่มกนัจดัตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd. 
เพื่อประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำของคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยในประเทศสงิคโปร ์ทัง้น้ี ณ 
วนัที ่6 มถิุนำยน 2555 บรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ใน Plenus& MK Pte. Ltd. รอ้ยละ 50 และไดเ้สนอชื่อนำยฤทธิ ์ธรีะ
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โกเมน นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั เป็นกรรมกำร 3 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของ
บรษิทัฯ โดยกรรมกำรท่ำนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีงในกำรลงคะแนน ทัง้น้ี กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำร
ถอืเอำเสยีงขำ้งมำกและตอ้งมกีรรมกำรซึง่แต่งตัง้โดย Plenus และ MK อยำ่งน้อยฝ่ำยละ 1 ท่ำนลงคะแนน  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2556 ได้มีมติอนุมตัิกำรลงทุนเพิ่มในทุนจด
ทะเบยีนทีเ่พิม่ของบรษิทั Plenus & MK Pte. Ltd. ในสว่นของบรษิทัฯ จ ำนวน 3.5 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์บรษิทัดงักล่ำวมี
ทุนจดทะเบยีนเพิม่เป็น 12.5 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์(หุน้สำมญั 12.5 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 เหรยีญสงิคโปร)์ โดยบรษิทัฯ 
มสีดัสว่นกำรถอืหุน้เท่ำเดมิในอตัรำรอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดจ้ำ่ยคำ่หุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่27 มนีำคม 2556 และ
กจิกำรทีค่วบคมุรว่มกนัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนแลว้เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม 2556 

4.9.4 สญัญาร่วมลงทุนเพ่ือจดัตัง้บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส ์จ ากดั 

บรษิทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำกบั Senko Group Holdings Co., Ltd. เมื่อวนัที่ 13 มนีำคม 2561 เพื่อร่วมกนัจดัตัง้ บริษทั 
เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจขนส่ง ธุรกิจให้เช่ำคลงัสนิค้ำ ธุรกิจซื้อมำขำยไป และธุรกิจรบัจดัส่ง
สนิค้ำระหว่ำงประเทศ  ทัง้น้ี ณ วนัที่ 30 มนีำคม 2561 บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ 
จ ำกดั รอ้ยละ 49.75  และ Senko Group Holdings Co., Ltd. มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 

4.9.5 สญัญาจ้างบริการจดัเกบ็สินค้าและจดัส่งสินค้า 

เมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิำยน 2561 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั โดย บรษิทั เอม็-เซนโค 
โลจสิตกิส ์จ ำกดั ตกลงรบัจำ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็สนิคำ้และจดัส่งสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำจำ้งเป็นรำย
เดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ  สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2561 – 30 
มถิุนำยน 2562  และจะต่ออำยุออกไปอกี 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัหนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 

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

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ ์2537 เพื่อใหส้ทิธเิพยีงรำยเดยีวและจ ำกดัสทิธใินกำรโอนแก่ Plenus 
MK Co.,Ltd. ในกำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรภำยใต้ระบบกำรจดักำรบรหิำรและ Know How ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ รวมถึงกำรให้สิทธิใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ปุ่ นทัง้น้ี 
สญัญำได้มีกำรก ำหนดว่ำหำก Plenus MK Co.,Ltd. เปิดร้ำนอำหำรเป็นร้ำนที่ 8 บริษทัฯ จะให้สิทธิแก่ Plenus MK 
Co.,Ltd. ในกำรใหช้่วงสทิธใินกำรใช ้Franchise ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศญี่ปุ่ นไดภ้ำยใตเ้งื่อนไขทีคู่่สญัญำ
จะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำได้มกีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก ( Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงิน 
และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยุโดยอตัโนมตัติ่อไปอกี 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 

4.9.7 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2551 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิลงวนัที ่2 มถิุนำยน 2552 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ
ลงวนัที ่10 สงิหำคม 2555 เพื่อใหส้ทิธแิก่ Global Investment Gate Joint-Stock Company (GIGJS) เพยีงรำยเดยีวใน
กำรด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศเวยีดนำม รวมถงึใหส้ทิธใินควำมลบัทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ จะใหค้ ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลที่ตัง้ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำ
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อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ GIGJS กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรจดัหำวตัถุดิบ และกำรให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำน ทัง้น้ี GIGJS มใิช่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial 
Franchise Fee) ซึง่เป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่เปิดใหม ่และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยได้ใน
แต่ละเดอืน 

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

4.9.8 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศลาว 

บริษทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 2558 เพื่อให้สิทธิแก่ Premium Food Co.,Ltd. เพียงรำยเดียวในกำร
ด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ จะให้ค ำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกท ำเลที่ตัง้ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำ
อุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ Premium Food กำรโฆษณำและประชำสมัพันธ์ กำรจดัหำวัตถุดิบ และกำรให้
ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี Premium Food มิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยสญัญำได้มีกำร
ก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (Initial Franchise Fee) ซึ่งเป็นแบบก ำหนดจ ำนวนเงนิต่อสำขำที่เปิดใหม ่และค่ำสทิธริำยเดอืน
ซึง่คดิตำมสดัสว่นของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

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

4.9.9 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “Miyazaki” ในประเทศลาว 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เพื่อให้สิทธิแก่ V&V Restaurant ในกำรด ำเนินกิจกำร
ร้ำนอำหำร “Miyazaki” 1 สำขำในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะให้
ค ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลทีต่ ัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำอุปกรณ์ กำรอบรม
พนักงำนของ V&V Restaurant กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์กำรจดัหำวตัถุดบิ และกำรให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี V&V Restaurant มิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษทัฯ โดยสญัญำได้มีกำรก ำหนดค่ำสิทธิครัง้แรก 
(Initial Franchise Fee) และคำ่สทิธริำยเดอืนซึง่คดิตำมสดัส่วนของรำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นบัจำกวนัที่เปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย V&V Restaurant มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่1) และก่อนกำรสิน้สดุของกำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่1 V&V Restaurant มี
สทิธใินกำรเจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

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

บรษิทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ำกดั (MKI) ได้เข้ำท ำสญัญำเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2549 กบั Plenus Co.,Ltd. เพื่อรบั
สิทธิเพียงรำยเดียวและจ ำกัดสิทธิในกำรโอนในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
เครื่องหมำยบรกิำร “ยำโยอ-ิเคน” ในประเทศไทยทัง้น้ี สญัญำไดม้กีำรก ำหนดว่ำหำก MKI เปิดรำ้นอำหำรเป็นร้ำนที่ 8 
Plenus Co., Ltd. จะใหส้ทิธแิก่ MKI ในกำรช่วงสทิธใินกำรใชแ้ฟรนไชสข์อง Plenus Co.,Ltd. ใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศ
ไทยได้ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญัญำจะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำได้มกีำรก ำหนดค่ำสทิธริำยเดอืนซึ่งคดิตำมสดัส่วนของ
รำยไดใ้นแต่ละเดอืน 
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ระยะเวลำของสญัญำคอื 3 ปี และต่ออำยุโดยอตัโนมตัติ่อไปอีก 3 ปี เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สญัญำเป็นหนงัสอืล่วงหน้ำ 180 วนัก่อนวนัหมดอำยใุนแต่ละครำว 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่ขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทีม่จี ำนวน
สูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยที่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งมนียัส 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 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107555000317 

โฮมเพจบรษิทั : www.mkrestaurant.com 

โทรศพัท ์ : 02-836-1000 

โทรสำร  : 02-836-1099 

ทุนเรอืนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2561 

ทุนจดทะเบยีน : 920,878,100 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 920,878,100 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

ทุนทีอ่อกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ : 920,878,100 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 920,878,100 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 วันที่  31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน  920,878,100 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
920,878,100 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 920,878,100 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 920,878,100 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รำยแรกทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 มดีงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนร้อยละ 
1 นำงยพุนิ ธรีะโกเมน     182,396,802  19.8 
2 
 

นำงยพุนิ ธรีะโกเมน ในฐำนะผูจ้ดักำรมรดกของ 
นำยสมนึก หำญจติตเ์กษม(1) 

164,087,977 17.8 

3 นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม(2)      147,494,812  16.0 
4 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน(3)      123,059,333  13.4 
5 มลูนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค(4)       31,265,983  3.4 
6 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 23,058,000 2.5 
7 ส ำนกังำนประกนัสงัคม       17,731,000  1.9 
8 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 15,087,600 1.6 
9 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 75/25 12,304,800 1.3 
10 กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทสิโกม้ำสเตอรร์ว่มทุน ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 7,365,700 0.8 
หมำยเหตุ: (1) นำยสมนึก หำญจติต์เกษม เป็นน้องชำยทีเ่สยีชวีติไปแลว้ของนำงยุพนิ ธรีะโกเมน 
 (2) นำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นน้องชำยของนำงยุพนิ ธรีะโกเมน 

  (3) นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็นสำมขีองนำงยุพนิ ธรีะโกเมน 
(4) มลูนิธป้ิำทองค ำ เอ็มเค ก่อตัง้ขึน้โดยนำงยุพนิ ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม ซึ่งเป็นบุตรของนำง

ทองค ำ เมฆโต ที่เสยีชวีติไปแลว้ โดยมนีำงยุพนิ ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม เป็นประธำนและ
รองประธำนกรรมกำรของมลูนิธ ิตำมล ำดบั 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะจำ่ยเงนิปันผลไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและ
กำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมเป็นส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่น้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือ 
งดจ่ำยเงนิปันผล โดยขึ้นอยู่กบัภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย 
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8 โครงสร้างการจดัการ 

8.1   โครงสร้างการจดัการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี  
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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน  ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน มอีงค์ประกอบ คุณสมบตัิ และกำรแบ่งแยกหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบอยำ่งชดัเจน รำยละเอยีดดงัน้ี 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 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. จดักำรบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้มติคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค ำนึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 

2. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบหรอือนุมตัใินเรื่องที่ส ำคญัเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์
และพนัธกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง แผนงำนและงบประมำณ เป็นตน้ โดยมกีำรทบทวน
และอนุมตัเิป็นประจ ำทุกปี 

3. ติดตำมและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

4. ดแูลใหก้ำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ มคีวำมต่อเน่ืองในระยะยำว และพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแผนพฒันำ
ผูบ้รหิำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู (Management Succession Plan) 

5. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดงักล่ำว รวมทัง้มกีำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ส่งเสรมิให้จดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน
เข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งจรงิจงั 

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร กรรมกำรและกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำ

คำ่ตอบแทน 
4.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
6.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบรรษทัภบิำล 

สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
7.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรอสิระ 
8. ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และ

พจิำรณำค่ำตอบแทน 
9.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ กรรมกำรอสิระ 
10.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
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7. พจิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพจิำรณำกำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้
ของผลประโยชน์ ควรมแีนวทำงที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยที่ผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่ควรมสี่วนร่วมในกำรตดัสินใจ รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

8. ก ำกบัดูแลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีำรทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของ
กำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลี่ยนแปลง 

9. จดัให้มรีะบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงนิ และด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และนโยบำย รวมทัง้จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักล่ำวและทบทวนระบบทีส่ ำคญัอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบควรใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

11. จดัให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนเกี่ยวกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย  ผ่ำนทำง 
website หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนกรรมกำรอสิระหรอื
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อให้มกีำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว้และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

12. จดัให้มกีลไกก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิัทฯ โดยมหีน้ำที่ในกำร
ในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมกำรบรหิำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์

13. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัโดยกรรมกำร
บรษิทัฯ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

14. ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี 
 

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจอนุมตัิเรื่องต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดโดยกฎหมำย 
ข้อบังคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดและทบทวนวิสยัทัศน์  กลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินงำน แผนหลกัในกำรด ำเนินงำน แผนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจประจ ำปี แผนธุรกจิระยะ
ปำนกลำง กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรของผลของกำรด ำเนินงำน กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และกำรดูแลรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) กำรเขำ้ควบรวมกิจกำร กำร
แบ่งแยกกจิกำร และกำรเขำ้รว่มทุน 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

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

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

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

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. สอบทำนและหำรอืกบัฝ่ำยจดักำรเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ และมำตรกำรที่ฝ่ำยจดักำรได้
ด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมและควบคมุควำมเสีย่งดงักล่ำว 

5. พจิำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั ฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ หลังจำกกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละครัง้ 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก ำหนดของ

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

ท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter) 
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(ซ) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำ ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพรอ่งทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอื

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

11. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำปรกึษำจำกที่ปรกึษำ
อสิระภำยนอก หรอืผู้เชี่ยวชำญในวชิำชีพอื่นๆ หำกเหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิทัฯ เป็น
ผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัคงมีควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก  

8.1.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 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 ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เหมำะสมกับบรษิัทฯ และสอดคล้องกับ

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดขีองตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2. ตดิตำมดูแลกำรปฏบิตัิงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏบิตัิดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ

ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
3. ทบทวนแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ที่ดขีองมำตรฐำนสำกลและของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ฯ 
เพื่อพจิำรณำปรบัปรงุอยำ่งต่อเน่ือง 

4. ทบทวนปรชัญำในกำรด ำเนินธุรกจิ จรยิธรรมธุรกจิ จรยิธรรมกรรมกำร จรยิธรรมพนักงำน และแนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดตีำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
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ด้านการสรรหา 
1. สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสูงใน

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำแต่งตัง้ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสูงใน
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร และในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก
ตำมวำระ หรอืให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พิจำรณำคดัเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
ส ำหรบักรณีอื่น 

2. ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่กล่ ำวในข้อ 1 นัน้ 
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน ควรด ำเนินกำรดงัน้ี 
2.1 ก ำหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะสว่นตวัอื่นที่เหน็วำ่มคีวำมส ำคญัของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูใน

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทีต่้องกำรสรรหำ เช่น มคีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนที่ต้องกำร มีควำมเป็นผู้น ำ มคีุณธรรม และควำมรบัผิดชอบต่อผลงำน (Integrity and 
Accountability) ยึดมัน่ในกำรท ำงำนอย่ำงมีหลกักำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ มีวุฒิภำวะและ
ควำมมัน่คง และกลำ้แสดงควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงและเป็นอสิระ เป็นตน้ 

2.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรประเภทอิสระของบรษิัทฯ ว่ำมี
คณุสมบตัคิรบถว้นในกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ หรอืไม ่

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

2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคุณสมบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนทำงกำร 

3. ทบทวนและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของขนำด (Size) และ
องคป์ระกอบ (Composition) ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิล เช่น ควรจะมจี ำนวนกรรมกำรเพยีงพอที่มคีุณสมบตัทิี่เหมำะสมเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้ สว่นองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ควรประกอบดว้ยกรรมกำรที่มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น
ทีห่ลำกหลำย เพื่อใหก้ำรพจิำรณำตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรื่องต่ำงๆ  มคีวำมรอบคอบรดักุม
ยิ่งขึ้น นอกจำกน้ี ควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของจ ำนวนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี

4. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรสรรหำกรรมกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ  
 
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิัทฯ กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

จดัตัง้ขึ้น และผู้บรหิำรระดบัสูงในต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิแล้วแต่กรณี ค่ำตอบแทนในที่น้ี ให้หมำยรวมถึง (ก) ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(Retainer) ซึ่ งเป็นค่ำตอบแทนที่ จ่ำยเป็นรำยเดือน (ข) ค่ำเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่ งเป็น
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยเป็นรำยครัง้ต่อกำรประชุมส ำหรบักรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม (ค) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรอืบ ำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 
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2. เพื่อให้กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนมคีวำมโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนควรด ำเนินกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมหลักเกณท์และแนวทำง  
ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ค่ำตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดบัที่สำมำรถที่จะดงึดูดและรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำร

ระดับสูงที่มีคุณสมบัติที่ บริษัทฯ ต้องกำร โดยอำจพิจำรณำเปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นที่มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละเทียบเคยีงกนัได ้เช่น ขนำดของกจิกำร 
(Size) ซึ่งอำจวดัได้จำกยอดขำยหรอืยอดสนิทรพัย์รวม เป็นต้น ระดบัของก ำไร (Profitability) และ
ควำมยำกงำ่ยของกำรบรหิำร (Complexity) 

2.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร
แต่ละคน กรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รบัค่ำตอบแทนที่
เพิม่ขึน้ดว้ย เช่น กรรมกำรชุดย่อย นอกจำกจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ แล้ว 
ควรไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่เตมิอกีในฐำนะเป็นกรรมกำรชุดยอ่ยดว้ย  ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยควรไดร้บัค่ำตอบแทนมำกกวำ่สมำชกิของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
สมำชกิของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในอตัรำทีเ่หมำะสม 

2.3 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่จ่ำยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ เช่น โบนัสกรรมกำร  
ควรเชื่อมโยงกบัผลตอบแทนที่จ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรปูของเงนิปันผล หำกปีใดมไิดม้กีำรจำ่ยเงนิปัน
ผลแก่ผูถ้อืหุน้ กจ็ะไมม่กีำรพจิำรณำกำรจำ่ยโบนสัใหแ้ก่กรรมกำร 

2.4 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำรของบรษิทัฯ จะได้รบัค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บรหิำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รบั
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯ แต่อยำ่งใด           

3. ทบทวนและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็น
ประจ ำทุกปี โดยพจิำรณำตำมหลกัเกณทแ์ละแนวทำงกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ก่อนน ำเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4. ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูในต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเพื่อก ำหนดคำ่ตอบแทน
ก่อนน ำเสนอขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกปี  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของผู้บริหำรระดับสูงในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ ควรจะพิจำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ โดยรวม   ผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นดำ้นที่ส ำคญัอื่น และกำรสรำ้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยำว นอกจำกน้ี ควรจะเปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอื่นที่
อยูใ่นอุตสำหกรรมเดยีวกนัทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดป้ระกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

5. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

8.1.4 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำร รวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและต ำแหน่ง ดงัน้ี  
1. นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำงยพุนิ ธรีะโกเมน   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
4. นำยเกยีรตกิอ้ง กงัวำนวงษ์  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
5. นำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิ  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรเป็นต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูงสุดของบรษิทัฯ และมอี ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบ
ในกำรบริหำรกิจกำรทัง้ปวงของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยและรำยงำนตรงต่อ
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร
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

งบประมำณดงักล่ำวในระหว่ำงปี หำกเหน็วำ่จ ำเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเหตุกำรณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยำ่งมี
นยัส ำคญั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

4. ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน และงบประมำณที่ได้รบัอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหบ้รรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

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

6. รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์เกดิขึน้หรอืมเีหตุกำรณ์ที่มคีวำม
เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่อำจมผีลกระทบในเชิงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน และ
ฐำนะกำรเงนิหรอืชื่อเสยีงของบรษิทัฯ รวมทัง้เสนอมำตรกำรหรอืค ำแนะน ำในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

7. จดัท ำหรือปรบัปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดบัสูง รวมทัง้ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร
ระดบัสูงที่อยู่ภำยใต้กำรบงัคบับญัชำของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

8. จดัท ำหรอืปรบัปรุงแก้ไขตำรำงกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิ

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

10. มอี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำพนกังำนและลูกจำ้งของบรษิทัฯ ทุกต ำแหน่ง รวมถงึกำรว่ำจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย 
ลงโทษทำงวนิัย และเลกิจำ้ง อยำ่งไรกต็ำม ถำ้เป็นพนักงำนในต ำแหน่งตัง้แต่ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยหรอืเทยีบเท่ำ
ขึน้ไป จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบดว้ย 

11. มอี ำนำจในกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบตัิงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
และยกเลกิระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั ค ำสัง่ ประกำศทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบั
ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

12. มอี ำนำจในกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนหรอืกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอยำ่งใดแทน ตำมทีเ่หน็สมควรได ้
ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 

13. มอี ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัแิลว้ 

14. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นครัง้ครำว 

ทัง้น้ี กำรใช้อ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรดงักล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถกระท ำไดใ้นกรณีที่ประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมที่ นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ            
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรธรุกจิปกตทิี่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิน
หลกักำรไวแ้ลว้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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8.1.5 เลขานุการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มกีำรพจิำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่
1/2560  โดยมอบหมำยให ้นำงสุดำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิซึ่งเป็นผูท้ี่มปีระสบกำรณ์และมคีุณสมบตัทิี่เหมำะสมท ำ
หน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้ำที่ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ  
เป็นส ำคญั  รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมกำร 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดักำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ของบรษิทัฯ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้แจง้มตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำร
และที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ให้ผูบ้รหิำรที่เกี่ยวขอ้งทรำบและตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัติำมมติดงักล่ำวผ่ำนประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

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

5. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
6. ดูแลให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลตำมระเบยีบ

และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
7. ตดิต่อและสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธติ่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้และขำ่วสำรของบรษิทัฯ 
8. ใหค้ ำแนะน ำและขอ้มูลต่ำงๆ ที่เกีย่วกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรตอ้งทรำบ

และปฏบิตั ิรวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 
9. ดแูลกจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพื่อใหก้รรมกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

ตำรำงสรปุกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำรปี 2561 

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล สรรหา 

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

8.2.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิัทฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ
เปรยีบเทียบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัชัน้น ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรม
เดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และมกีำรเสนอขออนุมตัิผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

8.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ในปี 2561 บรษิทัฯ มคี่ำใช้จำ่ยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร จ ำนวน 8,529,000 บำท  อย่ำงไรกด็ ีตำมหลกัเกณฑ์
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะของผูบ้รหิำร
เท่ำนัน้ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อยำ่งใด 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ 

ช่ือ-สกลุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 
สรรหา และ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

1.  นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน  - - - - 
2.  นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม - - - - 
3.  นำยสมชำย   พพิธิวจิติรกร 1,017,000 - 30,000 1,047,000 
4.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 1,017,000 108,000 - 1,125,000 
5.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี 1,017,000 90,000 - 1,107,000 
6.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย 1,017,000 90,000 30,000 1,137,000 
7.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ 1,017,000 - - 1,017,000 
8. ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ 1,017,000 - 45,000 1,062,000 
9.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ 1,017,000 - - 1,017,000 
10.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั 1,017,000 - - 1,017,000 

รวม 8,136,000 288,000 105,000 8,529,000 

8.2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด  โดยในแต่ละปีฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคลจะเป็นผูน้ ำเสนอหลกักำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อ
พจิำรณำและอนุมตั ิ

ในปี 2561 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บรหิำรบริษทัฯ  
จ ำนวน 64,619,242 บำท 
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ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

ประเภท 
จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 5 43,613,448 
เงนิโบนสั 5 16,422,808 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 5 4,582,986 

รวม 5 64,619,242 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่ค่ำน ้ำมนั ค่ำรกัษำพยำบำล และคำ่ตอบแทนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

8.2.4 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

-ไมม่-ี 

8.3 บคุลากร  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำร ดังนัน้ พนักงำนของบริษัทฯ จึงถือเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำอย่ำงยิ่ง  บริษัทฯ จึงให้
ควำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร เพื่อใหค้งไวซ้ึ่งบุคลำกรที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์อนั
จะเป็นพืน้ฐำนของศกัยภำพกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ก.   จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มพีนักงำนทัง้สิ้นจ ำนวน 19,128 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำ จ ำนวน 13,551 คน 
และพนกังำนชัว่ครำว จ ำนวน 5,577 คน 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนในแต่ละฝ่ำยงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
1. ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 73 1 74 
2. ฝ่ำยจดัซือ้ 37 - 37 
3. ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์ 90 20 110 
4. สถำบนัฝึกอบรม 255 1 256 
5. ฝ่ำยกำรตลำด 17 1 18 
6. ฝ่ำยพฒันำวศิวกรรม 31 - 31 
7. ฝ่ำยควบคมุคณุภำพและควำมปลอดภยัทำงอำหำร 149 - 149 
8. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 15 - 15 
9.  โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK4) 339 16 355 
10. โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK5) 320 16 336 
11. โรงงำนนวนคร 67 - 67 
12. ฝ่ำยสำขำเอม็เค 8,984 5,036 14,020 
13. ฝ่ำยสำขำยำโยอ ิ 2,951 474 3,425 
14. ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 51 7 58 
15. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 16 - 16 
16. ฝ่ำยดจิทิลัเทคโนโลย ี 8 - 8 
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ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
17. ฝ่ำยโฮมเดลเิวอรีแ่ละจดัเลีย้ง 70 5 75 
18. ฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ 14 - 14 
19. ผูบ้รหิำร 26 - 26 
20. ฝ่ำยส ำนกัเลขำ 18 - 18 
21. ฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธ์ 12 - 12 
22. ฝ่ำยธุรกจิต่ำงประเทศ 1 - 1 
23. ฝ่ำย CCTV 7 - 7 

รวม 13,551 5,577 19,128 
       

 ข.  การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

-ไมม่-ี 

ค.  ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

-ไมม่-ี 

ง.  ผลตอบแทนพนักงาน  

บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนในลกัษณะต่ำงๆ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ เบี้ยประกนักลุ่ม ค่ำเครื่องแบบ /บตัรพนักงำน ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทนอื่น โดย
ผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจำ้หน้ำทีร่ะดบัผูบ้รหิำร) ปี 2561 มดีงัน้ี 

ค่าตอบแทน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงนิเดอืน 3,255,370,611 
เงนิโบนสั 537,469,220 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 1,084,340,766 

รวม 4,877,180,597 
* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่เงนิชว่ยเหลอื ค่ำครองชพี ค่ำน ้ำมนั คำ่เบีย้ขยนั ค่ำโทรศพัท์ ค่ำเครื่องแบบพนกังำน ค่ำรกัษำพยำบำล 
และคำ่ตอบแทนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

จ.  นโยบายในการพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะพฒันำพนักงำนเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อศกัยภำพใน
กำรแข่งขนัและผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุสู่เป้ำหมำยไดอ้ย่ำงยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิให้พนักงำนมโีอกำสเพิม่
ทกัษะในกำรปฏบิตังิำน แสวงหำควำมรูใ้หม่ๆ  รวมถงึกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รำยละเอยีดดงัน้ี 

 กำรพฒันำองคก์รไดส้่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมและควำมเข้ำใจในวสิยัทศัน์ ภำรกิจ และค่ำนิยมร่วมเพื่อให้พนักงำน
ไดท้รำบทิศทำงกำรท ำงำน และเป็นกำรปลูกฝังวฒันธรรมเอม็เค ครอบครวัเอม็เค และบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญั
กบักำรสรำ้งควำมผูกพนัของพนักงำนในองคก์รมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยจดัให้มกีิจกรรมต่ำงๆ เช่น “MK Day” ซึ่ง
เป็นวนัทีผู่บ้รหิำรและพนกังำนจะตอ้งไปใหบ้รกิำรลูกคำ้ทีส่ำขำ 

  กำรพฒันำอำชีพของพนักงำน ได้ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพื่อให้พนักงำนรบัรู้ว่ำตนเอง
สำมำรถเลื่อนต ำแหน่ง หรอืสำมำรถโอนย้ำยหรอืสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงำนไปยงัหน่วยงำนอื่นๆ บนพืน้ฐำนของ
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ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเลื่อนต ำแหน่ง/ปรบัระดบัต ำแหน่งไว้
อยำ่งชดัเจน 

 กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำน จะมุ่งเน้นกำรฝึกอบรมภำยในตำมแผนกำรฝึกอบรมที่ครอบคลุมทัง้ดำ้นกำร
พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรพฒันำทัศนคติ และกำรพฒันำทักษะกำรปฏิบัติงำน ซึ่ งใช้ทัง้กำรฝึกอบรม
ภำยในและภำยนอก โดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ และเหมำะสมกบัพนกังำนแต่ละต ำแหน่งเพื่อพฒันำ
ควำมรูแ้ละศกัยภำพในกำรท ำงำนของพนกังำนตำม “Training Roadmap” 

 กำรรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบัพนักงำน และเพื่อเป็นไปตำมนโยบำยและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 
ที่จะคนืก ำไรส่วนหน่ึงให้แก่กจิกรรมที่มสี่วนสรำ้งสรรคส์งัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ และจะด ำเนินกำรปลูกฝังจติส ำนึก
ของพนกังำนทุกระดบัใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 
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9 การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีตำมหลกักำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี ให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อควำมโปรง่ใสและเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรบรหิำรจดักำร และเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนเพิม่มูลค่ำแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว  โดย
แนวทำงปฏบิตัสิำมำรถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธใินควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคมุบรษิทัฯ ผำ่นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ใหท้ ำหน้ำที่แทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนตำมสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีำรใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมคี ำชีแ้จง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ  หรอืประกอบมตทิีข่อตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้  หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำน website ของบรษิทัฯ ละเวน้กำรกระท ำใดๆ ที่
เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ  

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สถำนที่จดักำรประชุม ใหม้ขีนำดเพยีงพอ
รองรบัจ ำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง  และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในกำร
เดนิทำง 

1.3. บรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรอืส่งค ำถำมเกี่ยวกบับรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ ตำมช่องทำงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้เช่น ทำง website บรษิทัฯ  

1.4. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถมำร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมสีทิธมิอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมและ
ลงมตแิทนผู้ถอืหุน้ โดยไดร้บัเอกสำรและค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
พรอ้มทัง้เสนอชื่อกรรมกำรอสิระใหเ้ป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บริษัทฯ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  กำรนับคะแนน และ

แสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้งและแมน่ย ำ 
2.2. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถำมประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั

วำระกำรประชุม  
2.3. ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนแยกส ำหรบัแต่ละระเบียบวำระที่เสนอในกำรลงมติเลือกตัง้กรรมกำรเป็น

รำยบุคคล 
2.4. บรษิทัฯ จดัให้มบีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้

ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
2.5. ประธำนในที่ประชุมต้องจดัสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเหน็และ

ตัง้ค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมนัน้ๆ 
3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บนัทึกกำรชี้แจงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวธิีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถำม  นอกจำกน้ี บนัทึก
ค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมผีูถ้ือหุน้เหน็ดว้ย คดัคำ้น และงดออกเสยีงเป็นอย่ำงไร
รวมถงึบนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย 
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3.2. บรษิทัฯ ได้เปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ในวนัท ำกำรถดัไปบน website ของบรษิทัฯ 

หมวดที ่2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนันัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำร
ออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ จดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษทัง้ฉบบั  
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุ้นใหช้ดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถงึควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพจิำรณำว่ำจะ
เพิม่วำระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม่ 

2.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะก ำหนดวธิกีำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
เช่น ใหเ้สนอชื่อผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำล่วงหน้ำ 3-4 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลประกอบกำร
พจิำรณำดำ้นคณุสมบตัแิละกำรใหค้วำมยนิยอมของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ 

2.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผู้ถอืหุน้ตำมล ำดบัวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่
วำระในทีป่ระชุมโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

2.4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

เพื่อควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนักงำน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Governance) บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในไวด้งัน้ี 
3.1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิตภิำวะทีท่รำบ

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

3.2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิตภิำวะทีท่รำบ
ขอ้มูลที่ส ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ท ำกำร ซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง  1 
เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ และจนกว่ำจะพน้ 24 ชัว่โมงนับแต่ไดม้กีำรเปิดเผย
ข้อมูลนัน้สู่สำธำรณชน (Blackout Period)  ทัง้น้ีบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับช่วง
ระยะเวลำ Blackout Period ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนถงึ Blackout Period 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระใดที่กรรมกำรมสี่วนไดเ้สยี จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบ และ

ตอ้งออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ 
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4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่พจิำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น
รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกำรท ำธุรกรรมของบริษัทฯ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหน้ี สงัคม 
พนักงำน และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ โดยได้จดัท ำจรรยำบรรณข้อพึงปฏิบตัิที่ดี ให้พนักงำนให้
ควำมส ำคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ มคีวำมซื่อสตัยต์่อหน้ำที ่ไมทุ่จรติ ไม่จำ่ยสนิบน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิกำรตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ใหแ้ก่ทุกฝ่ำยอยำ่งซื่อตรงและเป็นธรรม ซึง่สำมำรถสรปุแนวทำงปฏบิตัแิยกตำมกลุ่มต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 
ลกูค้า มุง่ม ัน่สรำ้งควำมพอใจและมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคำ้ พฒันำสนิคำ้ใหม้คีุณภำพ และบรกิำรที่ดยีิง่ขึน้ต่อลูกคำ้ อกีทัง้

ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ บริษัทฯ เอำใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้ำโดยมี
หน่วยงำนทีต่ดิตำม และรบัเรื่องรอ้งเรยีนน ำมำปรบัปรงุกำรบรกิำรอยู่เสมอ 

คู่ค้า มุ่งมัน่ที่จะสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ด ีเอื้อประโยชน์ร่วมกนั และเพื่อเป็นกำรรกัษำสทิธขิองคู่คำ้ในธุรกิจบรกิำร
ด้วยควำมซื่อสตัย์อย่ำงสูงสุด เป็นสิง่ที่บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงสูงต่อคู่ค้ำ  รวมทัง้ให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูค่ำ้ 

คู่แข่ง มุ่งเน้นกำรแข่งขนัทำงด้ำนคุณภำพและประสทิธภิำพของกำรให้บรกิำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ ไม่
ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งเพยีงเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  ในขณะเดยีวกนัถือว่ำบรษิทัอื่นเป็นคู่ค้ำและ
เป็นผูร้ว่มวชิำชพีเดยีวกนั มสีตัยำบนัรว่มกนัในกำรประกอบวชิำชพี  

เจ้าหน้ี ปฏบิตัติ่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม โดยปฏิบตัติำมเงื่อนไข ขอ้ตกลงของสญัญำต่ำงๆ ที่ไดท้ ำไว้กบัเจำ้หน้ีทุก
ประเภทอยำ่งเครง่ครดั  หำกเกดิกรณีทีจ่ะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข จะแจง้และเจรจำกบัเจำ้หน้ีเป็นกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัควำมเสยีหำย 

สงัคม คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดยมอบเป็นนโยบำยให้ฝ่ำยจดักำรน ำเรื่องควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้ำง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคมในภำพรวม และส่งเสรมิให้พนักงำนตระหนักถึงควำมรบัผดิชอบที่มตี่อสงัคม
ทุกภำคสว่น 

พนักงาน ใหโ้อกำสแก่พนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรท ำงำน และยดึหลกัคุณธรรมและควำมยุติธรรมใน
กำรบริหำรงำนทรพัยำกรบุคคล ทัง้ค่ำตอบแทน สวสัดิกำร กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อควำมมัน่คงใน
อนำคตของพนักงำน ตลอดจนให้ควำมส ำคญัเรื่องกำรพฒันำพนักงำนทุกระดบั ในด้ำนควำมรู ้ทักษะ และ
ค่ำนิยมที่ดีในกำรท ำงำน  อีกทัง้ดูแลเรื่องควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของพนักงำนในโรงงำน และให้
พนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนมีกำรน ำระบบประเมินและกำรวัดผลอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมสำมำรถ 
(Competency) และได้ก ำหนดดชันีกำรวดัผลส ำเรจ็ (KPIs : Key Performance Indicators) มำวดัผลส ำเรจ็
ในกำรท ำงำนของพนกังำนเพื่อเทยีบกบัเป้ำหมำย 

ผู้ถือหุ้น มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนที่จะรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ผลตอบแทนที่ดแีละกำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ลงทุน  ผูถ้อืหุน้ อย่ำงถูกต้อง
ครบถว้น โปรง่ใส และเชื่อถอืได ้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดใ้ชส้ทิธอิยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็นทำงกำรเงนิและมใิช่ทำงกำรเงนิอย่ำง
ครบถว้นทนัเวลำ และเชื่อถอืไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีรบัทรำบ ทำงรำยงำนประจ ำปี กำร
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แจง้ข่ำวสำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทัฯ โดยครอบคลุม
ตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงไว้ โดยบรษิัทฯ มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศที่ส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และ website ของบรษิทัฯ 

2. จดัให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนกบันักลงทุน สถำบนั นักวเิครำะห์หลกัทรพัย ์
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในกำรใหข้อ้มลู กำรด ำเนินงำน และกำรลงทุนของบรษิทัฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อทีส่ะดวก 
รวดเรว็ และเขำ้ถงึไดง้ำ่ย 

3. ข้อมูลส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรพัย์ของบริษัทฯ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิด เผยหลังจำกที่ข้อมูลนัน้เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่ในกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ และ
แสดงไวคู้ก่บัรำยงำนประจ ำปี ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนั ้นจะต้อง
เปิดเผยรวมถงึจ ำนวนครัง้ในกำรประชุมในแต่ละปี 

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

6. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงที่สะท้อนถึง
ภำระหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของแต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทน และรวมถงึค่ำตอบแทนที่
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 สุดแต่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะก ำหนด
เป็นครัง้ครำว และในจ ำนวนน้ีตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยครึง่หน่ึงของกรรมกำรทีม่อียู่ 

1.2. กรรมกำรจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดั และไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรที่มมีหำชนเป็นผู้
ถอืหุน้ตำมกฎหมำย และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

1.3. คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหก้รรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทัอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถ
ทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ในบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเพยีงพอ โดยก ำหนดจ ำนวนบรษิทัที่กรรมกำรแต่ละคนจะ
ไปด ำรงต ำแหน่งให้เหมำะสมกบัลกัษณะหรอืสภำพธุรกิจของบรษิทัฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บรษิทัจดทะเบียน 
ทัง้น้ี เน่ืองจำกประสิทธภิำพของกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัอำจลดลง หำกจ ำนวนบรษิทัที่
กรรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งมมีำกเกนิไป และมกีำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหส้ำธำรณชนทรำบดว้ย 

1.4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้มเีลขำนุกำรบรษิทัฯ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ควรทรำบ และปฏิบตัหิน้ำที่ดูแลกจิกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำร
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ปฏบิตัติำมมติของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้น้ีต้องมวีุฒกิำรศกึษำจบปรญิญำตรทีำงดำ้นกฎหมำยหรอืบญัช ี
หรอืไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำร 

1.5. คณะกรรมกำร สำมำรถตัง้คณะอนุกรรมกำรได้อย่ำงไม่จ ำกัดตำมควำมจ ำเป็น เพื่อช่วยกลัน่กรองและ
ควบคมุดแูลงำนดำ้นต่ำงๆ 

1.6. กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรมคีวำมโปร่งใสและชดัเจนโดยคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้เริม่ต้นกำรสรรหำ และ
เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มประวตัอิยำ่งเพยีงพอส ำหรบั
กำรคดัเลอืก เมื่อไดร้ำยชื่อแลว้คณะกรรมกำรสรรหำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำน ำเสนอ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรต่อไป 

1.7. มกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรทุกรำย ผำ่น website ของบรษิทัฯ  
1.8. กรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่จะไดร้บัฟังกำรบรรยำยสรุปเกีย่วกบัขอ้มูลที่มคีวำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯ ภำยในเวลำ 3 เดอืนนบัจำกทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 
1.9. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำร
และจ ำนวนบรษิทัทีส่ำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้ทัง้น้ี ตอ้งผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

1.10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิทัฯ สรุปขอ้มูลใหม่ๆ ให้กรรมกำรใหม่รบัทรำบผ่ำน
ทำงคู่มือกรรมกำรบริษทัฯ และให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้เข้ำใจกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

2.  บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

 ประธำนกรรมกำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัดงัน้ี 

2.1 พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และดูแลให้กรรมกำรบรษิัทฯ ได้รบัข้อมูลอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อให้กรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถตดัสนิใจได้อย่ำง
เหมำะสม 

2.2 เป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2.2.1 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย 
2.2.2 จดัสรรเวลำอยำ่งเพยีงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ทุกคนอภปิรำย แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็

ได้อย่ำงเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำง
ครบถว้น 

2.2.3 สรปุมตทิีป่ระชุมและสิง่ทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรต่อไปอยำ่งชดัเจน 
2.2.4 ก ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไมม่กีรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่ำจำกฝ่ำยจดักำร 

2.3 ก ำกบั ตดิตำม และดูแล เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ และ
บรรลุตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

2.4 เป็นผูน้ ำในกำรประชุมผูถ้อืหุ้นใหเ้ป็นไปตำมระเบียบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย โดยจดัสรรเวลำ
ให้เหมำะสม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกนั และดูแลให้มกีำรตอบข้อ
ซกัถำมของผูถ้อืหุน้อยำ่งเหมำะสมและโปรง่ใส 

2.5 สนบัสนุนและเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ 
2.6 เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กบัฝ่ำยจดักำร และสนับสนุนกำรปฏิบตัหิน้ำที่

ของฝ่ำยจดักำรตำมนโยบำยของบรษิทัฯ 
2.7 ก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรจดักำรอยำ่งโปรง่ใส ในกรณีทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2.8 ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งและองคป์ระกอบทีเ่หมำะสม 
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2.9 ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ
กรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละคน เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล 

3. การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส 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
และกรรมกำรของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
บริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงและประธำนของ
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอสิระ ทัง้น้ี ประธำน
กรรมกำรบรษิทัฯ ไม่ควรเป็นกรรมกำรหรอืประธำนของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน  

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการได้รบัเอกสารข้อมลูต่างๆ  

4.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ล่วงหน้ำเป็นรำยปี และ
ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ใหก้รรมกำรแต่ละคนรบัทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว  

4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะไดร้บัข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเลขำนุกำร
บรษิทัฯ มหีน้ำที่จดัท ำหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อน
เขำ้รว่มประชุม เวน้แต่เป็นกำรเรยีกประชุมเรง่ด่วน 

4.3. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัวำระกำรประชุม  โดยกำรปรึกษำหำรือกับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม  โดย
ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่วบรวมกำรน ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุมจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 

4.4. กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีในแต่ละวำระกำรประชุมจะต้องงดออกเสยีง หรอืงดใหค้วำมเหน็ในวำระนัน้ๆ ส ำหรบั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระใดที่กรรมกำรมสีว่นไดเ้สยี ประธำนกรรมกำรจะขอควำมรว่มมอืให้
กรรมกำรปฏบิตัติำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบและเชญิกรรมกำรที่มสี่วนได้
เสยีออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ  

4.5. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิัทฯ ท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทนัเวลำ   และตอ้งมคีวำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชุมและควำมเหน็ของคณะกรรมกำร เพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิ 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 21 
 

 

5.1. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน มหีน้ำที่ใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เกี่ยวกบัค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในด้ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำง/
องค์ประกอบของค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม  เหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบ และสอดคล้องกับผลกำร
ด ำเนินงำน อยู่ในระดบัที่สำมำรถจงูใจและรกัษำกรรมกำรที่มคีุณภำพไวไ้ดห้รอืเทยีบเคยีงไดใ้นอุตสำหกรรม
เดยีวกนั มโีครงสรำ้ง/องคป์ระกอบคำ่ตอบแทนทีม่คีวำมชดัเจน โปรง่ใส งำ่ยต่อกำรเขำ้ใจ 

5.2. ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิำรณำหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรในแต่ละต ำแหน่งทุกปี โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตอ้งน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำ โดยก ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 

5.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำรเหตุผลไว้
ในรำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 

6. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

6.1   บรษิทัฯ จดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย  เป็น
ประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งกำรประเมนิออกเป็น 2 แบบ คอื กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำน
ของคณะกรรมกำรทัง้คณะ และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเอง เพื่อน ำมำพฒันำคุณภำพและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ  ทัง้น้ี กำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย บรษิทัฯ จะใช้แนวทำงตำม
กำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

 ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรบัปี 2561 สรปุได้
ดงัน้ี 
แบบที ่1 คณะกรรมกำรบรษิทั 97% 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 98% 
 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน 97% 
แบบที ่2 ประเมนิรำยบุคคล (ประเมนิตนเอง) 99% 

6.2  คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่เทียบเคยีงกนัได้ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ
พจิำรณำค่ำตอบแทน จะน ำขอ้มูลที่ไดไ้ปใช้ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

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

7.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพฒันำ
และสบืทอดงำน เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มทีต่่อเน่ืองถงึผูส้บืทอดงำนในกรณีทีต่นไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 

7.3. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรบัผิดชอบตำม
ควำมเหมำะสม 
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8. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

8.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี

8.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะไดร้บักำรพฒันำควำมรูจ้ำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง   โดย
มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

9.2.1 กรรมการบริษทัฯ  

กำรคดัเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตัง้กรรมกำรตำม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บุคคลดงักล่ำวจะต้องมคีุณสมบตัคิรบตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดวำ่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตอ้งมจี ำนวนอยำ่งน้อย 5 คน และกรรมกำรไมน้่อยว่ำกึ่ง
หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่นฐำนอยู่ในรำชอำณำจกัร โดยให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้ประธำน
กรรมกำรและอำจเลอืกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เหน็สมควรได ้โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผู้เลอืกตัง้กรรมกำร
โดยใชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรต่อไปน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ 

ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้น้ี ส ำหรบักำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออก
จำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็ห้
ออกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้องออกในวำระ
น้ีอำจเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่ง
เมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ ำกดั ที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้มมีติให้ออก หรอืศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก โดยในกรณีดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตั ิและ
ไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยูใ่น
ต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมกำรที่ตนแทน โดยมตขิองคณะกรรมกำรดงักล่ำว ต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู ่

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัหำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำร
ของบรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุ้นส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
หรอืเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหำชนอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็น
กำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ และกรรมกำรตอ้ง
แจ้งให้บรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญำใดๆ ที่บรษิทัฯ ท ำขึ้น 
หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 23 
 

 

9.2.2 กรรมการอิสระ  

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

1  ใน 3 แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรอิสระต้องไม่มธีุรกิจ หรอืส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน หรอืมผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ อนัอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมกำรอสิระมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัท ใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัท ร่วม  บริษัทย่อยล ำดับ เดียวกัน  
ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอสิระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรอืที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้ ี
อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
มอี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอยำ่งอสิระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำรหรอืกำรให้หรอืรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้สินทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญำมภีำระหน้ีทีต่้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทัง้น้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมูลคำ่ของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำร
พจิำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหน้ีที่เกดิขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจ
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ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด  ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกนิกวำ่ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอื
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 
ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรกึษำที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำร
ตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีที่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอื
กำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมข้อ  4 หรอื ข้อ   6 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจพจิำรณำผ่อนผนั
ให้ได ้ หำกเหน็ว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่และกำรใหค้วำมเหน็ที่เป็นอสิระ  

และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดงักล่ำว
แลว้ ดงัน้ี 

ก.   ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

ข.   เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 
ค.   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรเสนอใหม้กีำรแต่งตัง้บุคคล ดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอสิระ 

9.2.3 ผู้บริหาร 

ส ำหรบักำรคดัเลือกประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำร
สรรหำและแต่งตัง้ ส ำหรบักำรคดัเลือก กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บริหำรตัง้แต่ระดบั
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรเป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

9.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรส่งตวัแทนซึ่งเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยทุกบรษิทั เพื่อท ำ
หน้ำที่ในกำรดูแลจดักำรและรบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และเพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั  ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำย
สมชำย หำญจติตเ์กษม และนำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 
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บรษิทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้น 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์   
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้น 100% และมีกรรมกำร คือ นำยฤทธิ ์     
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บริษทั มำร์ค วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซึ่งบรษิัทฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้น 100% และมีกรรมกำร คือ นำยฤทธิ ์      
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 49.75 โดยมีผู้บรหิำรของบรษิทัฯ 3 รำย 
ได้แก่ นำยพงษ์ชยั พิพิธวจิติรกร นำงสุดำรัตน์ พทัธ์ววิฒัน์ศิร ิและนำยวรีะ โอวรทิธิกุ์ล เป็นกรรมกำร 3 ใน 5 รำยใน
ฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั พลนีสั แอนด ์ เอม็เค พทีอี ี ลมิเิทด็ ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 50 และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์       
ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติต์เกษม และนำยประวทิย ์ ตนัตวิศินชยั เป็นกรรมกำร 3 ใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของ
บรษิทั 

บรษิทั พลีนัส เอม็เค ลิมเิท็ด ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 12 และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน เป็น
กรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

9.4 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำรและผูบ้รหิำรในเรื่องกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่น
ตน โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตำมกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทุกครัง้ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองภำยใน 3
วนัท ำกำรนับจำกวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง  และบริษทัฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องกรรมกำรในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทุกไตรมำส  
นอกจำกน้ี  บรษิทัฯ ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภำวะทีท่รำบขอ้มูลทีส่ ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ท ำกำร ซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในช่วง  1 
เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ และจนกว่ำจะพน้ 24 ชัว่โมงนับแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลนัน้สู่
สำธำรณชน (Blackout Period)  ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะแจง้ใหบุ้คคลที่เกี่ยวขอ้งทรำบเกี่ยวกบัช่วงระยะเวลำ Blackout Period 
ล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนถงึ Blackout Period 

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ในปี 2561 บรษิทัฯ จำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 2,130,000 บำท 

9.5.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จำ่ยคำ่ตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น (Non-audit Service) ซึง่ไดแ้ก่ คำ่สงัเกตุกำรณ์ใน
กำรท ำลำยทรพัยส์นิ และคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ เช่น ค่ำเดนิทำง เป็นจ ำนวนเงนิรวม 480,184.52 บำท 
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10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ผูน้ ำธุรกิจยุคปัจจุบนัต่ำงร่วมสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงหลำยภำคส่วนเพื่อจดัท ำแผนพฒันำไปสู่ควำมยัง่ยนื อีกทัง้ยงัมกีำรน ำ
เทคโนโลยมีำประยุกต์ใช้ ทบทวนวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ และพฒันำทกัษะยุคใหม่ให้เเก่บุคลำกรเพื่อ
รองรบักำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคม ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจร่วม 33 ปีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดคีวบคู่ไปกบักำรยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมและธรรมำภบิำลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
สง่ผลใหห้ลกักำรและนโยบำยต่ำงๆ ภำยในองคก์รมหีลกัเกณฑท์ีส่อดคลอ้งต่อควำมรบัผดิชอบของสงัคมและชุมชนอยำ่งชดัเจน  
บรษิทัฯ หวงัที่จะสร้ำงผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคม และสร้ำงกำรเติบโตที่ย ัง่ยนืผ่ำนกำรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำรภำยใ น
องคก์รที่ค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและกำรปันผลประโยชน์กบัคู่คำ้  บรษิทัฯ มุง่ม ัน่ที่จะสอดแทรกกำรด ำเนินกจิกำรดว้ย
ควำมรบัผดิชอบและกิจกรรมต่อสงัคมในหลกักำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ 
ที่ว่ำ “ส่งมอบควำมสุขแก่ลูกค้ำของเรำด้วยอำหำรที่อร่อย มีคุณภำพ ท่ำมกลำงประสบกำรณ์ที่ประทับใจ และสร้ำงโอกำส
ควำมกำ้วหน้ำใหก้บัพนกังำน ตลอดจนสง่เสรมิชุมชนและสิง่แวดลอ้ม” 
 
การด าเนินกิจการด้วยความรบัผิดชอบ (CSR-in-Process) 

กำรด ำเนินกจิกำรดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ถูกสรำ้งขึน้จำกแนวคดิที่วำ่ มูลคำ่เชงิเศรษฐกจิสำมำรถที่
จะถูกสรำ้งไปพร้อมกบักำรสร้ำงคุณค่ำทำงสงัคมทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ และท ำให้บรษิทัฯ เจรญิเติบโตไปพร้อมกบั
ควำมเจรญิกำ้วหน้ำของสงัคมอยำ่งยัง่ยนืได ้

การก ากบัดแูลกิจการด้วยหลกัธรรมาภิบาล  

ระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ถูกตัง้ขึน้เพื่อรกัษำ
ควำมสำมคัคแีละควำมเป็นหน่ึงเดยีวกนัขององคก์ร กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เอง
โดยตรง และส่งผลดีในระยะยำว เน่ืองจำกจะเป็นกำรผลกัดนัให้บรษิทัฯ มีกำรจดักำรทำงด้ำนกำรเงนิ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ภำยในองคก์ร กฎหมำย และจรยิธรรมทีด่ ีอกีทัง้ยงัช่วยผลกัดนัองคก์รสูค่วำมเป็นเลศิ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ไดว้ำงรำกฐำนนโยบำยในกำรปฏิบตัติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและ
เป็นธรรม กล่ำวคอื กำรไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนต่ำงๆ ต้องค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเป็นธรรมต่อคู่คำ้ รวมทัง้ผูท้ี่มคีวำม
เกีย่วขอ้งต่อบรษิทัฯ ตลอดทัง้วงจรของกำรด ำเนินธรุกจิตัง้แต่กระบวนกำรตน้น ้ำจนถงึปลำยน ้ำกบัคู่คำ้เป็นส ำคญั   

กำรรกัษำค ำมัน่และตรงต่อเวลำเป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ กรณีที่มผีลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจรติ 
ทำงบรษิทัฯ พรอ้มเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำเพื่อเข้ำร่วมในกำรตดัสนิใจแก้ปัญหำร่วมกนัโดยยุติธรรม  โปร่งใส และรวดเรว็
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดี ไม่ละเมิดควำมลบัหรอืล่วงรู้
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรที่ไม่สุจรติหรอืไม่
เหมำะสม และไมท่ ำลำยชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย 

การด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ปัจจบุนัปัญหำคอรร์ปัชัน่ยงัคงมอียู่ในสงัคม และคงควำมรุนแรงมำกขึน้ นอกจำกน้ี ปัญหำดงักล่ำวไดห้ยัง่รำกลกึลงใน
ทุกภำคส่วนของสงัคมไทย ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต้องหยุดชะงกัและเกิด
ควำมเสยีหำย ท ำใหก้ำรฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมด ำเนินไปไดช้้ำกว่ำทีค่วรจะเป็น ดงันัน้ เพื่อใหส้ำมำรถแก้ไขปัญหำดงักล่ำวได้
อย่ำงสมัฤทธิผ์ล ผูน้ ำทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนจงึลงควำมเหน็ในกำรรว่มจบัมอืกนัแก้ไขอยำ่งจรงิจงั มุง่ปฏบิตัอิย่ำงต่อเน่ือง ซึ่ง
นโยบำยควำมรว่มมอืน้ีไดข้ยำยมำสูภ่ำคเอกชนต่ำงๆ ดว้ย 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 27 
 

 

บทบำทของบรษิทัฯ ในฐำนะที่เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอืกำรท ำหน้ำที่ส ำคญัใน
กำรเป็นแบบอยำ่งที่ดขีองกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ใหภ้ำคเอกชน อกีทัง้บรษิทัฯ มคีวำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอยำ่งมคีณุธรรม 
โดยยดึมัน่ในหลกับรรษทัภิบำลที่ด ีมคีวำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และปรำศจำกกำรคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหเ้กดิ
ควำมเป็นรปูธรรมในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ที่ชดัเจน บรษิทัฯ โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จงึไดล้งนำมใน
ค ำประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2557 และ
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรจงึไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ขึน้ เมื่อวนัที่ 24 ตุลำคม 2557 เพื่อด ำเนินกำรประเมนิตนเองเกี่ยวกบั
มำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ของบริษัทฯ  ในปี 2558 คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ได้จดัท ำนโยบำยต่อต้ำน
คอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ ซึ่งไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ น ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ นอกจำกน้ี เมื่อวนัที่ 18 สงิหำคม 
2560 บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจรติ โดยกำรรบัรองดงักล่ำวมี
อำย ุ3 ปีนบัจำกวนัทีใ่หก้ำรรบัรอง 

 อน่ึง นอกจำกกำรจดัท ำนโยบำยที่ป้องกนักำรกระท ำผดิครรลองครองธรรมแล้ว บุคลำกรทุกระดบัในองคก์รล้วนไดร้บั
กำรปลูกฝังมใิหร้บัสิง่ของ เงนิ  ทรพัยส์นิ อำมสิสนิจำ้งหรอืสนิน ้ำใจใดๆ แมใ้นกรณีทีม่กีำรมอบของขวญัตำมธรรมเนียมประเพณี
เทศกำลต่ำงๆ หำกมคีวำมจ ำเป็นต้องรบัไว้ สนิน ้ำใจดงักล่ำวจะถูกน ำมำเก็บไว้เป็นทรพัย์สนิส่วนกลำงของบรษิทัฯ เพื่อน ำไป
มอบเป็นสำธำรณประโยชน์ต่อไปภำยหลงั 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

“วฒันธรรมเอ็มเค” เปรยีบเสมอืนเครื่องมือหลกัที่ทำงบรษิทัฯ ยดึมัน่และน ำมำใช้ในกำรส่งเสรมิกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน พร้อมทัง้ใช้เป็นแนวควำมคิดหลักในกำรขบัเคลื่อนองค์กร เน่ืองด้วยบริษัทฯ เน้นกำรบริหำรองค์กรในรูปแบบ
ครอบครวัที่มคีวำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดยีวกนัและมเีป้ำหมำยรว่มกนั บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบัพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีม
กนั ไม่มชีนชัน้ศกัดนิำ ไม่เลอืกปฏบิตั ิตลอดจนไม่น ำควำมแตกต่ำงดำ้นเชื้อชำต ิสญัชำต ิภูมลิ ำเนำ สผีวิ เพศ และศำสนำ มำชี้
วดัคณุคำ่ควำมเป็นมนุษย ์เพรำะบรษิทัฯ เชื่อวำ่มนุษยท์ุกคนลว้นมเีกยีรต ิศกัดิศ์ร ีสทิธแิละเสรภีำพในตนเองอยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมีควำมเชื่อมัน่ในศกัยภำพของผู้ทุพพลภำพที่มคีวำมผดิปกติทำงด้ำนต่ำงๆ เช่น ทำงด้ำน
สำยตำ สตปัิญญำ หรอืกำรสื่อสำร โดยเปิดโอกำสให้บุคคลดงักล่ำวเขำ้ท ำงำนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร จดัสรรให้ปฏิบตัหิน้ำที่
ตำมควำมรบัผดิชอบในขอบเขตที่สำมำรถปฏิบตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมคีวำมคำดหวงัในกำรสรำ้งคุณภำพชีวติที่ดี
ใหก้บับุคคลเหล่ำน้ีต่อไปในอนำคต 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิทัฯ ที่มีคุณค่ำยิง่ จึงเป็น
นโยบำยของบรษิทัฯ ที่จะให้กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้โยกย้ำย ตลอดจนกำรพฒันำ
ศกัยภำพ โดยยดึหลกัปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) ปฏบิตัติ่อพนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
(2) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังำน 
(3) ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ 
(4) กำรแต่งตัง้และโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจรติใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 
(5) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนโดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 
(6) รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนกังำน 
(7) ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 
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(8) หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรือ
คกุคำมและสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนักงำน 

บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงมกีำรจดัสถำนที่ท ำงำนและจดัเตรยีมอุปกรณ์
ควำมปลอดภยัต่ำงๆใหเ้พยีงพอต่อกำรท ำงำน เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนไดร้บัควำมปลอดภยั และมสีภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่
ด ีนอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้แผนกพนักงำนสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรให้ค ำแนะน ำ รวมถงึปรกึษำปัญหำร้องเรยีน
ต่ำงๆ แก่พนกังำน 

การสร้างความผกูพนัในองคก์ร 
 

ทรพัยำกรมนุษย์คือหวัใจในกำรขบัเคลื่อนขององค์กร พนักงำนที่มีร่ำงกำยที่แข็งแรงและสุขภำพที่ดนีัน้เป็นก ำลงั
ส ำคญัในกำรเพิม่ผลผลติ อตัรำกำรรกัษำ และควำมพงึพอใจของลูกคำ้ ในขณะเดยีวกนัพนักงำนที่มคีวำมสุขและมคีวำมผูกพนั
กบับรษิทัฯ จะสำมำรถมสี่วนรว่มในกำรน ำเสนอรปูแบบกำรท ำงำนเชงิสรำ้งสรรคแ์ละแบ่งปันควำมคดิเชงินวตักรรมไดด้ ีบรษิทัฯ 
มคีวำมตัง้ใจที่จะส่งเสรมิใหพ้นักงำนทุกคนมสีุขภำพที่แขง็แรง ปรำศจำกโรคภยั จงึไดจ้ดักิจกรรมด้ำนกฬีำและสุขภำพ รวมทัง้
กจิกรรมสนัทนำกำรใหก้บัพนกังำน เพื่อใหต้ระหนกัถงึกำรมสีุขภำพทีด่ ี เขำ้ใจหลกักำรรบัประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์ อกีทัง้ยงั
เป็นกำรผ่อนคลำยควำมตงึเครยีดจำกกำรท ำงำนอกีทำงหน่ึงดว้ย กจิกรรมต่ำงๆ ที่ทำงบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้บัพนักงำนในปี 2561 
อำท ิ

1. กำรดูแลสุขภำพและกำรวดัค่ำดชันีมวลร่ำงกำยหรอืค่ำ BMI ของพนักงำน ในโครงกำร “MK สุดฟิต พชิิตไขมนั” 
ส ำหรบัพนักงำนที่มคี่ำ BMI สูง เพื่อให้ลุกขึน้สูก้บัภำวะควำมเสีย่งของโรคอ้วน รวมถงึสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำร
ออกก ำลงักำยให้แก่พนักงำนทุกคน และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิสุขภำพที่ดแีก่พนักงำน โดยที่บรษิทัฯ ไดแ้บ่งพื้นที่
ส ำนกังำนใหญ่สว่นหน่ึงเป็นหอ้งส ำหรบัใชใ้นกำรออกก ำลงักำย และสนบัสนุนเงนิทุนในกำรซือ้อุปกรณ์กฬีำ  

2. กำรจดักำรแข่งขนักฬีำแชร์บอลของพนักงำนในสงักดัส ำนักงำนใหญ่  เพื่อสรำ้งควำมสำมคัคใีนแต่ละหน่วยงำน 
และกำรจดักิจกรรมเต้นซุมบ้ำเพื่อสุขภำพและสนัทนำกำร โดยว่ำจ้ำงครูผู้สอนจำกสถำนออกก ำลังกำยที่มี
มำตรฐำน ได้รบักำรรบัรองคุณภำพ และหลงัจำกจบกจิกรรมยงัได้มกีำรจดักำรตรวจวดัดชันีมวลกล้ำมเน้ือ (กำร
ตรวจร่ำงกำยดว้ยเครื่อง Inbody)  และทดสอบสมรรภำพดำ้นสุขภำพใหก้บัพนักงำนที่เขำ้ร่วม เพื่อเป็นกำรวดัผล
เชงิสขุภำพใหก้บัพนกังำนอกีดว้ย 

3. กำรจดักำรแข่งขนัฟุตบอลกระชบัมติรประจ ำปี 2561 (MK SOCCER LEAGUE 2018) ซึง่จดัตดิต่อกนัเป็นครัง้ที ่3 
ของทุกหน่วยงำน ทุกสงักดั เพื่อส่งเสรมิกำรออกก ำลงักำยและเป็นกำรกระชบัควำมสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่ำงผู้บรหิำร
และพนักงำน ในงำนยงัมีกำรจดัแข่งกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขนัฟุตบอลนัดพิเศษระหว่ำงทีมผู้อำวุโสของ
ส ำนักงำนใหญ่และหน่วยงำนโรงงำน นอกจำกน้ียงัมไีฮไลต์กำรยงิลูกจุดโทษระหว่ำงผู้บรหิำรระดบัสูง ไดแ้ก่ คุณ
ฤทธิ ์ธรีะโกเมน และตวัแทนพนักงำนหญิงของแต่ละหน่วยงำน รวมทัง้ยงัมกีำรประกวดทีมกองเชยีรแ์ละเชยีรล์ีด
เดอร์จำกหน่วยงำนที่ทุกทีมได้มีกำรเตรยีมควำมพร้อมและจดักำรแสดงมำอย่ำงอลงักำร สร้ำงควำมสุข ควำม
สนุกสนำน และเชื่อมควำมรกั ควำมสำมคัคภีำยในองคก์รไดอ้ยำ่งแน่นแฟ้น 

4. กำรจดักำรแข่งขนัวิง่กำรกุศลมนิิมำรำธอน MK Group (MK Running) ครัง้ที่ 1 โดยใช้สถำนที่ภำยใน ได้แก่ ครวั
กลำง บำงนำ-ตรำด กม.21 (CK5) เป็นสถำนที่กำรแข่งขนั เมื่อวนัที่ 14 ธนัวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้มีกำร
เปิดรบัสมคัรพนักงำนจำกหลำกหลำยหน่วยงำนเข้ำร่วมกิจกรรม รวมทัง้บริษัทฯ ยงัน ำรำยได้จำกกำรสมคัร
ทัง้หมดไปบรจิำคมอบใหก้บัมูลนิธสิรำ้งรอยยิม้ หรอืน้องๆ ที่ประสบปัญหำปำกแหว่งเพดำนโหว ่เพื่อช่วยเหลอืให้
น้องๆ เหล่ำนัน้ไดก้ลบัมำมรีอยยิม้ที่สดใสเหมอืนคนปกตอิกีครัง้ ในงำนน้ีมผีูเ้ขำ้รว่มตอบรบักจิกรรมมำกกว่ำ 500 
คน และยอดกำรรบับรจิำครวมกว่ำ 300,000 บำท 

5. กำรใหง้บสนับสนุนหน่วยงำนต่ำงๆ ส ำหรบัใช้ในกจิกรรมกำรจดักฬีำ กจิกรรมสนัทนำกำรภำยในพื้นที่ของตนเอง 
เน่ืองจำกบำงหน่วยงำนไม่มโีอกำสที่จะมำเข้ำร่วมกิจกรรมของบรษิทัฯ หรอืด้วยขอ้จ ำกดัพื้นที่กำรท ำงำนที่ห่ำง
ออกไป ทำงบรษิทัฯ กม็องเหน็ควำมส ำคญัและไม่ทอดทิ้งทีจ่ะต้องช่วยสง่เสรมิกจิกรรมดำ้นสขุภำพ และสนับสนุน
งบประมำณให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ เหล่ำน้ี เช่น กำรให้งบจดักจิกรรมวิง่ภำยในของหน่วยงำนคลงัสนิค้ำ บำงนำ -
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ตรำด กม.21 (CK5) หรือกำรให้งบประมำณสนับสนุนกำรเช่ำพื้นที่สนำมฟุตบอลให้กับหน่วยงำนห้องช่ำง 
(พระรำม 4) เพื่อใหพ้นกังำนมสีนำมในกำรใชอ้อกก ำลงักำย 

6. ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ ได้จดัมหกรรมกำรคดัเลือกและเฟ้นหำสุดยอดฝีมอืของแต่ละหน่วยงำนของสำขำ ในชื่อ
กจิกรรม “มหกรรมกฬีำโอลมิปิค 2561” ขึน้ โดยใหแ้ต่ละเขตและภำค ท ำกำรคดัเลอืกสุดยอดฝีมอืพนกังำนในครวั
ต่ำงๆ เพื่อเขำ้แข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ โดยมกีำรแขง่ขนัทัง้ในส่วนของแบรนด ์MK ไดแ้ก่ สุดยอดผูบ้รหิำร สุดยอด
พนกังำนหน้ำบ้ำน สุดยอดพนักงำนครวัขนม สุดยอดพนักงำนครวัสกุี้ สุดยอดพนักงำนครวัเป็ด-ซำลำเปำ และสุด
ยอดพนักงำนครวัล้ำง และในส่วนของแบรนดย์ำโยอิ ประกอบดว้ย สุดยอดผู้บรหิำรยำโยอิ และสุดยอดพนักงำน
ครวัยำโยอิ นอกจำกน้ี ยงัมีในส่วนของสุดยอดเชฟเทปปันยำกิ มิยำซำกิ (MIYAZAKI) สุดยอดบำริสต้ำ เลอ 
เพอททิ (Le Petit) และสดุยอดครวัรำเมง็ฮำกำตะ (HAKATA) ซึ่งกจิกรรมน้ีเป็นกำรพฒันำทกัษะฝีมอือำชพีในงำน
ของพนักงำนให้เกิดควำมช ำนำญและได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถที่ตนเองมีให้กบัทุกคนได้ประจกัษ์และเป็น
แบบอยำ่งทีน่่ำชื่นชมในกำรท ำงำน 

7. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำนของบุคลำกร จึงได้ท ำควำมร่วมมือกับ
มหำวทิยำลยัชัน้น ำหลำยแห่งเพื่อเป็นคู่สญัญำในกำรมอบทุนกู้ยมืใหแ้ก่พนักงำนเพื่อกำรศึกษำในระดบัปรญิญำ
ขัน้สงู เพื่อใหไ้ดค้วำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ะสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

8. บรษิทัฯ ไดม้อบเงนิทุนกำรศกึษำใหแ้ก่บุตรของพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นกำรเสรมิสรำ้งโอกำสในกำรเรยีน
หนังสือให้แก่เยำวชน และเพื่อให้พนักงำนและครอบครวัมคีุณภำพชีวติที่ดขีึ้น โดยบรษิทัฯ ได้มอบเงนิทุนเพื่อ
กำรศกึษำเป็นจ ำนวน 1,324 ทุน รวมเป็นเงนิ 5.95 ลำ้นบำท ในปี 2561 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เพื่อใหส้อดคล้องไปกบัวสิยัทศัน์ เอม็เคมุง่ม ัน่ที่จะสรำ้งควำมสุขและสขุภำพที่ดแีก่ลูกคำ้จำกกำรรบัประทำนอำหำรที่มี
คุณภำพ รสชำตอิร่อยและดตี่อสุขภำพ พรอ้มกบักำรบรกิำรที่ประทับใจ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพและควำมปลอดภยั
ของลูกคำ้โดยเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร เรำมผีูช้ ำนำญกำรคอยตรวจสอบเพื่อใหลู้กคำ้มัน่ใจว่ำอำหำร
และกำรบรกิำรอยู่ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภยัในทุกขัน้ตอน ดูแลตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำน
ครวักลำง ระบบขนสง่ไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำรจดัเกบ็อำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่
พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนที่วำงไว้ ซึ่งมำตรฐำนต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ได้รบักำรรบัรองจำก
สถำบนัต่ำงๆ เช่น 

 ใบรบัรองมำตรฐำนระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9001:2008 เพื่อรบัรองว่ำครวักลำงเอม็เคมรีะบบกำรจดักำรคุณภำพ
และควำมปลอดภยัในกำรผลติอำหำร ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 

 ใบรบัรองควำมปลอดภัยของอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบกำร
จดักำรเพื่อควำมปลอดภยัของอำหำร โดยใชก้ำรควบคมุจุดวกิฤตทิีต่้องควบคมุ (Critical Control Point หรอื CCP) ของกำรผลติ 
ซึ่งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อำหำร ตัง้แต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary 
Producer) จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุทำ้ย เพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

 ใบรบัรองกำรปฏิบัติที่ดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practices หรอื GMP) โดยเน้นกระบวนกำรผลิตที่ดี
เพื่อให้ได้สินค้ำที่มคีุณภำพ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนกำรผลิตที่ครวักลำง อุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงกำรจดัส่งสินค้ำจนถึงมือ
ผูบ้รโิภค 

 ใบรบัรองระบบกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในผักสด/ผลไม้สด จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  กระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งรบัรองว่ำบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบสำรพษิตกคำ้งในผกัสด ผลไมส้ด ที่จ ำหน่ำยไดอ้ย่ำงเป็นระบบ 
และสำมำรถทวนสอบได ้

 ไดร้บักำรรบัรอง “โครงกำรอำหำรปลอดภยั” (Food Safety) ของกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึง่จะเน้นกำรตรวจสอบสำรปนเป้ือนในอำหำร ไดแ้ก่ สำรบอรแ์รกซ ์สำรกนัรำ สำรฟอกขำว สำรฟอรม์ำลนิ และยำฆำ่แมลง 
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 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรร้ำนอำหำรวตัถุดิบปลอดภยัเลือกใช้สินค้ำ Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงกำรของ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสรมิให้รำ้นอำหำรเลือกใช้
วตัถุดบิจำกสนิคำ้ Q ซึ่งเป็นสนิค้ำที่ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนตำมระบบกำรผลติที่ด ีเพื่อให้ผูบ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิค้ำที่มคีวำม
ปลอดภยั 

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

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

และดว้ยนโยบำยในกำรดูแลสุขภำพของลูกคำ้ ทำงบรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกบัสถำบนัอำหำร มหำวทิยำลยัมหดิล ในกำร
พฒันำโปรแกรมที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำพลงังำนอำหำร (Calorie-Calculation Program) โปรแกรมน้ีจะค ำนวณพลงังำนอำหำรที่
ลูกคำ้ไดร้บัในมือ้นัน้ๆ เป็นรำยบุคคล โดยใบแสดงผลจะถูกน ำมำมอบให้พรอ้มกบัใบเสรจ็ ลูกคำ้ที่รกัสขุภำพโดยส่วนใหญ่จะให้
ควำมส ำคญักบัใบแสดงผลน้ี เพรำะสำมำรถช่วยในกำรควบคมุกำรรบัประทำนอำหำรไดเ้ป็นอยำ่งด ี

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจในกำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในเกณฑน้์อยที่สดุตลอดทัง้สำยธำรธุรกจิ เพื่อรกัษำและ
ด ำรงไวซ้ึง่ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มของชุมชนที่บรษิทัฯ ประกอบกจิกำรอยู ่เช่น  

 กำรสรำ้งระบบที่เขม้งวดในกำรก ำจดัขยะตดิเชื้อ บรษิทัฯ จะก ำจดัขยะตดิเชื้อภำยในหอ้งปฏิบตัิกำรจุลชวีวทิยำใน
โรงงำน ซึง่มกีระบวนกำรฆำ่เชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ121 องศำเซลเซยีส 

 ระบบบ ำบดัน ้ำเสยีก่อนปล่อยลงสู่ล ำคลอง โดยมกีำรตรวจคุณภำพน ้ำทิ้งตำมพระรำชบญัญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
กระทรวงอุตสำหกรรม  

 กำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล รวมทัง้ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้นโยบำยตรวจวดัเเละลดกำรใช้พลงังำนที่ครวักลำงเเละ
สำขำ 

 ตัง้แต่ปลำยปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรน ำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยดัพลงังำนและมคีวำมทนทำน 
ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมำใช้ในร้ำนอำหำรสำขำใหม่ๆ และมคีวำมพยำยำมที่จะน ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไปสู่รำ้นอำหำร
สำขำทีเ่ปิดบรกิำรก่อนหน้ำใหค้รบทุกแหง่ 

 ในกระบวนกำรขนสง่ ทำงบรษิทัฯ ไดศ้กึษำกำรบรหิำรและตดิตำมพกิดัต ำแหน่งยำนพำหนะ (Fleet Management) 
ทมีงำนขนส่งนัน้มกีำรก ำหนดเส้นทำงเดนิรถใหม่เพื่อที่จะประหยดัน ้ำมนัเเละบรหิำรพื้นที่ขนส่งของรถใหเ้ต็มที่สุด นอกจำกน้ี
เเลว้บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดควำมเรว็ในกำรขบัขีเ่เละตดิตัง้เทคโนโลยเีพื่อทีจ่ะสอดสอ่งใหย้ำนพำหนะใชค้วำมเรว็ในกำรขบัขีท่ี ่80-
90 กม./ชม.  ซึ่งเป็นระดบัควำมเรว็ที่ใหป้ระโยชน์ในเรื่องกำรประหยดัพลงังำน  ทัง้น้ีพนักงำนขบัรถไดถู้กฝึกตำมหลกัสูตรกำร
ขบัขี่เเบบประหยดัน ้ำมนั เเละรถแต่ละคนัจะมีกำรติดตัง้ระบบ GPS เพื่อควำมสะดวกในกำรควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบ
เสน้ทำงเดนิรถ 

 สง่เสรมิใหพ้นักงำนใช้ทรพัยำกรทีม่อียู่อย่ำงประหยดัและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ เช่น กำรรไีซเคลิวสัดตุ่ำงๆ เช่น
กระดำษและพลำสตกิ กำรใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั และกำรแยกขยะ เป็นตน้ 
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การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

สบืเน่ืองจำกค ำมัน่สญัญำทีจ่ะด ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนืโดยแนวทำง  CSR-in-Process บรษิทัฯ มุง่เน้นในกำรเชื่อมต่อ
ควำมส ำเรจ็ของธุรกจิกบัควำมกำ้วหน้ำของสงัคมใหม้กีำรพฒันำไปพรอ้มกนั 

(1) การจดัซ้ือวตัถดิุบจากโครงการหลวง 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใช้สนิคำ้ที่ผลติในประเทศเป็นหลกั นับตัง้แต่ปี 2558 ทำงบรษิทัฯ ได้ท ำสญัญำร่วมกบัมูลนิธิ
โครงกำรหลวงเพื่อท ำกำรซื้อขำยสินค้ำ เเละในปัจจุบันปริมำณผกักว่ำครึ่งหน่ึงที่ร้ำนอำหำรในเครือของบรษิัทฯ ใช้ในกำร
ประกอบอำหำรนัน้ถูกท ำกำรซือ้เเละคดัสรรผำ่นโครงกำรหลวง กำรร่วมมอืของบรษิทัฯ เเละมลูนิธโิครงกำรหลวงไมห่ยุดอยู่เพยีง
เเค่กำรเป็นผูซ้ื้อเเละผูข้ำย ทำงบรษิทัฯ ยงัไดร้่วมศกึษำเเละพฒันำโครงกำรเพื่อชุมชนชำวไร่ บรษิทัฯ ไดบ้รจิำคเงนิเพื่อพฒันำ
โรงเรอืน และกำรเป็นอยูข่องเกษตรกรและครอบครวั โดยสนับสนุนโครงกำรสรำ้งสถำนรบัเลี้ยงเดก็เลก็ และโครงสรำ้งระบบของ
กำรเกษตรเพื่อให้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึ้น ในอนำคต บรษิทัฯ ยงัคงมกีำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยจะมกีำรพฒันำ
นวตักรรมเพื่อกำรเกษตร กำรศกึษำ เเละกำรกกัเกบ็น ้ำ 

(2)  โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี 

บรษิทัฯ ท ำควำมร่วมมอืกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และวทิยำลยัในสงักดักระทรวงศึกษำธกิำร 65 
แห่ง เพื่อสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำนกำรศึกษำกบัสถำนประกอบกำรในกำรมอบเงนิทุนกำรศึกษำกำรช่วยเหลือค่ำเทอม
ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำพร้อมเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิำรต่ำงๆ ในกำรพฒันำวชิำชีพ เเละเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้เเก่
นกัศกึษำอำชวีะ โดยบรษิทัฯ ท ำกำรฝึกอบรมนักเรยีนนกัศกึษำให้มคีวำมพรอ้มทัง้ดำ้นวชิำกำรและทกัษะอำชพี ดว้ยหลกัสตูรที่
ร่วมมอืกบัสถำนศึกษำ พฒันำระบบกำรสอนในสถำนศึกษำควบคู่ไปกบักำรปฏิบตังิำนในสถำนประกอบกำร เพื่อให้ผู้ที่ส ำเรจ็
กำรศกึษำเป็นผู้ที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงแท้จรงิ มคีุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยมหีลกัสูตรทัง้ใน
ระดบัปวช. ปวส. และปรญิญำตร ีทัง้น้ี  บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชำสมัพนัธ์ที่สถำนศกึษำเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบัโครงกำร ท ำ
ควำมเข้ำใจกบัคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษำ  รวมถึงกำรดูแลนักเรียนระหว่ำงที่อยู่กบัทำงบรษิัทฯ อย่ำงคนใน
ครอบครวั จดัอบรมหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์กบันักเรยีนนักศกึษำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนเริม่ฝึกงำนและระหวำ่งกำรฝึกงำน 
รวมถงึกำรจดังำนมอบวุฒบิตัรหลงัจำกจบกำรศึกษำเพื่อแสดงควำมยนิดกีบัควำมส ำเรจ็ เป็นต้น  โดยในปี 2561 มนีักเรยีนเข้ำ
รว่มโครงกำร 1,135 คน  และมนีกัศกึษำทีก่ลบัมำท ำงำนกบับรษิทัฯ เป็นกำรส่งเสรมิสำยอำชพีหลงัจบกำรศกึษำจ ำนวน 49 คน  

บรษิทัฯ ได้ท ำกำรยกระดบัควำมร่วมมอืกบัสถำนศึกษำ โดยร่วมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำรเิริม่
โครงกำรห้องปฏิบัติกำรวิชำชีพ Thailand 4.0  โดยมุ่งเน้นยุทธศำสตร์ชำติ ตัง้แต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิทยำลัย
อำชวีศกึษำเชยีงรำย จดัตัง้ศูนยก์ำรเรยีนรูเ้อม็เค (MK Brain Center) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนพืน้ที่เพื่อใช้ในกำรอบรม
เกี่ยวกบังำนกำรบรกิำรรำ้นอำหำร และเรยีนรูใ้นสถำนที่เสมอืนจรงิ เพื่อให้เกิดบรรยำกำศคล้ำยกบักำรท ำงำน ในปีกำรศึกษำ 
2560 มจี ำนวนวทิยำลยัที่สำมำรถด ำเนินกำรไดร้บัหอ้งปฏบิตักิำรวชิำชพี Thailand 4.0 เพิม่ 2 วทิยำลยั คอื 1. วทิยำลยัเทคนิค
ศรสีะเกษ และ 2. วทิยำลยัอำชวีศกึษำสุรนิทร ์โดยจดัสรำ้งห้องเรยีนรูด้ำ้นแผนกไฟฟ้ำและห้องปฏบิตักิำรเบเกอรี ่พรอ้มเปิดใช้
งำนในเดอืนมนีำคม ปีกำรศกึษำ2562 

 (3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ 

บรษิทัฯ พยำยำมจะสนับสนุนเเละส่งเสรมิให้กลุ่มคนผู้พกิำรมีอำชีพเเละมคีวำมมัน่ใจโดยกำรเปิดโอกำสให้แก่เด็ก
นกัเรยีนโรงเรยีนโสตศกึษำและโรงเรยีนปัญญำนุกูล จ ำนวนกว่ำ 18 แหง่ทัว่ประเทศ ซึ่งเป็นเดก็นกัเรยีนในกลุ่มบกพรอ่งทำงกำร
ไดย้นิและบกพร่องทำงสตปัิญญำ ไดเ้ขำ้รว่มท ำงำนกบับรษิทัฯ   ทำงบรษิทัฯ ไดว้ำงแผนใหม้กีำรจดักำรเรยีนกำรสอนทกัษะใน
กำรใหบ้รกิำรตำมหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอนทวภิำครีะดบัมธัยมปลำยของสถำบนัฝึกอบรมเอม็เคแก่เดก็นักเรยีน ซึ่งทุกรำยวชิำ
จะมกีำรลงพืน้ที่ศกึษำดงูำนและฝึกปฏบิตัจิรงิที่สำขำ และมโีอกำสได้ท ำงำนเพื่อเพิม่ประสบกำรณ์หรอืหำรำยไดพ้เิศษ โดยก่อน
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กำรท ำงำน ทัง้นักเรยีนและผูป้กครองจะไดร้บักำรปฐมนิเทศเกี่ยวกบักระบวนกำรท ำงำน และพำชมสถำนที่ปฏบิตังิำนและที่พกั 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมีกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจเยี่ยมตำมสำขำเพื่อที่จะดูเเลกำรปรบัตวัเเละควำมเป็นอยู่ของ
นกัเรยีน ซึง่ในปี 2561 น้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสควำมกำ้วหน้ำในวชิำชพีน้ีใหเ้เก่เดก็นักเรยีนพกิำรเป็นจ ำนวน 200 คน  

การสร้างนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัทำงด้ำนนวตักรรมเเละกำรออกแบบตัง้แต่สมยัที่บรษิทัฯ เริม่ประกอบธุรกจิ ในอดตี หน่ึงใน
สำเหตุหลกัทีก่่อใหเ้กดิกำรระเบดิเเละไฟไหมใ้นเมอืงไทยนัน้สบืเน่ืองมำจำกกำรใชเ้เก๊ส ดว้ยควำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะดเูเลควำมปลอดภยั
ของลูกคำ้เเละพนักงำน บรษิทัฯ จงึรเิริม่ในกำรออกเเบบหม้อไฟฟ้ำของตนเองเพื่อที่จะน ำมำทดแทนหมอ้แก๊ส เเละมนีโยบำย
ห้ำมใช้เเก๊สทัง้ในโซนบริกำรเเละโซนครวัส ำหรบัร้ำนอำหำรในเครือทัง้หมด สญัลักษณ์หม้อแดงของร้ำนเอ็มเคจึงเป็น
เครื่องหมำยของคุณภำพและควำมใส่ใจที่ทำงบรษิทัฯ มตี่อลูกค้ำเเละพนักงำนมำโดยตลอด ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรปรบัปรุง
รปูแบบของหมอ้ไฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ืองจนมำเป็นเตำเเมเ่หลก็ไฟฟ้ำ (Induction) ซึง่ปลอดภยัจำกกำรถูกไฟดูด 100% 

อกีหน่ึงนวตักรรมที่รำ้นเอม็เคเป็นผูค้ดิคน้และที่เป็นที่รูจ้กัอย่ำงแพรห่ลำยคอื คอนโดใส่อำหำร เน่ืองจำกบรษิทัฯ พบ
ปัญหำพื้นที่ที่ค่อนขำ้งจ ำกดับนโต๊ะอำหำร และดว้ยเเรงบนัดำลใจจำกกำรออกแบบของคอนโดมิเนียม คอนโดใส่อำหำรจงึถูก
ออกเเบบมำใหส้ำมำรถวำงซอ้นกนัไดห้ลำยชัน้โดยทีย่งัสำมำรถคงมำตรฐำนควำมสะอำดไว ้

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้มีกำรใช้นวตักรรม PDA ในกำรสัง่อำหำรเพื่อควำมรวดเร็วในกำรบริกำรลูกค้ำ และเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของพนักงำน ลดควำมผดิพลำด เเละลดเวลำที่ลูกคำ้รออำหำร อกีทัง้ทำงบรษิทัฯ ไดม้กีำรรว่มมอืกบั
มหำวทิยำลยักรุงเทพฯ โดยกำรใหทุ้นเพื่อคน้ควำ้และวจิยัเพื่อประดษิฐ์หุ่นยนต์เสริฟ์อำหำร โครงกำรน้ีนอกจำกจะเป็นกำรเพิม่
ประสบกำรณ์ทีพ่เิศษใหเ้เก่รำ้นเอม็เคโดยมหีุน่ยนตม์ำเสริฟ์เเลว้ ยงัเปิดโอกำสใหน้กัศกึษำฝึกทกัษะทำงเทคนิค เเกไ้ขปัญหำจำก
สถำนกำรณ์จรงิ เเละไดล้งมอืปฏบิตัจินเหน็ผลงำนวจิยัของตนเองออกมำเป็นรปูธรรมเเละน ำมำใช้เพื่อเกดิประโยชน์ไดจ้รงิ 

บรษิทัฯ ยงัคงท ำกำรพฒันำนวตักรรมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อใหส้อดคล้องกบัยุคดจิทิลั มกีำรคดิคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ที่จะ
สำมำรถพฒันำกำรบรกิำรใหด้ยีิง่ขึน้  โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตัง้อุปกรณ์ Tablet บนโต๊ะอำหำรเพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถ
สัง่อำหำรไดเ้อง (Self-Ordering System) และในปัจจบุนับรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้ระบบดงักล่ำวไปแลว้มำกกวำ่ 120 สำขำ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR-After-Process) 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรคนืสิง่ดีๆ  ใหแ้ก่สงัคมเพื่อควำมยัง่ยนื ดงันัน้ ทุกปีทำงบรษิทัฯ จงึรว่มกบัมลูนิธิ

ป้ำทองค ำในกำรบรจิำคเงนิและให้ควำมช่วยเหลือแก่องค์กรต่ำงๆ  โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ร่วมกบัมูลนิธป้ิำทองค ำ ได้สร้ำง
โอกำสส ำหรบัผูย้ำกไรแ้ละขำดแคลนโดยกำรมอบเงนิบรจิำคเป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 50 ล้ำนบำท โดยโครงกำรที่บรษิทัฯ สนบัสนุน
ไดแ้ก่ 

 มอบเงนิทุนใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพื่อใหพ้นักงำนน ำไปใช้จดักจิกรรมภำยในงำน CSR ต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนตนเอง ไมว่ำ่จะเป็นกำรบรจิำคสิง่ของ กำรออกค่ำยอำสำ หรอืกำรเลีย้งอำหำรแก่สถำนสงเครำะหต์่ำงๆ 
ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มีกำรให้งบสนับสนุนกิจกรรมน้ีรวมทัง้สิ้นกว่ำ 10 หน่วยงำนที่ของบในกำรร่วมจดัท ำ
กจิกรรม และเป็นเงนิจ ำนวน 300,000 บำท 

 กำรให้งบสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรกำรกุศลอื่น  โดยในปี 2561 ทำงบรษิทัฯ ได้มกีำรให้ควำมช่วยเหลือมูลนิธิ
และองคก์รต่ำงๆ โดยแบ่งหมวดหมูข่องกจิกรรมออกเป็น 4 ภำรกจิ ดงัน้ี  
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ภารกิจท่ี 1: การส่งเสริมการดแูลสขุภาพ 

ส่งเสรมิสุขภำพให้กบัชุมชนที่ด้อยโอกำสและขำดแคลนด้ำนโภชนำกำร โดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบัโภชนำกำรและ
ผสำนรูปแบบกำรใช้ชีวติประจ ำวนั ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้รบัควำมสมดุลทำงโภชนำกำรที่มคีุณภำพและเป็น
ประโยชน์ เป็นกำรเสรมิสรำ้งและพฒันำใหชุ้มชนมสีขุภำพด ีโดยบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืองคก์รต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 ศูนยว์จิยัโรคเอดส ์สภำกำชำดไทย เพื่อใชใ้นกจิกรรมของทำงศูนยฯ์  
 รำชวทิยำลยัจฬุำภรณ์ เพื่อผูป่้วยทำงดำ้นมะเรง็  
 มลูนิธยิวุพฒัน์ (โครงกำร Food For Good)  
 
ภารกิจท่ี 2: การส่งเสริมและพฒันาชุมชนด้านสาธารณสขุ 

มุ่งมัน่ที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กรที่ท ำงำนใกล้ชิดกบัปัญหำด้ำนสุขภำพในชุมชน เช่น โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล โรงพยำบำลชุมชน สถำบนัวจิยัต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อช่วยเตมิเตม็ส่วนที่องคก์รนัน้ยงัขำดแคลน โดยกำรสนับสนุน
เงนิทุน อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์รวมถงึเครื่องมอื สิง่ปลูกสรำ้ง ใหพ้รอ้มส ำหรบัทีจ่ะดแูลสขุภำพของคนในชุมชน ดงัน้ี 

 คณะแพทยศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั )เงนิบรจิำคเพื่อกำรวจิยั(   
 โรงพยำบำลประจวบครีขีนัธ ์เพื่อจดัซือ้เครื่องมอืทำงกำรแพทยส์ ำหรบัหอ้งผำ่ตดั  
 โรงพบำบำลค ำตำกลำ้ เพื่อจดัซือ้อุปกรณ์ทำงกำรแพทยต์กึสงฆอ์ำพำธ  
 คณะบรหิำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ ในกำรจดัคอนเสริต์กำรกุศล BBA Charity Concert ครัง้ที่ 12 ซึ่ง

รำยไดห้ลงัจดักจิกรรมมอบใหโ้รงพยำบำลเพื่อซือ้เครื่องมอืทำงกำรแพทย์  

นอกจำกน้ี เน่ืองจำกบรษิทัฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจอำหำร  บรษิทัฯ จงึมคีวำมตัง้ใจที่จะสนับสนุนคุณภำพชีวติที่ดใีห้
บุคลำกรของโรงพยำบำลผ่ำนกำรรบัประทำนอำหำร  บริษัทฯ ได้เปิดบริกำรร้ำนอำหำรในเครือเอ็มเคฯ ทัง้หมด 4 ร้ำน 
ประกอบดว้ย รำ้นเอม็เค สุกี้ รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นฮำกำตะ รำเมน และรำ้นกำแฟ เลอ เพอททิ ณ อำคำรปิย
มหำรำชกำรณุย ์โรงพยำบำลศริริำช รวมทัง้บรษิทัฯ ไดม้อบผลก ำไรทัง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนินงำนหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่มูลนิธิ
โรงพยำบำลศริริำช เพื่อใช้ในกจิกรรมทำงกำรแพทย ์สำธำรณกุศล ตลอดจนกำรจดัซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พื่อ
ใชร้กัษำผูป่้วยของโรงพยำบำล 

ภารกิจท่ี 3: การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเยาวชน 

สรำ้งเยำวชนให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ พรอ้มทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรมที่ดงีำม รวมทัง้ส่งเสรมิให้เยำวชนได้ค้นพบ
ศกัยภำพและควำมสำมำรถพเิศษของตนเอง เรำจงึสนับสนุนโครงกำรที่ช่วยส่งเสรมิ และพฒันำเยำวชนใหเ้ป็นคนด ีคนเก่ง มี
ควำมคดิรเิริม่ มคีวำมเป็นผูน้ ำ จะท ำใหน้ ำไปสูก่ำรเป็นสงัคมทีด่ใีนอนำคต โดยองคก์รทีบ่รษิทัฯ สนบัสนุน ไดแ้ก่ 

 องคก์รยนิูเซฟ   
 โรงเรยีนโพธชิยัทอง พทิยำคม เพื่อใชต้่อเตมิหอ้งซอ้มดนตร ี  
 มลูนิธบิำ้นนกขมิน้ เพื่อช่วยเหลอืเดก็ก ำพรำ้และเดก็ดอ้ยโอกำส  
 มลูนิธดิวงประทปี สนบัสนุนงบในกำรจดัวิง่กำรกุศล รำยไดม้อบใหก้บัเยำวชนผูข้ำดโอกำส  
 รว่มกบับรษิทั บลกิซ์ พอ็พ จ ำกดั ส ำหรบัสนับสนุนอุปกรณ์ของเดก็เล่นส ำหรบัเดก็พเิศษตำมโรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่

ประเทศ 
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ภารกิจท่ี 4:  โครงการพิเศษ 

ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหำเรื่องภยัธรรมชำตใินทุกฤดูกำล เช่น น ้ำท่วม ภยัหนำวและภยัแล้ง เรำจึงมอบทุน
สนับสนุนเพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อนอนัเกิดจำกภยัพิบตัิทำงธรรมชำติ  อีกทัง้ยงัมีทุนสนับสนุนโครงกำรพิเศษเกี่ยวกบักำร
พฒันำด้ำนกำรศึกษำและกำรเกษตร เพื่อน ำไปช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกำสและขำดแคลน โดยองค์กรที่บรษิทัฯ สนับสนุน 
ไดแ้ก่ 

 มลูนิธโิครงกำรหลวง 
 กองทุนแสงตะวนั (วดัปทุมวนำรำม)  
 สนบัสนุนอำหำรส ำหรบัใชจ้ดักจิกรรมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

  -   ร่วมกบัจติอำสำคณะบรหิำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัสยำม จดักิจกรรมที่มูลนิธเิดก็ช่วยคนตำบอดแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ 

- มลูนิธไิทยอำทรขอนแก่น  
- มอบอำหำรให้กบัทำงทมีกู้ภยัที่เข้ำช่วยเหลอืคน้หำน้องๆ ทมีหมูป่ำอะคำเดมี ่จ ำนวน 13 ชีวติ ที่ถ ้ำหลวง-

ขนุน ้ำนำงนอน จงัหวดัเชยีงรำย  
 
 นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัจดักจิกรรมพเิศษในชื่อโครงกำรที่เรยีกว่ำ “โอกำส” โดยกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวนัใหก้บั
ทำงศูนยจ์ติปัญญำของทำงมหำวทิยำลยัมหดิล เพื่อใช้ในกจิกรรมสรำ้งโอกำส และปรบัฐำนกำรใช้ชวีติส ำหรบัผูต้้องขงัชัน้ดทีี่เพิง่
พน้โทษออกมำ เพื่อใหบุ้คคลเหล่ำน้ีเกดิทศันคตทิีด่ตี่อกำรใชช้วีติและสำมำรถกลบัมำอยูร่่วมกบัคนทัว่ไปในสงัคมได้ 
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11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะเชื่อว่ำกำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในที่
ดี คือกำรมีกระบวนกำรปฏิบตัิงำน แผนกำรจดัองค์กร และระบบงำนที่ดี สำมำรถน ำมำใช้เพื่อช่วยให้กำรด ำ เนินงำนบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืภำรกจิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ช่วยลดควำมเสีย่งและป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้ใน
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ี
ประสทิธภิำพเพยีงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกจิ  และมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ติดตำมและสอบทำนระบบกำร
ปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีทีไ่ดร้บักำรอนุมตัิ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล มกีำรใช้ทรพัยำกรของบรษิทัฯ อย่ำงคุ้มค่ำ
และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนดแูลรกัษำทรพัยส์นิ ลดควำมผดิพลำดและป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้จำกกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงมีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทนัเวลำ รวมทัง้ให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของกฎหมำย เพื่อป้องกนัไม่ให้เ กิดควำมเสียหำยต่อ
บรษิทัฯ  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) และเป็นไป
ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทัง้ 5 องคป์ระกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมและกำรควบคุม 
(Control Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล  (Information and Communication) และระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมหีน้ำที่
ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนผู้สอบบญัช ีพจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั ฯ ให้มี
ควำมถูกตอ้งครบถว้นในกรณีทีเ่กดิรำยกำรเกีย่วโยงหรอืรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

1. สภาพแวดล้อมและการควบคมุ 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้สีภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในที่ด ีโดยจดัโครงสรำ้งองคก์รและสำยงำนกำรบงัคบับญัชำที่
ชดัเจนเหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยทำงธรุกจิ และดชันีชี้วดัผลส ำเรจ็ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้
ในกำรประเมนิประสทิธภิำพในกำรปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกบัเป้ำหมำยขององคก์ร ก ำหนดให้มคีู่มอืกำรใช้อ ำนำจและ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกระบบอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  มีกำรถ่ำยทอด
เป้ำหมำยองคก์รลงสู่ระดบัสำยงำนและฝ่ำย  ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรทุกระดบัในหน่วยงำนมทีศันคติที่ดตี่อองคก์ร ด้วยกำร
เสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์รที่ใหค้วำมส ำคญักบัควำมซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม   นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัเน้นให้ผูบ้รหิำรและ
พนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี

2. การประเมินความเส่ียง 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้กบัธุรกจิที่อำจท ำใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว ้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีติจดัตัง้คณะจดักำรบรหิำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บรหิำรระดบัสูงของแต่ละ
หน่วยงำนมหีน้ำที่รบัผดิชอบดูแลและติดตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรประเมนิควำมเสี่ยงของบรษิทัฯ  และ
ทบทวนปัจจยัและสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสีย่ง โดยผำ่นกำรประชุมคณะจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อรวบรวมควำมเสีย่ง
ที่อำจจะเกดิขึน้และรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำรบัทรำบ ทัง้น้ีรำยละเอยีด
ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งปรำกฏในหวัขอ้ “ปัจจยัควำมเสีย่ง” 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมและเพยีงพอ มกีำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏบิตัิที่มกีำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และกำรอนุมตัิที่ชดัเจน มกีำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏบิตัิงำน มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอน มี
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มใิช่ทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่ก ำหนด มกีำร
บนัทกึบญัชคีรบถ้วนถูกต้องและสม ่ำเสมอ มกีำรจดัเกบ็เอกสำรทำงบัญชทีัง้ที่เป็นเอกสำรและขอ้มูลสำรสนเทศไวอ้ย่ำง
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เป็นระบบ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  มหีน่วยงำนทีต่รวจสอบอย่ำงเป็นระบบ ไดแ้ก่ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ
ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ  เพื่อป้องกนัและลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ปฏบิตังิำนเพื่อช่วยใหก้ำรปฏบิตังิำนมคีวำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้  บรษิทัฯ มกีำรวำงระบบดำ้นกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล กำรควบคุมติดตำมประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน รวมถึงกำรพฒันำบุคลำกรของบรษิทัฯ 
เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  นอกจำกน้ี ในกรณีที่บรษิทัฯ มกีำรท ำ
ธุรกรรมกบับุคคลที่มีควำมขดัแย้งหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั  ฝ่ำยบริหำรจะน ำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป  

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีำรพฒันำระบบอย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลต่ำงๆ มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมยัและมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้มีควำมปลอดภยัของข้อมูล มกีำรจดัเก็บข้อมูลหรอืเอกสำรที่ส ำคญัอย่ำงเป็นระบบ  เพื่อให้กำร
ปฏิบตัิงำนและกำรน ำข้อมูลที่ส ำคญัไปใช้ในกำรบรหิำรจดักำรของผู้บรหิำรหรอืผู้มีส่วนได้เสยีต่ำงๆ มคีวำมครบถ้วน
ถูกต้องอย่ำงเพียงพอ  รวมทัง้มีกำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้ข้อมูลที่
เหมำะสม  เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งที่อำจจะเกดิขึน้และเตรยีมควำมพรอ้มก้ำวสู่เทคโนโลยใีนอนำคต  นอกจำกน้ี บรษิทัฯ 
ยงัมหีน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธซ์ึ่งเป็นหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบันักลงทุนต่ำงๆ เพื่อใหข้อ้มูลกำรด ำเนินงำน
และกำรลงทุนของบรษิทัฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิต่อที่รวดเรว็และเขำ้ถงึไดง้่ำย เช่น Website ของบรษิทัฯ  E-mail,  Call 
Center เป็นต้น และที่ส ำคญับรษิทัฯ ได้จดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรให้บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบักำร
รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติผ่ำนช่องทำงที่บรษิทัฯ ก ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้ 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้สอบทำนและประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รบั อนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยน ำเสนอรำยงำนและประเดน็ต่ำงๆ อย่ำงเป็นอิสระผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำย
บรหิำรที่เขำ้ร่วมประชุมเป็นประจ ำทุกไตรมำส  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุม
เพื่อพจิำรณำและรบัทรำบผลกำรสอบทำนงบกำรเงนิและประเดน็ต่ำงๆ เกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน  ซึ่งไม่พบ
ประเดน็ทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน โดยม ีดร.อรรณพ 
ตนัละมยั เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงวไิล ฉัททนัต์รศัม ีและนำยอรรถพล ชดชอ้ย เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และมี
นำยพสักร ลลิำ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมคีุณสมบตัติรงตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และปฏบิตัหิน้ำที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชุมรว่มกนั 6 ครัง้ โดยไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิำร ผูต้รวจสอบ
ภำยใน และผูส้อบบญัช ีรวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดักำรประชุมกนัเองระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มฝ่ีำยบรหิำรของบรษิทัฯ เข้ำรว่มประชุมด้วยเพื่อปรกึษำหำรอืและแลกเปลี่ยนข้อคดิเหน็  อกีทัง้ยงัเป็นกำรสรำ้งควำมมัน่ใจ
ใหก้บัผูส้อบบญัชวีำ่ไดป้ฏบิตังิำนอยำ่งเป็นอสิระ ไม่ถูกจ ำกดัขอบเขต  ทัง้น้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีทีผ่ำ่นมำ
สรปุสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิ
รำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2561 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก่อนพจิำรณำน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อ
อนุมตัิต่อไป   โดยที่ประชุมได้พจิำรณำถึงควำมถูกต้องของงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย (Thai 
Financial Reporting Standards – TFRS) รวมถงึรำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รว่มกบัฝ่ำย
บรหิำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และไดเ้ชญิผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ที่มกีำรพจิำรณำงบกำรเงนิ  โดยไดส้อบถำมและ
รบัฟังค ำชี้แจงจำกผู้บรหิำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิและผู้สอบบญัชีในเรื่อ งควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
และงบกำรเงนิรวม และควำมเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ  และควำมมอีสิระของ
ผูส้อบบญัชี  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่ำรำยงำนกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องตำมที่
ควรในสำระส ำคญั  เชื่อถอืไดต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

2. สอบทานข้อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยในจำกกำรรำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกบัผูบ้รหิำรทุกไตรมำส โดยพจิำรณำในเรื่องกำรด ำเนินงำนและ
กำรก ำกบัดูแลใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มปีระสทิธภิำพเพยีงพอต่อกำรใช้ทรพัยำกร กำรดูแลทรพัยส์นิ กำรป้องกนัหรอื
ลดควำมผดิพลำด ควำมเสียหำย หรอืกำรทุจรติ ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ซึ่งไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั  อีกทัง้ยงัได้ติดตำมผลกำรสอบทำนของผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในดำ้นกำร
ควบคุมภำยในและระบบสำรสนเทศของบรษิทัฯ  ซึ่งไดใ้หค้วำมเหน็สอดคล้องกนัว่ำไม่พบประเดน็ปัญหำหรอืขอ้บกพร่องที่เป็น
สำระส ำคญัและมัน่ใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนของสำขำและทุกหน่วยงำนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมอย่ำงเป็นอิสระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัซิึง่ครอบคลุมระบบงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ  

3. สอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย  ระเบียบ   และข้อบงัคบั  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมประชุมกบั
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบรหิำรที่เกี่ยวข้อง พบว่ำหน่วยงำนที่ได้รบักำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิถูกต้องตำมที่กฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้และไดพ้จิำรณำถงึกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำนกำรบญัชแีละเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในแต่
ละไตรมำสจำกผู้สอบบญัชีภำยนอกเพื่อน ำมำปฏิบตัิใช้ในกิจกำรของบรษิทัฯ ได้อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกบักฎหมำยและ
ข้อบังคบัที่เปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำไม่พบประเด็นในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ละหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว  คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำในรอบปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกีำร
เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นธุรกรรมกำรค้ำปกติ มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มคีวำม
โปรง่ใสและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
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5. สนับสนุนให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี  โดยได้ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีเป็นประจ ำทุกปี  รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ มคีณุธรรม มคีวำม
โปรง่ใส และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำกยิง่ขึน้  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดส้อบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ กฎระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
ฯ  ซึง่พบวำ่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 

6. พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนในปีที่ผ่ำนมำของ
ผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร และกำรให้
ค ำปรึกษำในมำตรฐำนกำรบัญชี กำรสอบบญัชี และรบัรองงบกำรเงินได้ทนัเวลำ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหแ้ต่งตัง้บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ ำปี 2562 เพื่อพจิำรณำและขอ
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2562   

 จำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมที่ระบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนอยำ่งถูกตอ้ง มรีะบบกำร
ควบคุมภำยในทีด่ ีมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มกีำรเปิดเผยรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง
กนัอย่ำงถูกต้อง และมกีำรปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องกบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดอีย่ำงเพยีงพอ โปร่งใส และเชื่อถอืได้  โดย
ได้รบัควำมร่วมมอืจำกฝ่ำยบรหิำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงด ี จงึท ำให้กำรปฏิบตัิงำนและกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  โปร่งใส เชื่อถอืได ้และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย    
 
 
             
                   ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
            ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายละเอียดหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในได้
พจิำรณำแต่งตัง้ให ้นำยพสักร ลลิำ ซึ่งเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และมคีุณสมบตัเิหมำะสมท ำหน้ำที่เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ของบรษิทัฯ  โดยมอบหมำยใหห้วัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรดงัน้ี 

1. รำยงำนประเดน็ทีส่ ำคญัเกี่ยวกบักระบวนกำรควบคุมในกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ทีต่รวจพบ  รวมถงึงำนที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกฝ่ำยบรหิำรที่ได้อนุมตัใิห้ด ำเนินกำรตรวจสอบทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  รวมทัง้แนวทำงในกำร
ปรบัปรงุกระบวนกำรในกจิกรรมนัน้ๆ 

2. ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูบ้รหิำรเพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมกฎระเบยีบของบรษิทัฯ  
3. เสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัควำมคบืหน้ำและแผนกำรปฏบิตัิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และควำมพอเพยีงของ

ทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำน 
4. ประสำนงำนและก ำกบัดูแลกำรติดตำมและกำรควบคุมอื่น เช่น กำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 

หลกัจรรยำบรรณ ควำมปลอดภยั สภำพแวดลอ้ม และกำรสอบบญัช ีเป็นตน้ 
5. ปฏบิตังิำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยในตำมทีไ่ดร้บักำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12 รายการระหว่างกนั 

12.1 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไมก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
1 บรษิทั โกลบอล แอสเซท 

ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
(GAD) 
 

กรรมกำรและผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 3 รำย ได้แก่ 
นำงยุพนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์
เกษม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD 
ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 82.9 
(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิแ์ละ
นำงยุพิน และนำงยุพิน ในฐำนะ
ผูจ้ดักำรมรดกของนำงทองค ำ เมฆ
โต และนำยสมนึก หำญจติตเ์กษม) 
และรอ้ยละ 17.1 ตำมล ำดบั  
มกีรรมกำรรว่มกนั คอื นำยฤทธิ ์ ธี
ระโกเมน และนำยสมชำย หำญ
จติตเ์กษม 

คำ่จดัท ำบญัช ี
 

0.02 
 

0.02 
 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ GAD จ ำนวน 15,000 บำท 
 บริษัทฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ GAD นั ้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บริกำรโดยไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั ้น 
รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น 

 

คำ่เช่ำทีด่นิ 
 

35.72 38.77  เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำนแหง่ใหมใ่นอตัรำเดอืนละ 1,940,687 
บำทต่อเดอืน  

 เพื่อใชเ้ป็นโรงงำนครวักลำง – บำงนำ CK5 แหง่ใหมใ่นอตัรำเดอืน
ละ 1,049,510 บำทต่อเดอืน 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำที่ดนิเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ โดยอตัรำค่ำเช่ำ
เทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำตลำดของทรพัยส์นิในบรเิวณใกล้เคยีงกนั ซึ่ง
รำยกำรดงักล่ำวถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
2 บรษิทั เอม็ เค เวลิด์

ไวด ์จ ำกดั (MKWW) 
กรรมกำรและผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบรษิัทฯ 3 รำย ได้แก่ 
นำงยุพนิ ธรีะโกเมน นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์
เก ษ ม  เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ให ญ่ ข อ ง 
MKWW ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ย
ละ 85.0 (รวมกำรถือหุ้นของนำย
ฤทธิแ์ละนำงยุพนิ ธรีะโกเมน) และ
รอ้ยละ 15.0 ตำมล ำดบั  
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญ
จติตเ์กษม 

คำ่จดัท ำบญัช ี
 

0.02 
 

0.02 
 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW จ ำนวน 15,000 บำท 
 บริษัทฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรจดัท ำบัญชีแก่ MKWW นัน้เรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บริกำรโดยไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั ้น 
รำยกำรดงักล่ำวจงึถือว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
3 บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด 

เซอรว์สิ จ ำกดั (SFS) 
ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะ
โกเมน เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ SFS 
ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65.0 
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยสมชำย 
หำญจติตเ์กษม 

ค่ ำเช่ ำ เค รื่ อ งล้ ำง
จำนและเครื่องท ำ
น ้ำแขง็ 
 

56.40 
 

56.25 
 
 

 รำยกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนส ำหรบัเอม็เคสุกี้และยำโยอิทุกสำขำ โดย 
SFS เป็นหน่ึงในผู้ให้บริกำรหลำยรำยที่บรษิัทฯ เลือกใช้ และได้มี
กำรก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 รำยกำรเช่ำเครื่องท ำน ้ ำแข็งส ำหรบัเอ็มเคสุกี้และยำโยอิทุกสำขำ 
โดย SFS เป็นคู่ค้ำเพียงรำยเดียวที่มีระบบให้เช่ำเครื่องท ำน ้ ำแข็ง
และใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรงุหลงักำรขำย  
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ และได้มี
กำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กบัรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บรกิำร
รำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

4  บรษิทั เคว ีอเีลคทรอ
นิคส ์จ ำกดั (KVE) 

กรรมกำรของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ดร. 
ขตัยิำ ไกรกำญจน์ เป็นกรรมกำรผู้
มอี ำนำจลงนำมและเป็นผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ของ KVE ดว้ยสดัส่วนกำร
ถอืหุน้รอ้ยละ 60.0 
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื  
ดร.ขตัยิำ ไกรกำญจน์ 

คำ่ทีป่รกึษำ
ทำงดำ้นไอท ี 

0.90  
 
 

0.84  
 
 

 บรษิทัฯ ได้ว่ำจ้ำง KVE เป็นที่ปรกึษำทำงด้ำนระบบสำรสนเทศใน
อตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 70,000 บำท ซึ่งเป็นอตัรำที่ไม่แตกต่ำงจำก
ผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ ซึ่งต้องมีกำร
ปรบัปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของ
ธุรกจิ โดยไดก้ ำหนดค่ำที่ปรึกษำจำกกำรเทียบเคยีงกบัรำคำที่เสนอ
โดยผู้ใหบ้รกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
5 บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ 

จ ำกดั (มหำชน) (SE-
ED) 

กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ 2 รำย ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน และนำยทนง โชตสิรยทุธ ์
เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ SE-ED 
ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 7.1 
และรอ้ยละ 2.5 ตำมล ำดบั  
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยทนง 
โชตสิรยทุธ ์(เป็นกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมใน SE-ED) และ นำย
ประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 

คำ่สนบัสนุน 
 

0.42 
 

0.43 
 

 คำ่สนบัสนุนโครงกำรคำ่ยเยำวชนคดิดแีคมป์ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดังกล่ ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีควำม
สมเหตุสมผล 

6 บรษิทั เนชัน่แนล ฟู้ด  
รเีทล จ ำกดั (NFR) 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 2 รำย ไดแ้ก่ 
นำงยพุนิ ธรีะโกเมน และนำยฤทธิ ์
ธรีะโกเมน เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ 
NFR ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 
99.9 (รวมกำรถอืหุน้ของนำยฤทธิ ์
และนำงยุพนิและนำงยพุนิในฐำนะ
ผูจ้ดักำรมรดกของนำยสมนึก หำญ
จติตเ์กษม)  
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยสมชำย 
หำญจติตเ์กษม 

คำ่จดัท ำบญัช ี
 

0.02 0.02 
 

 รำยกำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ NFR จ ำนวน 15,000 บำท 
 บริษัทฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรจัดท ำบัญชีแก่ NFR นั ้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บริกำรโดยไม่ท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั ้น 
รำยกำรดงักล่ำวจงึถือว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำมควำม
จ ำเป็น 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
7 บรษิทั เอม็-เซนโค    

โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(MSL) 

เป็นกจิกำรรว่มคำ้ซึง่บรษิทัฯ ถอื
หุน้รอ้ยละ 49.75 

คำ่ขนสง่สนิคำ้ - 97.87  บรษิทัฯ ได้ว่ำจำ้ง MSL จดัส่งสนิค้ำให้กบัร้ำนเอ็มเคและยำโยอิทุก
สำขำ โดยมกีำรก ำหนดรำคำตำมระยะทำงและปรมิำณสนิคำ้ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำที่เสนอโดยผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 
รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

คำ่ขำยทรพัยส์นิ - 68.45  บรษิทัฯ ขำยรถขนส่งให้กบั MSL โดยให้ผู้ประเมินอิสระมำท ำกำร
ประเมนิรำคำขำย 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยทรพัย์สินดงักล่ำวได้มีกำรก ำหนดรำคำโดยผู้ประเมิน
อสิระ รำยกำรดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

คำ่เช่ำและคำ่
สนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำน 

- 9.26  บรษิทัฯ ให้บรกิำรเช่ำสถำนที่ รวมทัง้สำธำรณูปโภค และกำรซ่อม
บ ำรงุ แก่ MSL เพื่อใชใ้นกำรประกอบธรุกจิขนสง่ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรดังกล่ำวเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
คำ่ขำยสนิคำ้ - 1.57  บริษัทฯ จ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ MSL ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไข

กำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยสนิคำ้เป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และไดม้กีำรก ำหนด
รำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจงึถือว่ำมคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นธรรม 

คำ่บรหิำรงำน - 1.29  บริษัทฯ ให้บริกำรทำงด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ บัญชีและกำรเงิน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จดัซื้อ และฝึกอบรม แก่ MSL โดยมีอตัรำ
คำ่บรกิำร เดอืนละ 215,000 บำท 

 บริษัทฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร
ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรดังกล่ำวเป็นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผล
และเป็นธรรม 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 
8 นำงยพุนิ  

ธรีะโกเมน 
ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คำ่เช่ำสถำนที ่

 
 
 
 

0.41 
 

0.40 
 

 รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่พื่อใชด้ ำเนินกำร Home Delivery Call Center 
และสำขำยอ่ยโชคชยั   
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำสถำนที่ดงักล่ำวเป็นไปเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ นัน้ โดยไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของสถำนทีต่ ัง้ที่
ก่อใหเ้กดิควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ อตัรำคำ่เช่ำสำมำรถ
เทียบเคียงได้กับอัตรำค่ำเช่ำในพื้นที่ เดียวกัน ดังนั ้น รำยกำร
ดงักล่ำวจงึถอืว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัด้วยควำมระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ  
บรษิทัย่อยและผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ หรอืเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเงื่อนไขต่ำงๆของรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึ้นจะถูกก ำหนดให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรคำ้ปกตแิละเป็นไปตำมรำคำตลำด และด ำเนินกำรเช่นเดยีวกบัที่ปฏบิตักิบัลูกคำ้ทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนั
หรอืใกล้เคยีงกนั ส ำหรบักำรกู้ยมืเงนิ/กำรให้กู้ยมืเงนิกบับรษิทัที่เกี่ยวข้องนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด ำเนินกำรไป
เพื่อเสรมิสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 

12.3 มาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัฯ อนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกนัโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นส ำคญั โดยผ่ำนขัน้ตอน
กำรพจิำรณำตำมระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและผำ่นคณะกรรมกำรต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบดว้ย 
ผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มีกำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มี
ควำมส ำคญั จะต้องได้รบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีำรขออนุมตัใินหลกักำร
เกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธรุกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยกบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อำจมรีำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯ จงึ
ขออนุมตัใินหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรค้ำ
ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้อง ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะจดัท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทุกไตรมำส 
ในกรณีที่กรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผู้จดักำรหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสยีหรอืมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรที่มสี่วนไดเ้สยีผูน้ัน้ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวกบับรษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ย ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ก ำหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัทีส่ ำคญัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปัจจบุนัและในอนำคตที่คำดวำ่จะเกดิขึน้กบั
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัลูกค้ำทัว่ไป ด้วยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดยผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัทิี่ชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตำมหลกักำร
กำรก ำกบักจิกำรทีด่ ีถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยก ำหนด และตอ้งเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตักิำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุในขอ้ 12.3 

12.5 สรปุสาระส าคญัของสญัญา/ข้อตกลงท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นครวักลำง (CK5) 

เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำรคลงัสนิค้ำกบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอป
เมน้ท์ จ ำกดั โดยที่ฝ่ำยหลงัตกลงใหเ้ช่ำที่ดนิและอำคำรคลงัสนิคำ้และบรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำที่ระบุใน
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สญัญำ สญัญำเช่ำน้ีมกี ำหนดระยะเวลำเช่ำ 20 ปี นับแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 ถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2576  ทัง้น้ี
สญัญำดงักล่ำวระบุให้บรษิทัฯ เริม่ช ำระค่ำเช่ำงวดแรกในวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2556 เป็นต้นไป และบรษิทัฯ จะต้อง
แจง้ควำมจ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สุดลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  

เมื่อวนัที่ 18 เมษำยน 2559 บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำที่ดนิเพิม่เตมิกบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
โดยที่ฝ่ำยหลงัตกลงให้เช่ำที่ดนิและบรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำที่ระบุในสญัญำ สญัญำเช่ำน้ีมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 17 ปี 6 เดอืน นับแต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2576  ทัง้น้ีสญัญำดงักล่ำวระบุให้
บรษิทัฯ เริม่ช ำระค่ำเช่ำงวดแรกในวนัที่ 1 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป และบรษิทัฯ จะต้องแจง้ควำมจ ำนงกำรต่ออำยุ
สญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน สถำนทีอ่บรมพนักงำนและสถำนทีป่ระชุม 

เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2560 บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำร และโกดงัเกบ็สนิคำ้กบับรษิทั โกลบอล แอสเซท 
ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั โดยที่ฝ่ำยหลงัตกลงให้เช่ำที่ดนิ รวม 6 โฉนด พรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน 
สถำนที่อบรมพนักงำนและสถำนทีป่ระชุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตกลงที่จะจำ่ยค่ำเช่ำเป็นจ ำนวน 1.94 ล้ำนบำทต่อ
เดือน สญัญำมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และบรษิทัฯ จะต้องแจ้งควำม
จ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สดุลงไม่น้อยกวำ่ 90 วนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็น Home Delivery Call Center 

เมื่อวนัที่ 15 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที่ 3 ของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอยวภิำวดี
รงัสติ 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพ จำกนำงยุพนิ ธรีะโกเมน เพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร Home 
Delivery Call Center โดยมขีนำดพืน้ที่เช่ำรวม 226 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวำคม 2558 
ถงึวนัที่ 14 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำค่ำเช่ำเดอืนละ 27,346 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำค่ำเช่ำ 121 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดอืน ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำเช่ำและไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำ
เดมิสิน้สุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำมในเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงกนัไวใ้หแ้ล้วเสรจ็ก่อนสญัญำเช่ำเดมิสิน้สุดไม่
น้อยกว่ำ 30 วนั บรษิทัฯ จะได้รบักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำค่ำเช่ำภำยใต้สญัญำใหม่จะ
เพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15  

บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรต่อสญัญำเช่ำดงักล่ำวอกีเปีนระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวำคม 2561 ถงึวนัที่ 14 ธนัวำคม 
2564 ในอตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 31,447.9 บำท หรอืคดิเป็นอตัรำคำ่เช่ำ 139.15 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดอืน 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำร Home Delivery 

เมื่อวนัที่ 8 สงิหำคม 2560 บรษิทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำอำคำรชัน้ที่ 1 บำงส่วนของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอย
วภิำวดรีงัสติ 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพ จำกนำงยุพนิ ธรีะโกเมน เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำรของ
อำหำรเกี่ยวกบั Home Delivery ในกำรจดัเก็บ ผลติ และจดัส่งอำหำรให้กบัผูส้ ัง่ซื้อโดยมขีนำดพื้นที่เช่ำรวม 23.385 
ตำรำงเมตร โดยนับตัง้แต่วนัที่ 8 สงิหำคม 2560 ถงึวนัที่ 7 สงิหำคม 2563 บรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นจ ำนวน 
2,831 บำทต่อเดอืน ทัง้น้ี กรณีบรษิทัฯ มไิด้ปฏิบตัิผิดสญัญำเช่ำและได้แสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อน
ระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน้่อยกว่ำ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำมในเงื่อนไขใหม่ทีต่กลงกนัไวใ้หแ้ลว้เสรจ็ก่อนสญัญำ
เช่ำเดมิสิน้สุดไม่น้อยกว่ำ 30 วนั บรษิทัฯ จะได้รบักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำค่ำเช่ำภำยใต้
สญัญำใหมจ่ะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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สญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำน 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนใหแ้ก่ บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ซึง่บรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งบรหิำรงำนใน
ดำ้นกำรปฏบิตัิงำนที่สำขำ ด้ำนกำรพฒันำธุรกิจและงำนวศิวกรรม ด้ำนกำรจดัซื้อ ดำ้นกำรตลำด ด้ำนกำรบญัชแีละ
กำรเงนิ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลและด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ โดยบรษิทัฯ  จะได้รบัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำน
ตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนในอตัรำเดอืนละ 10 ล้ำนบำท โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561 – 31 ธนัวำคม 
2561 สญัญำจะมกีำรต่ออำยุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะได้รบัหนังสอืแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำก บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไม่น้อยกวำ่ 3 เดอืน 

บรษิทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนใหแ้ก่ บรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร ์จ ำกดั ซึง่บรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้ง
บรหิำรงำนในด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลและบรหิำรงำนกำรฝึกอบรม โดย
บรษิทัฯ จะไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนในอตัรำเดอืนละ 0.15 ลำ้นบำท โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561  -  31 ธนัวำคม 2561 สญัญำจะมกีำรต่ออำยุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะ
ได้รบัหนังสอืแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ล่วงหน้ำ
ก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไม่น้อยกวำ่ 3 เดอืน 

บรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนใหแ้ก่ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้ง
บรหิำรงำนในด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลและด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ โดย
บรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนในอตัรำเดอืนละ 0.16 ล้ำนบำท โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561  - 31 ธนัวำคม 2561 สญัญำจะมีกำรต่ออำยุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัหนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ล่วงหน้ำก่อน
สิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกวำ่ 3 เดอืน 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งบรหิำรงำนใหแ้ก่ บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั บรษิทัฯซึ่ง  ตกลงรบัจำ้งบรหิำรงำน
ในด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลและบรหิำรงำนกำรฝึกอบรม โดยบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนในอตัรำเดอืนละ 0.22 ล้ำนบำท โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎำคม 2561 - 31 สงิหำคม 2562  

สญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำใหบ้รกิำรช่วง 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำใหบ้รกิำรช่วงแก่ บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ทัง้สิน้ 
6 แห่ง รำยไดค้่ำเช่ำช่วงและคำ่บรกิำรช่วงเป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำแต่ละฉบับ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 3-5 ปี โดย
สญัญำอำย ุ3 ปี สำมำรถต่ออำยไุปอกีทุกๆ 3 ปี หำกบรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำ 

สญัญำใหเ้ช่ำสถำนที ่

บรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั 

เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน 2558 บรษิทัฯ เข้ำท ำสญัญำกบับรษิทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ให้เช่ำอำคำร 
เลขที่ 55/183 ซอยนวนคร โครงกำร 3 หมูท่ี่ 13 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 
เพื่อใหใ้ช้เป็นส ำนักงำนและสถำนที่ผลติอำหำรต่ำงๆ โดย บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ตกลงที่จะ
จ่ำยค่ำเช่ำให้บรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 0.54 ล้ำนบำทต่อเดอืน สญัญำให้เช่ำน้ีมกี ำหนดระยะเวลำเช่ำ 6 ปี นับแต่วนัที่ 1 
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พฤษภำคม 2559 ถงึวนัที่ 30 เมษำยน 2565 และสำมำรถต่ออำยอุอกไปอกีทุกๆ 3 ปี โดยปรบัอตัรำค่ำเช่ำขึน้รอ้ยละ 
10 ทุกๆ 3 ปี หำกบรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำ  

เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม 2559 บริษทัฯ และบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ได้ท ำบนัทึกข้อตกลง
เปลีย่นแปลงจ ำนวนพืน้ทีเ่ช่ำและอตัรำคำ่เช่ำเป็นจ ำนวน 0.37 ลำ้นบำทต่อเดอืน 

เมื่อวนัที่ 15 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกดั ได้ท ำบันทึกข้อตกลง
เปลีย่นแปลงจ ำนวนพืน้ทีเ่ช่ำและอตัรำคำ่เช่ำเป็นจ ำนวน 0.46 ลำ้นบำทต่อเดอืน 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั 

เมื่อวนัที่ 11 ตุลำคม 2561 บรษิทัฯ เข้ำท ำสญัญำกบับรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั ให้เช่ำอำคำรเลขที่ 18/23 
หมู่ที่ 7 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่เกบ็สนิคำ้  โดยบรษิทั เอม็-เซนโค โล
จสิติกส ์จ ำกดั ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำให้บรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 44,795 บำทต่อเดอืน สญัญำให้เช่ำน้ีมกี ำหนดระยะเวลำ
เช่ำ 1 ปี นับแต่วนัที่ 16 ตุลำคม 2561 ถึงวนัที่ 15 ตุลำคม 2562 โดยมรีะยะเวลำปลอดค่ำเช่ำตัง้แต่วนัที่ 16 ตุลำคม 
2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และสญัญำดงักล่ำวสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก 3 ปี โดยทัง้สองฝ่ำยจะตกลงร่วมกนั
ถงึอตัรำคำ่เช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ 

เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2561 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั ใหเ้ช่ำอำคำรเลขที่ 60/9 
และ 61/9 หมู่ที่ 1 ต ำบลศรษีะจระเขใ้หญ่ อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใช้เป็นสถำนที่เกบ็สนิคำ้  โดย
บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำใหบ้รษิทัฯ เป็นจ ำนวน 43,583.30 บำทต่อเดอืน สญัญำให้
เช่ำน้ีมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 10 เดือน นับแต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวนัที่ 31 สิงหำคม 2562 และสญัญำ
ดงักล่ำวสำมำรถต่ออำยอุอกไปอกี 1 ปี โดยทัง้สองฝ่ำยจะตกลงรว่มกนัถงึอตัรำคำ่เช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ 

สญัญำสนนัสนุนดำ้นกำรด ำเนินงำน 

เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ เข้ำท ำสญัญำกับบริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งบรษิัทฯ ตกลง
ใหบ้รกิำรพืน้ทีท่ีจ่อดรถบรรทุกและพืน้ทีส่ ำนกังำน สำธำรณูปโภค กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำรถบรรทุก โดยบรษิทัฯ 
จะได้รบัค่ำตอบแทนตำมสญัญำเป็นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ 1.28 ล้ำนบำท โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎำคม 2561 - 31 สงิหำคม 2562 

สญัญำใหบ้รกิำรจดัเกบ็สนิคำ้และจดัสง่สนิคำ้ 

เมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิำยน 2561 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั โดยบรษิทั เอม็-เซนโค 
โลจสิตกิส ์จ ำกดั ตกลงรบัจำ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็สนิคำ้และจดัส่งสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำจำ้งเป็นรำย
เดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ  สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2561 – 30 
มถิุนำยน 2562  และจะต่ออำยุออกไปอกี 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัหนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 

 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่3 หน้ำ 1 

13 ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 15,146 97.7 16,073 97.7 16,770 97.3 
รำยไดอ้ื่น 352 2.3 385 2.3 463 2.7 
รวมรำยได้ 15,498 100.0 16,458 100.0 17,234 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (4,952) (32.0) (5,174) (31.4) (5,295) (30.7) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (6,942) (44.8) (7,219) (43.9) (7,669) (44.5) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (1,001) (6.5) (1,080) (6.6) (1,137) (6.6) 
รวมค่ำใช้จ่ำย 12,895 (83.2) 13,472 (81.9) 14,101 (81.8) 
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วม
ค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

2,603 (16.8) 2,985 (18.1) 3,133 (18.2) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ (20) (0.1) (22) (0.1) (1) (0.0) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้ 

2,584 16.7 2,964 18.0 3,131 18.2 

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ - - - - - - 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (484) (3.1) (539) (3.3) (558) (3.2) 
ก ำไรส ำหรบังวด 2,100 13.5 2,425 14.7 2,574 14.9 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  2.30 NA 2.65 NA 2.79 NA 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 911 NA 916 NA 921 NA 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 NA 1 NA 1 NA 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2559 

 
31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  323 2.1 410 2.5 725 4.2 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  9,288 59.4 9,336 57.3 9,086 52.9 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  104 0.7 76 0.5 99 0.6 
สนิคำ้คงเหลอื  324 2.1 350 2.2 329 1.9 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  359 2.3 405 2.5 340 2.0 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 10,398 66.5 10,577 65.0 10,579 61.6 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 98 0.6 76 0.5 720 4.2 
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  

- 
4,261 

- 
27.2 

794 
4,012 

4.9 
24.6 

1,236 7.2 
3,738 21.8 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  95 0.6 86 0.5 89 0.5 
สทิธกิำรเชำ่  283 1.8 266 1.6 249 1.4 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 136 0.9 73 0.5 120 0.7 
เงนิมดัจ ำ  371 2.4 399 2.5 443 2.6 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,244 33.5 5,706 35.0 6,594 38.4 
รวมสินทรพัย ์ 15,642 100.0 16,283 100.0 17,174 100.0 
หน้ิสิน       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  1,480 9.5 1,628 10.0 1,945 11.3 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  209 1.3 208 1.3 289 1.7 
รำยไดร้อตดับญัชสีว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่งปี  37 0.2 40 0.2 45 0.3 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  216 1.4 233 1.4 233 1.4 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,941 12.4 2,109 13.0 2,512 14.6 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
รำยไดร้อตดับญัช-ีสุทธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรู้
ภำยในหนึ่งปี  

12 0.1 12 0.1 0.2 0.0 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  300 1.9 320 2.0 466 2.7 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 12 0.1 14 0.1 20 0.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 324 2.1 345 2.1 486 2.8 
รวมหน้ีสิน 2,265 14.5 2,454 15.1 2,998 17.5 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบยีน  926 5.9 926 5.7 921 5.4 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้  915 5.8 921 5.7 921 5.4 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
ส่วนทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ก ำไรสะสม – จดัสรรแลว้ ส ำรองตำมกฎหมำย 

8,785 
626 
93 

56.2 
4.0 
0.6 

8,785 
656 
93 

54.0 
4.0 
0.6 

8,785 51.2 
656 3.8 
93 0.5 

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  2,955 18.9 3,367 20.7 3,718 21.6 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  3 0.0 7 0.0 4 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,377 85.5 13,829 84.9 14,176 82.5 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 15,642 100.0 16,283 100.0 17,174 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 

  
ก ำไรก่อนภำษ ี 2,584 2,964 3,131 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั(จำ่ย)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน:     
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว  (53) (72) (70) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทนุชัว่ครำว  (9) (10) 15 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1 (5) 1 
ตดัจ ำหน่ำยสว่นเกนิมลูคำ่เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย - 0 2 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกำรว่มคำ้ 20 22 1 
ขำดทนุจำกสนิคำ้เสยีหำย  1 3 4 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ  13 26 17 

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  865 854 819 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 100 30 - 

   ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  19 19 (22) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  39 41 145 

   กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั 0 (0) 0 
   รำยไดบ้ตัรของขวญั - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (16) (17) (21) 
รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชกิ - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (42) (37) (42) 
ดอกเบีย้รบั  (110) (113) (121) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน  3,412 3,705 3,861 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  
 

3 
 

(0) 
 

(9) 
 สนิคำ้คงเหลอื  (43) (30) 17 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (37) (32) 12 
 เงนิมดัจ ำ  (14) (28) (44) 
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งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  62 242 256 
 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  30 34 11 
 รำยไดร้อตดับญัช ี 39 39 36 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  
 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

(9) 
3 

(21) 
2 

(6) 
6 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  3,445 3,912 4,140 
 เงนิสดรบัดอกเบีย้  111 142 107 
 เงนิสดจำ่ยภำษเีงนิได ้ (467) (479) (520) 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  3,090 3,575 3,727 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ    
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้)  - - - 
เงนิลงทนุทัว่ไปลดลง (เพิม่ขึน้)  (597) (834) (93) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทนุในกำรรว่มคำ้ - -   (647) 
เงนิสดจำ่ยลว่งหน้ำเพื่อซือ้อำคำรและอปุกรณ์ลดลง (เพิม่ขึน้)  21 - - 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  (614) (619) (517) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (13) (6) (20) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สทิธกิำรเชำ่  (40) (25) (25) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  4 3 100 
เงนิปันผลรบั - - - 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,238) (1,481) (1,201) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
เงนิสดรบัจำกกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั 5 6 - 
จำ่ยเงนิปันผล  (1,820) (2,013) (2,210) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน  (1,816) (2,007) (2,210) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 35 87 316 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี  287 323 410 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  323 410 725 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 หน่วย 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เทำ่ 5.4 5.0 4.2 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็  เทำ่ 5.0 4.6 3.9 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เทำ่ 1.6 1.8 1.6 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้  เทำ่ 551 563 534 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั 1 1 1 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เทำ่ 24.7 23.8 24.5 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั 15 15 15 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้  เทำ่ 12.3 11.7 9.8 
ระยะเวลำช ำระหนี้  วนั 29 31 37 
Cash Cycle  วนั (14) (15) (22) 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 67.3 67.8 68.4 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 14.9 16.2 15.9 
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 137.3 137.5 139.6 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 13.5 14.7 14.9 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 15.9 17.8 18.4 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 13.7 15.2 15.4 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  รอ้ยละ 62.3 72.8 80.4 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เทำ่ 1.0 1.0 1.0 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน     
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่ 0.2 0.2 0.2 
อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่ 0.0 0.0 0.0 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  เทำ่ N/A N/A N/A 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 1.3 1.3 1.3 
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14 กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

14.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

14.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2561 บรษิัทฯ และบริษทัย่อยมีรำยได้รวมจ ำนวน 17,234 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 776 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7  โดยหลกัเกิดจำกรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรเพิม่ขึ้น 698 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขยำย
สำขำของร้ำนเอ็มเคสุกี้และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำยของสำขำเดมิ  (Same-Store Sales) 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรท ำกจิกรรมทำงกำรตลำดและออกเมนูอำหำรใหม่ๆ  เพื่อกระตุ้นยอดขำยอยำ่งต่อเน่ือง   นอกจำกน้ี 
ในปีที่ผ่ำนมำต้นทุนวตัถุดิบหลกัปรบัตัวลดลง  ท ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับ 11,475 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ   จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่กล่ำวมำขำ้งต้น ส่งผลใหใ้นปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 2,574 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 149 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1   

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น )ลดลง (
ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์ 12,686 78.9 13,125 78.3 3.5 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิ 3,025 18.8 3,256 19.4 7.6 
รำ้นอำหำรอื่น ๆ  362 2.3 389 2.3 7.4 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 16,073 100.0 16,770 100.0 4.3 

 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 16,770 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 698 
ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 4.3  เน่ืองจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนเอ็มเคสุกี้และร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ  รวมถึงกำร
เพิม่ขึ้นของยอดขำยของสำขำเดมิ  ทัง้น้ีรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกว่ำร้อยละ 98 เป็น
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นเอม็เค สุกี้ เอม็เค โกลด ์และเอม็เค ไลฟ์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และรำ้นอำหำร
ญี่ปุ่ นยำโยอซิึง่ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั แนวโน้มสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธรุกจิสุ
กี้มีแนวโน้มลดลงในขณะที่สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
เน่ืองจำกรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอมิอีตัรำกำรขยำยตวัทีส่งูกวำ่   

ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจร้ำนเอม็เค สกีุ้ / เอม็เค โกลด ์/ เอม็เค ไลฟ์ 

 
2560 2561 

จ ำนวนสำขำรำ้นสุก้ี   
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 11 13 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี 435 448 
ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรเติบโต - ร้ำนสุก้ี   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (ลำ้นบำท) 12,686 13,125 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุีท้ ัง้หมด (รอ้ยละ) 4.9 3.5 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุี ้– สำขำเดมิ (รอ้ยละ)   1.7 0.5 

       รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนสกีุ้ 
ในปี 25 16  บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสกุี้จ ำนวน 13,125 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 439 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 โดยหลกัเกดิจำกกำรขยำยสำขำใหม่จ ำนวน 13 สำขำ และกำรเตบิโตของยอดขำยของสำขำ
เดมิ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ 

 
2560 2561 

จ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ   
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 7 19 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี 165 184 
ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรเติบโต – ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (ลำ้นบำท) 3,025 3,256 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมด (รอ้ยละ) 11.7 7.6 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย – สำขำเดมิ (รอ้ยละ) 3.6 -0.2 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิจ ำนวน  3,256 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 7.6 จำกปีก่อนหน้ำ  กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดร้ำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอสิำเหตุหลกัเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนสำขำ 
โดยในปี 2561 จ ำนวนสำขำได้เพิ่มขึน้สุทธ ิ19 สำขำ แม้ว่ำอตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยสำขำเดมิจะปรบัตวั
ลดลงเลก็น้อยที่รอ้ยละ 0.2 แต่เน่ืองจำกกระแสตอบรบัที่ดขีองแบรนดย์ำโยอ ิท ำใหบ้รษิทัฯ มแีผนที่จะขยำยสำขำเพื่อให้
ครอบคลุมควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทัง้ในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั   

รำยได้อ่ืน 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยได้อื่น จ ำนวน 463 ล้ำนบำท โดยหลกัประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบี้ยรบั จ ำนวน 
121 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 8 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเน่ืองจำกเงนิฝำกประจ ำและเงนิฝำกออมทรพัย์ที่เพิม่ขึ้น  และรำยได้อื่น 
จ ำนวน 342 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 71 ล้ำนบำท หลกัๆ มำจำกรำยไดจ้ำกค่ำบตัรสมำชกิที่เพิม่สูงขึน้จำกปีก่อน เน่ืองจำกใน
ระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ เริม่โปรแกรมสะสมแต้มในบตัรสมำชิกเพื่อให้ลูกค้ำสะสมแต้มจำกกำรรบัประทำนอำหำรและ
สำมำรถน ำแต้มไปแลกสทิธสิ่วนลดต่ำงๆ ท ำให้บรษิทัฯ มฐีำนลูกค้ำที่มำท ำบตัรสมำชกิเพิม่ขึ้นจ ำนวนมำก รวมถึงกำร
เพิม่ขึน้ของรำยไดค้่ำสนับสนุนกำรขำยที่เรยีกเกบ็จำกบรษิทัคู่คำ้ตำมโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยที่ตกลงกนั และก ำไรจำก
กำรขำยสนิทรพัยใ์นระหว่ำงงวด 

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของบริษทัฯ 

ต้นทุนกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ กว่ำรอ้ยละ 90 เป็นต้นทุนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ ค่ำขนส่ง ค่ำ
เกบ็รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิค้ำ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรโรงงำน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยบรษิทัฯ 
มีกำรควบคุมระบบกำรจดัซื้อและกำรผลิตที่มีประสิทธภิำพ โดยกำรสัง่ซื้อวตัถุดิบและสินค้ ำส ำเร็จรูปส ำหรบัร้ำนสุกี ้
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ และร้ำนอำหำรอื่นเป็นแบบรวมศูนย์ ท ำให้มกีำรสัง่ซื้อสนิค้ำจ ำนวนมำกในกำรสัง่ซื้อแต่ละครัง้ 
สง่ผลใหม้กีำรประหยดัเน่ืองจำกขนำด (Economy of Scale) และมอี ำนำจต่อรองที่ค่อนขำ้งสูงกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย อกีทัง้กำร
ผลิตที่ผ่ำนครวักลำงเกือบทัง้หมด  ท ำให้เกิดกำรประหยดัเน่ืองจำกขนำดจำกกำรผลิตและยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพ
สนิค้ำให้มมีำตรฐำนเดยีวกนัได้อีกด้วย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำคงเหลือ ทัง้ประเภทวตัถุดบิและ
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป โดยประมำณกำรควำมตอ้งกำรวตัถุดบิและสนิคำ้คงเหลอืของแต่ละสำขำในแต่ละวนั ท ำใหส้ำมำรถควบคุม
ปรมิำณสนิค้ำที่จดัส่งไปให้แต่ละสำขำและควบคุมปรมิำณของเสยีได้ในแต่ละวนั กำรบรหิำรกำรจดัส่งวตัถุดบิและสนิค้ำ
ส ำเรจ็รปูแบบรวมศูนยย์งัช่วยท ำใหส้ำมำรถควบคมุต้นทุนกำรจดัสง่ไดม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 11,475 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ  
ส ำหรบัสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรกไ็ดป้รบัเพิม่ขึน้ จำกรอ้ยละ 67.8 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 68.4 
ในปี 2561 ซึง่สำเหตุหลกัเน่ืองจำกรำคำตน้ทุนวตัถุดบิหลกัทีล่ดลงและกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนกำรผลติไดด้ขีึน้ 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคญัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย คำ่วสัดุสิน้เปลอืง และค่ำเสื่อมรำคำทรพัยส์นิถำวรและค่ำตดัจ ำหน่ำย ในปี 2561 มคี่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและบรหิำรทัง้สิน้ 8,806 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 507 ล้ำนบำท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 6.1 เหตุผล
หลกัเน่ืองจำก 

1. กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพื่อรองรบัประมำณกำรหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นจำกกำรปรบัค่ำชดเชยกรณีพนักงำน

เกษยีณและเลกิจำ้งตำมรำ่งแกไ้ขพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน จ ำนวน 92 ลำ้นบำท 

2. กำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสรมิกำรขำย เน่ืองจำกในระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรท ำกิจกรรม

ทำงกำรตลำดและส่งเสรมิกำรขำยจ ำนวนมำกทัง้ส ำหรบัแบรนดเ์อ็มเคและยำโยอิ เช่น กำรโฆษณำทำงสื่อออนไลน์ 

สื่อโทรทศัน์และสิง่พมิพต์่ำงๆ และกำรออกโปรโมชัน่อำหำรใหมอ่ย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ส ำหรบัแบรนดย์ำโยอกิม็กีำร

น ำนกัรอ้งวยัรุน่วง BNK48 มำเป็นพรเีซน็เตอรผ์ำ่นกจิกรรมต่ำงๆ ของทำงรำ้น 

3. คำ่เช่ำและค่ำบรกิำรของสำขำต่ำงๆ ทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี และกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใช้จำ่ยพนักงำนจำกจ ำนวนพนักงำนที่

เพิม่ส ำหรบัสำขำทีเ่ปิดใหม ่ 

ดว้ยเหตุผลหลกัขำ้งต้น จงึส่งผลใหอ้ตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดร้วมปรบัเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 50.4 
ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 51.1 ในปีน้ี  

ก ำไรสทุธิ 

จำกปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท ำให้ก ำไร
สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรบัเพิ่มขึ้นจำก 2,425 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 2,574 ล้ำนบำท ในปี 2561 หรือ
เพิม่ขึน้ 149 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

14.1.2 ฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 17,174 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 จ ำนวน 
891 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 สำเหตุหลกัมำจำก 

1) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำในบรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจิ
สตกิส ์จ ำกดั ซึ่งด ำเนินธุรกจิศูนยก์ระจำยสนิคำ้และจดัสง่ จ ำนวน 647 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่ำว
รอ้ยละ 49.75 ซึ่งบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นศูนยก์ระจำยสนิคำ้และจดัสง่สนิคำ้ไปยงัรำ้น
สำขำต่ำงๆ ใหก้บับรษิทัฯ  

2) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะยำว จ ำนวน 442 ลำ้นบำท  
3) กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 316 ลำ้นบำท 
4) กำรลดลงของเงนิลงทุนชัว่ครำว จ ำนวน 250 ลำ้นบำท 
5) กำรลดลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 274 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรตดัค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงปี และกำร

จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจ ำนวน 2,998 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 จ ำนวน 544 
ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 22.1 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก กำรเพิม่ขึ้นของเจำ้หน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น จ ำนวน 
317 ล้ำนบำท ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิม่ขึน้ จ ำนวน 145 ล้ำนบำท  และกำรเพิม่ขึน้ของภำษเีงนิได้
คำ้งจำ่ย จ ำนวน 81 ลำ้นบำท  
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ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 14,176 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
347 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสม จ ำนวน 350 ลำ้นบำท  

กระแสเงินสด  
                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 2560 2561 
เงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,575 3,727 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,481) (1,201) 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (2,007) (2,210) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 87 316 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3,727 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจ ำนวน 152 ล้ำนบำท เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน หรอืเท่ำกบั 4.3% โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด ำเนินงำน กำรลดลงของสนิค้ำคงเหลือและสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น และกำรเพิม่ขึ้นของเจ้ำหน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นสทุธ ิ 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบรษิทัฯ มีจ ำนวน  1,201 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 280 ล้ำนบำท โดยกิจกรรม
ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ำยลงทุนในบริษัทร่วมค้ำ เงินลงทุนทัว่ไป และเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ 
เน่ืองจำกกำรขยำยสำขำทีเ่พิม่ขึน้    

ส ำหรบักระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิมีจ ำนวน  2,210 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 203 ล้ำนบำท โดย
สำเหตุหลกัมำจำกกำรจำ่ยเงนิปันผลทีส่งูขึน้กวำ่ปีก่อน  

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิสดในกจิกรรมด ำเนินงำน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหำเงนิ ส่งผลใหใ้นปี 2561 บรษิทัฯ มี
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 316 ลำ้นบำท  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่องทีแ่ขง็แกรง่ โดยมอีตัรำสว่นสภำพคล่องที ่4.2 เท่ำ ปรบัลดลง
เล็กน้อยจำก 5.0 เท่ำในปี 2560 และเน่ืองจำกตำมลกัษณะธุรกิจของบรษิทัฯ จะมกีำรเก็บเงนิสดทนัทีภำยหลงักำรขำย
และบรกิำร ท ำให้ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มำกคอื  1 วนั ในขณะที่เจ้ำหน้ีกำรคำ้จำกกำรซื้อวตัถุดบิ
และสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจะช ำระภำยหลงัตำมนโยบำยเครดติ โดยมรีะยะเวลำช ำระหน้ีโดยเฉลีย่ประมำณ 37 วนั และระยะเวลำ
ขำยสนิคำ้เฉลีย่ 15 วนั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดสว่นเกนิ ท ำใหว้งจรเงนิสดตดิลบคอืมวีงจรเงนิสด (22) วนั 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในปี 2561 ปรบัตวัสงูขึน้จำกปีก่อน โดย ปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อื
หุ้น ร้อยละ 18.4 โดยปรบัเพิม่ขึ้นจำกร้อยละ 17.8 ในปี 2560 สำเหตุหลกัเกิดจำกก ำไรสุทธทิี่ปรบัเพิ่มขึ้น จ ำนวน 149 
ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่รอ้ยละ 68.4 และอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 14.9 ซึ่งล้วนปรบัสงูขึน้จำกปี
ก่อน แสดงใหเ้หน็ถงึควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ ทีด่ขีึน้ 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบัอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.4 ปรบัเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกร้อยละ 15.2 ในปี 2560 
โดยสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้จำกปีก่อนในสดัสว่นทีม่ำกกวำ่กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทุธ ิ
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โครงสร้ำงทำงกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัรำหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.2 เท่ำ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทยีบกบัปี 2560 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ และมเีงนิสดทีเ่หลอือยูค่อ่นขำ้งมำกทีไ่ดจ้ำกกำรเพิม่ทุน 

ปัจจยัท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในปี 2562 

ในปี 2562 สถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในตลำดธุรกจิรำ้นอำหำรยงัต้องเผชญิกบัควำมท้ำทำยจำกภำวะเศรษฐกจิที่มคีวำมไม่
แน่นอนเน่ืองจำกก ำลงัซื้อของประชำกรในประเทศที่ยงัไม่ฟ้ืนตวั โดยก ำลงัซื้อส่วนใหญ่จะยงัมำจำกกลุ่มผู้มรีำยได้ปำน
กลำงถึงสูงเป็นหลกั ธุรกิจท่องเที่ยวที่มแีนวโน้มขยำยตวัในอตัรำที่ชะลอตวั กอปรกบักำรที่พฤติกรรมผู้บรโิภคที่มกีำร
เปลี่ยนแปลง โดยผูบ้รโิภครบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนน้อยลงและมทีำงเลอืกในกำรรบัประทำนอำหำรหลำกหลำยมำกขึน้ 
เช่น กำรเลือกรบัประทำนอำหำรจ ำพวกสตรีทฟู้ด-เดลิเวอรี่ เพื่อน ำไปรบัประทำนภำยในบ้ำนพักอำศัย ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ทัง้เชนร้ำนอำหำรและร้ำนอำหำรทัว่ไปต้อง เร่งปรบักลยุทธ์รบักำรแข่งขนั โดยต้องมีควำม
ยดืหยุ่นในกำรด ำเนินธุรกิจและพฒันำจุดแขง็รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใหม่ๆ เข้ำมำเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัคงมเีป้ำหมำยที่จะเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง ดงันัน้ กำรขยำยสำขำยงัคงเป็นกลยุทธ์
หลกัของบรษิทัฯ โดยจะเน้นกำรขยำยสำขำ เอม็เค สุกี ้และยำโยอิ เป็นหลกั ทัง้น้ี กำรขยำยสำขำจะเลอืกท ำเลที่สำมำรถ
เขำ้ถงึฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ  หรอืพืน้ที่ใหม่ๆ ทีก่ำรแข่งขนัยงัไม่รนุแรง เช่น ตำมหวัเมอืงในต่ำงจงัหวดั และเน้นกำรขยำยสำขำ
ธุรกิจร้ำนข้ำวกล่อง บิซซี่ บ็อกซ์ ไปยงัอำคำรส ำนักงำน หรอืย่ำนธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมอืงที่เร่งรบีและ
ต้องกำรควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรรบัประทำนอำหำร แต่ยงัคงได้รบัประทำนอำหำรที่สดใหม่และสะอำดในรำคำที่
สมเหตุสมผล นอกเหนือจำกกำรขยำยสำขำ บรษิทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรเพิม่พนัธมติรทำงธุรกจิที่ใหบ้รกิำรฟู้ดเดลิ
เวอรี ่ตลอดจนกำรจดักจิกรรมดำ้นกำรตลำดและส่งเสรมิกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อตอบรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 

 

 



                                                                                                                         บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

 บรษิทัฯไดส้อบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบัน้ีแล้ว  ดว้ยควำมระมดัระวงั บรษิทั ฯ ขอรบัรองว่ำ 
ข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั  นอกจำกน้ี  
บรษิทัฯ ขอรบัรองวำ่ 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มูลทำงกำรเงนิที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น
ในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ  ผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ด ี เพื่อให้แน่ใจว่ำบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคญั
ทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว  และบรษิัทฯ ได้
แจง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ 
แล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  รวมทัง้กำรกระท ำที่มชิอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

ในกำรน้ี  เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกต้องแล้ว  บรษิทัฯ 
ได้มอบหมำยให้ นำงสุดำรตัน์ พทัธ์ววิฒัน์ศิริ เป็นผู้ลงลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มลีำยชื่อของ 
นำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิก ำกบัไว ้ บรษิทัฯ จะถอืวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งต้น 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธำนกรรมกำร _______________________________ 

2. นำยสมชำย  หำญจติตเ์กษม กรรมกำร _______________________________ 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส _______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ุ  67 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 123,059,333 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.4  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 182,396,802 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.8  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นสามขีองนางยุพนิ ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั    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 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์  
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ยูนิตี ้โกลบอล ดเีวลลอปเมนท ์ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
2542-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
2534-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โทเทม็ส ์

 2533-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.พรซีชิ ัน่ แมนูแฟคเจอริง่ 
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2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  57 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 147,494,812 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.0  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี       

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นน้องชายของนางยุพนิ ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 ปรญิญาโท (MS) Abilene Christian University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

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

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์  
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เพอฟอรแ์มนซ์ 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เอชควิ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ 
2548-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 
2547-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี 
2542-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ 
2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เนชัน่แนล ฟู้ด รเีทล 

 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
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3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  79 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 3,700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.4  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ี(เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 การสมัมนาผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไทย 2547 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2548 

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

กรรมการ บมจ.ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
กรรมการ บมจ.ธนาคารกรงุศรอียุธยา 

2526-2542 กรรมการ บมจ.ประกนัชวีติศรอียธุยา  

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2547-ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ.สหวริยิาเพลทมลิ 
2552-2555 กรรมการ บมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย 
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4. ดร.อรรณพ ตนัละมยั 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  68 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

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

สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาเอก Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 154/2554  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2558-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 
2554-2558   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นกรงุเทพ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2559-ปัจจบุนั     คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ 
2549-2560    กรรมการ บจ.เอก็ซ ์สบิเกา้ 
2555-2559     คณบด ีวทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล 
2550-2554        คณบด ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 ุ  66 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

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

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-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ.กุลธรเคอรบ์ี้ 
2550-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ 
2554-2561        กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี 
2548-2557        กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรเีมยีร ์เทคโนโลย ี

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2556-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.ลงิซ ์คอรป์อเรชัน่ 
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท ์
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.วปิเทล 
2545-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ 
2531-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ.เคว ีอเีลคทรอนิคส ์
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6. นำยทนง โชติสรยทุธ ์
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  65 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 91,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0   

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -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-ปัจจบุนั      กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2536-ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2530-2561 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซเีอด็ยูเคชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เบสแลบ็ 
2553-ปัจจบุนั      ผูอ้ านวยการ โรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ.เพลนิพฒัน์ 
2549-ปัจจบุนั      ประธานคณะกรรมการบรหิาร โรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ.เพลนิพฒัน์ 
2544-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
2527-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.เอม็แอนดอ์ ี
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7. นำงวิไล ฉัททนัตร์ศัมี 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  65 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Fellow (FIOD) 
 DCP Refresher 2/2549 
 Director Certification Program (DCP) 13/2544  

 
ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 
 

2555-ปัจจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอรม์นิอล 
2558-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาล 

บมจ.บซีพีจี ี 
2556-2558     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมอืยาง 
2553-2555        กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หอ้งเยน็เอเชีย่นซฟู้ีด 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง 
2561-ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

กรมบญัชกีลาง 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.สหไทย สตลีไพพ ์
2559-ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้

คณุทหารลาดกระบงั 
2559-ปัจจบุนั ผูส้งัเกตุการณ์อสิระตามขอ้ตกลงคุณธรรม องคก์รต่อตา้นคอรปัชัน่ 

(ประเทศไทย) 
2540-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2535-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส 
2554-2560     เลขาธกิาร สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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8. นำยอรรถพล ชดช้อย 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  62 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

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

 Director Certification Program (DCP) 54/2548  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2556-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ 
2525-2542        กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ บมจ.ไมเนอร ์คอรป์อเรชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรีนัดา รสีอรท์  
2555-ปัจจบุนั     ทีป่รกึษาทางการเงนิ บจ.ยนิูคอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
2560-2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.วรีนัดา รสีอรท์ แอนด์ สปา 
2544-2554        กรรมการและผูอ้ านวยการ บจ.มอลลเิกเ้ฮลทแ์คร ์(ประเทศไทย) 
2542-2544        ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ีบจ.องักฤษตราง ู(แอล.พ.ี) 
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9. นำยสจิุนต ์ชุมพลกำญจนำ 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  67 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 4,200,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2555-2561     กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
2555-2557    รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิและธรุกจิต่างประเทศ 

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

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  62 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 3,862,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.4  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

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 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั      กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2542-2560      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2555-2559     กรรมการและเลขานุการ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2558-2559 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร (บญัชแีละการเงนิ)  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2558   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2537-2549         ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
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11. นำงยพิุน ธีระโกเมน 
ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  62 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 182,396,802 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 19.8  
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 123,059,333 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.4 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นภรรยาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน และเป็นพีส่าวของนายสมชาย หาญจติตเ์กษม 

คณุวฒุทิางการศกึษา  มหาบณัฑติกติตมิศกัดิส์าขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ ์
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 -ไมม่-ี 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2558-ปัจจบุนั     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2555-2558     กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธรุกจิภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ น  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2549-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายซพัพลายเซนและรา้นอาหารญี่ปุ่ น 

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

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์  
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ยูนิตี ้โกลบอล ดเีวลลอปเมนท ์ 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่ 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.หาญธรี ์ยนิูตี ้กรุ๊ป 
2548-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.สุพเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ 
2542-ปัจจบุนั      กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท์ 
2539-ปัจจบุนั      กรรมการ บจ.ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ 

 2537-ปัจจบุนั      กรรมการ บจ.เนชัน่แนลฟู้ดรเีทล 
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12. นำยเกียรติก้อง กงัวำนวงษ์ 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาภตัตาคารและซ่อมบ ารงุ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  51 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 30,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0   
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 -ไมม่-ี 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาภตัตาคารและซ่อม

บ ารงุ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2555-2560     ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาและวศิวกรรม บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
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13. นำงสดุำรตัน์ พทัธวิ์วฒัน์ศิริ 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชแีละการเงนิ 

 เลขานุการบรษิทัฯ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  46 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 880,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.1 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ ์ธรีะโกเมน 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรสีถติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การผา่นการอบรมที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

 Company Secretary Program (SCP) 82/2560 
 Board Reporting Program (BRP) 25/2561 

 
 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2556-2560     ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

  บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
 2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์
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รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหุ้นบริษทัฯของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่29 

ธนัวาคม 2560 

จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่28 

ธนัวาคม 2561 

จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขีน้/(ลดลง) 

สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 
1 นายฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
140,059,333 123,059,333 (17,000,000) 13.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  199,396,802 182,396,802 (17,000,000) 19.8% 
2 นายสมชาย หาญจติตเ์กษม กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
164,494,812 147,494,812 (17,000,000) 16.0% 

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  3,700,000 3,700,000 0 0.40% 
4 ดร.อรรณพ ตนัละมยั กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - - 

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

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  0 91,900 91,900 0.0% 
7 นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
8 นายอรรถพล ชดชอ้ย กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
9 นายสุจนิต ์ชมุพลกาญจนา กรรมการอสิระ 4,200,500 4,200,500 0 0.5% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  1,500,000 - (1,500,000) - 
10 นายประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมการ 4,112,800 3,862,800 (250,000) 0.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
11 นางยพุนิ ธรีะโกเมน รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 199,396,802 182,396,802 (17,000,000) 19.8% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  140,059,333 123,059,333 (17,000,000) 13.4% 
12 นายเกยีรตกิอ้ง กงัวานวงษ ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส 
21,100 30,000 8,900 0.0% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  400,000 400,000 0 0.0% 
13 นางสดุารตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส 
920,000 880,000 (40,000) 0.1% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
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บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
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บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) C,CEO,M D,M D ID,// ID ID ID,AC ID,AC ID D M M 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 ยนิูตี้ โกลบอล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั D          D   

บรษิทั มารค์ วนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั D D         D   

บรษิทั เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี จ ากดั  D            

บรษิทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั  D            

บรษิทั เอม็ เพอฟอรแ์มนซ ์จ ากดั  D            

บรษิทั เอม็ เอชควิ จ ากดั  D            



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)   D           

บรษิทั สหวริยิาเพลทมลิ จ ากดั (มหาชน)   D           

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    D,AC          

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

บรษิทั ลงิซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั     D         

บรษิทั เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั     D         

บรษิทั วปิเทล จ ากดั     D         

บรษิทั ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D         

บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์จ ากดั     D,MD         

บรษิทั กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)     ID         

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)      D    ID,//    

บรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั      D        

บรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ ากดั      D        

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ากดั      D        

บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ ากดั      D        

บรษิทั ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั       D       

บรษิทั จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส จ ากดั       D       



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 3 
 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 

นา
ยฤ

ทธ
ิ ์ธ
รีะ
โก
เม
น 

นา
ยส

มช
าย

 ห
าญ

จติ
ตเ์
กษ

ม 

นา
ยส

มช
าย

 พ
พิธิ

วจิ
ติร
กร

 

ดร
.อ
รร
ณ
พ 
ตนั

ละ
มยั

 

ดร
.ข
ตัยิ

า 
ไก
รก
าญ

จน์
 

นา
ยท

นง
 โช

ตสิ
รย
ทุธ

 ์

นา
งว
ไิล

 ฉ
ทัท

นัต
ร์ศั
ม ี

นา
ยอ

รร
ถพ

ล 
ชด

ชอ้
ย 

นา
ยส

จุนิ
ต์ 
ชุม

พล
กา
ญจ

นา
 

นา
ยป

ระ
วทิ

ย ์
ตนั

ตวิ
ศนิ

ชยั
 

นา
งย
พุนิ

 ธ
รีะ
โก
เม
น 

นา
ยเ
กยี

รต
กิอ้

ง ก
งัว
าน

วง
ษ์ 

นา
งส
ดุา
รตั
น์ 
พทั

ธว์
วิฒั

น์ศ
ริ ิ

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)       ID,//       

บรษิทั สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน)       ID,//       

บรษิทั สหไทย สตลีไพพ ์จ ากดั       D       

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั        ID,AC      

บรษิทั วรีนัดา รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน)        D, //      

บรษิทั เนชัน่แนลฟู้ดรเีทล จ ากดั  D         D   

บรษิทั ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  D         D   

บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ากดั  D         D   

บรษิทั เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่ จ ากดั           D   

บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์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 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

1. 
 

นำยพสักร ลิลำ 
ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

46  ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

0.00% ไมม่ ี 2553-ปัจจบุนั 
2551-2553 
2546-2551 
2544-2546 
2538-2544 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายรายไดค้า่ผา่นทาง 
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
เจา้หน้าทีอ่าวโุสตรวจสอบ 
 

บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ 
บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ 
บมจ. กรงุเทพประกนัชวีติ 
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 
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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 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก 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 ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสมและภำยใน

เวลำอนัควร 
1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอยำ่งเหมำะสม 

และภำยในเวลำอนัควร 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 2 

2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูล (Oversight) และพฒันำกำรด ำเนินกำรด้ำน

กำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร 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 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้คีวำมรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทั 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 บรษิทัมกีระบวนกำรแกไ้ขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส 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 โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ 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 

ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ   

  

7.2 บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองคก์ร 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  กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืน
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 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร 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
ปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

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 ฝ่ำยงำน 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 
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14. องคก์รส่ือสำรข้อมูลภำยในองคก์ร 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 

  

  



                                                                                      บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                           
 

 
เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 10 

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน 

เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

.16 1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธรุกจิและขอ้ก ำหนดหำ้มฝ่ำยบรหิำรและ
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. องคก์รประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำร

ระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพรอ่งของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมแกไ้ข
อยำ่งทนัท่วงท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี 
        17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์หรอื

สงสยัวำ่มเีหตุกำรณ์ทุจรติอยำ่งรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำย  หรอืมกีำรกระท ำที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอยำ่งมนียัส ำคญั    

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

        17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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