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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 ำเนินธุรกิจหลกัคอื ร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกจิ
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 2562 บรษิทัฯ มรีำ้น เอม็เค สุกี้ อยู่ทัง้หมด 463 สำขำทัว่ประเทศ (รวมรำ้น เอม็เค โกลด ์6 สำขำ 
และเอม็เค ไลฟ์ 6 สำขำ) รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ 198 สำขำ รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นฮำกำตะ 6 สำขำ รำ้นมยิำซำก ิ23 สำขำ 
ร้ำนอำหำรไทย เลอ สยำม 3 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ ร้ำนข้ำวกล่อง “บิซซี่บ็อกซ์” 8 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 ์
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บรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัดงัต่อไปน้ี 

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  

 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 

 ในระหวา่งวนัที ่5 - 7 สงิหาคม 2556 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
จ านวน 185,850,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 49 บาท โดยบรษิทัฯ 
ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 720,000,000 บาท (หุน้สามญั
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
แหง่ประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัจ านวน 905,850,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนและเริม่ท าการซื้อขายไดต้ัง้แต่วนัที่ 15 สงิหาคม 2556 ในการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 135.8 ลา้นบาท 
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      (สทุธจิากภาษเีงนิได ้33.9 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัฯ แสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
 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 (วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย) ซึง่ตรงกบัวนัที ่6 สงิหาคม 2561 

ปี 2557  ในเดอืนมนีาคม 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการครวักลางแห่งใหม่ ตัง้อยู่บน 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 

 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 
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  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 

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
ทะเบียน 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย   
บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 49.75 ในบรษิทัดงักล่าว 

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

ปี 2562 
 เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัสดุยอดองคก์รแหง่ปี “Thailand Top Company Awards 

2019” รางวลัแห่งความเป็นเลิศประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จากนิตยสาร BUSINESS+ 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยเป็นรางวลัที่มอบใหก้บัสดุยอดองคก์รในประเทศไทยทีม่ผีลการ
ด าเนินงานยอดเยีย่มของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2562 เปิดรา้นเอม็เค สกุี ้สาขาที ่8 ทีเ่มอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที่ 7 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ ได้รบัคดัเลือกให้เป็นบรษิทัในกลุ่มหลกัทรพัย์ ESG100 ประจ าปี 

2562 ที่มผีลการด าเนินงานโดดเด่นในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 

 เมื่อวนัที่ 11 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้บรษิทั คาตาพลัท์ จ ากดั เพื่อลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร 
โดยมทีุนจดทะเบยีน 2,070 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 207 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม ่

 เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2562 เปิดรา้นเอม็เค สกุี ้สาขาที ่9 ทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 เมื่อวนัที ่23 ตุลาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั Asian Service Award 2019 จากทางสมาคมมาตรฐาน

และคณุภาพแหง่ประเทศไทย (สมคท.) ในดา้นความเป็นเลศิในเรื่องการจดัการคุณภาพ 
 เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” 

ในด้านความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) และความเป็นเลิศด้านการพฒันาการ
บริหารจดัการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ซึ่งจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจ
แหง่ประเทศไทย (TMA) รว่มกบัสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2562 บรษิทั คาตาพลัท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ด าเนินการเขา้ลงทุนในหุน้
ของบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 65 
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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 2562 
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1.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยประกอบธรุกิจ
หลกัดงัต่อไปน้ี 

ประเภทบริการ ร้านอาหาร เคร่ืองหมายบริการ จ านวน
สาขา 

รำ้นสุกี ้

เอม็เค เรสโตรองต ์
 

 451 

เอม็เค โกลด ์เรสโตรองต์  6 

เอม็เค ไลฟ์ 
 

6 

รำ้นอำหำรญีปุ่่ น 

ยำโยอ ิ  198 

ฮำกำตะ  6 

มยิำซำก ิ  23 

รำ้นอำหำรไทย 
ณ สยำม  1 

เลอ สยำม 
 

 3 

รำ้นขำ้วกล่อง บซิซี ่บอ็กซ ์  8 

รำ้นกำแฟ/เบเกอรี ่ เลอ เพอททิ 
 

3 

รำ้นขนมหวำน เอม็เค ฮำรเ์วสต ์  1 

จดัเลีย้งและใหบ้รกิำรส่งถงึบำ้น เอม็เค เรสโตรองต์/ ยำโยอ ิ
 

     - 

รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ ยำโยอ ิ(สงิคโปร)์ 
 

    10 

แฟรนไชส ์

เอม็เค เรสโตรองต์ (ญีปุ่่ น) 
   

   36 

เอม็เค เรสโตรองต์ (เวยีดนำม) 
  

    9 

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 2562 รำ้นสุกี้ในประเทศที่ด ำเนินงำนโดยบรษิทัฯ มีทัง้หมด 463 สำขำ โดยเป็นร้ำน 
เอม็เค สกุี ้451 สำขำ รำ้นเอม็เค โกลด ์6 สำขำ และรำ้นเอม็เค ไลฟ์ 6 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 2562 บรษิทัฯ มรีำ้นยำโยอ ิรวม 198 สำขำ ทัว่ประเทศ 

ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นใหม่ 2 แบรนด ์ไดแ้ก่ รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นประเภทรำเมน
ชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และรำ้นอำหำรเทปปันยำกชิื่อ “มยิำซำก”ิ (Miyazaki) โดย ณ  สิน้ปี 2562 มรีำ้นฮำ
กำตะ รวม 6 สำขำ และมรีำ้นมยิำซำก ิรวม 23 สำขำ  

ส ำหรบัร้ำนฮำกำตะ สำขำที่ตัง้อยู่ที่โรงพยำบำลศิริรำช บริษทัฯ จะบริจำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่
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 สยำมจึงด ำเนินธุรกิจสบืทอดเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตัง้และเป็นกำรร ำลึกถึงสำขำแรกที่         
สยำมสแควรท์ีปิ่ดตวัลง  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ร้ำนอำหำร ณ สยำมมีจ ำนวน 1 สำขำ ตัง้อยู่ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพลำซำ     
บำงนำ  

รำ้นอำหำรไทย เลอ สยำม บรกิำรอำหำรไทยทัว่ไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกคำ้ต่ำงชำต ิหรอืนกัธรุกจิทีต่อ้งกำรใชร้ำ้นอำหำรเพื่อใชเ้ลีย้งรบัรองแขกหรอืลูกคำ้  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 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 2562 รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์มจี ำนวน 8 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 2562 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 2562 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 และยงัเป็นผู้ให้สทิธิแฟรนไชส์ร้ำนอำหำรยำโยอิแก่ 
MKI  ในปี 2554 บรษิทัฯ จงึได้เข้ำท ำสญัญำจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกบั Plenus 
Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรในประเทศสงิคโปรภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทั
เอง และของ Plenus Co.,Ltd.  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 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” 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

สว่นที ่1 หน้ำ 10 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีสำขำร้ำนเอ็มเค สุกี้จ ำนวน 35 สำขำในประเทศญี่ปุ่ น 9 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 2560 ถงึปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมจ ำนวน 16,458 ล้ำนบำท 17,234 ล้ำนบำท และ 17,871 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 ในปี 2561 และเตบิโตรอ้ยละ 3.7 ในปี 2562 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 ซึ่งมรีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถึงสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆ ใน
รำ้น สำมำรถใช้เวลำร่วมกนัปรุงสุกี้เพื่อรบัประทำนร่วมกนัพรอ้มกบัสนทนำไปดว้ยโดยไม่ต้องรบีรอ้น หรอื
หำกเป็นคนท ำงำนที่ระยะเวลำพกัเที่ยงมจี ำกดั ก็สำมำรถใช้เวลำไม่ถึง  1 ชัว่โมงเพื่อรบัประทำนอำหำร 
เน่ืองจำกกำรบริกำรของทำงร้ำนเน้นกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้
ประมำณ 300 บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 รำ้นเอม็เค สกุี ้มจี ำนวนทัง้หมด 451 สำขำทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดริ์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ โลตสั ห้ำงเซ็นทรลั ห้ำงโรบินสนั ห้ำง
เดอะมอลล ์เป็นตน้ ทีเ่ป็นแหล่งสรรพสนิคำ้ของลูกคำ้ทีม่รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึสงู โดยมจี ำนวนสำขำแบ่ง
ตำมภูมภิำคต่ำงๆดงัต่อไปน้ี  

 

 
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์/ เอม็เค ไลฟ์ 12,686 77.1 13,125 76.2 13,580 76.0 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิ 3,025 18.4 3,256 18.9 3,321 18.6 
รำ้นอำหำรอื่นๆ  362 2.2 389 2.2 509 2.8 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 16,073 97.7 16,770 97.3 17,409 97.4 
รำยไดอ้ื่น 385 2.3 464 2.7 462 2.6 
รวมรายได้ 16,458 100.0 17,234 100.0 17,871 100.0 
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ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล  204  
ภำคกลำง 44 
ภำคเหนือ 24 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 63 
ภำคตะวนัออก 49 
ภำคใต้ 48 
ภำคตะวนัตก 19 
รวม 451 

ในรำ้นเอม็เค สุกี้ โดยทัว่ไปจะเป็นกำรบรกิำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวนอำหำร 
อย่ำงไรกต็ำม ในรำ้นเอม็เค สุกี้ 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 2562 ร้ำนเอ็มเค โกลด์ มทีัง้หมด 6 สำขำ ตัง้อยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส ำคญั ได้แก่ สำขำ
สยำมพำรำกอน สำขำศำลำแดง สำขำเอสพลำนำด สำขำเอกมยั สำขำเซน็ทรลั ป่ำตอง และสำขำจงัซลีอน 
จ.ภูเก็ต โดยรูปแบบกำรบริกำรจะเป็นกำรบริกำรในรูปแบบตำมสัง่และคดิรำคำตำมประเภทและจ ำนวน
อำหำร โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 580 บำท นอกจำกน้ี รำ้นเอม็เค โกลด ์ยงับรกิำรอำหำรสุ
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กีร้วมถงึอำหำรประเภทอื่นๆ ของหวำน และเครื่องดื่มทัง้หมดในรปูแบบบุฟเฟ่ตเ์ช่นกนั โดยสำขำทีใ่หบ้รกิำร
ดงักล่ำวม ี3 สำขำ ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

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 

  *ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

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 โดยคอนเซป็ตข์องรำ้นน้ีหวงัว่ำลูกคำ้จะได้
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ กลบัไปทุกครัง้ที่มำรบัประทำนที่รำ้น และมคี่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ประมำณ 520 
บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 รำ้นเอม็เค ไลฟ์ มทีัง้หมด 6 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำด ิเอม็ควอเทยีร ์สำขำเมกำบำง-
นำ สำขำเซน็ทรลั ภูเกต็ สำขำไอคอนสยำม สำขำเซน็ทรลัเวลิด ์และสำขำเซน็ทรลั เวสตเ์กต 

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   

รำ้นอำหำรยำโยอิ บรกิำรอำหำรญี่ปุ่ นทัง้ประเภทจำนเดยีว (A La Carte) และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บรกิำรมำพรอ้มกบั ขำ้ว สลดัผกั ซุปมิโสะ เครื่องเคยีงแบบญี่ปุ่ นประจ ำวนั อำหำรแนะน ำ ไดแ้ก่ หมูชุบแป้งทอด



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

สว่นที ่1 หน้ำ 14 
 

รำดซอสมโิสะ หมูย่ำงกระทะร้อน ข้ำวหน้ำเน้ือประเภทต่ำงๆ ข้ำวกล่องแบบญี่ปุ่ น นอกจำกน้ียงัมบีรกิำร อุด้ง    
รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกี๊ยวซ่ำ พซิซ่ำญี่ปุ่ น และขนมหวำน รวมถงึเครื่องดื่มที่หลำกหลำย โดยมคี่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ประมำณ 240 บำท 

นอกจำกน้ี ยงัมกีำรพฒันำและคดัสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอร่วมกบัเชฟชำวญี่ปุ่ นของยำโยอิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่ น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ำกบัฤดูกำล และยงัคงรูปแบบควำมเป็นอำหำรญี่ปุ่ น โดยจะผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนมำ
ใหบ้รกิำร  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 รำ้นอำหำรยำโยอ ิมจี ำนวนทัง้หมด 198 สำขำทัว่ประเทศ  

ภูมภิำค จ ำนวนสำขำ 
กรงุเทพและปรมิณฑล 116 
ภำคกลำง 16 
ภำคเหนือ 6 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 
ภำคตะวนัออก 21 
ภำคใต้ 14 
ภำคตะวนัตก 7 
รวม 198 

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 2562 รำ้นฮำกำตะ มจี ำนวน 
6 สำขำ  ได้แก่  สำขำโรงพยำบำลศิรริำช  สำขำเซ็นทรลั เชียงใหม่ สำขำเซ็นทรลั หำดใหญ่ สำขำดอนเมอืง 
สำขำเซน็ทรลั เวสตเ์กต และสำขำเดอะมอลล ์งำมวงศว์ำน 

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 2562 รำ้นมยิำซำก ิมจี ำนวน 23 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 2562 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 
2562 ร้ำนเลอ สยำม ม ี3 สำขำ ได้แก่ สำขำศำลำแดง สำขำจงัซีลอน จงัหวดัภูเก็ต  และสำขำลอนดอนสตรที 
กรงุเทพฯ 

2.1.4 ธรุกิจร้านข้าวกล่อง 

รำ้น บซิซี่ บอ็กซ์ เป็นรำ้นขำ้วกล่องสไตล์แกรบแอนดโ์กทีลู่กคำ้สำมำรถเลอืกเมนูขำ้วกล่องทีร่ำ้นปรุงสดใหมทุ่ก
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 2562 รำ้นบซิซี ่บอ็กซ ์มทีัง้หมด 8 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 สำขำโรงพยำบำลศิรริำชเป็นส่วนหน่ึงของ 
CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคก ำไรหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิรริำชทัง้หมด  ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562  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 2562 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 ่ำจำกทัง้สองรำ้นคอื 150 บำท (ยงัไม่รวม
ค่ำจดัส่ง) หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของรำ้นเอม็เค สุกี้ จ ำนวนสัง่ข ัน้ต ่ำจะเริม่ต้นที่ 199 บำท ค่ำบรกิำรส่ง
อำหำรครัง้ละ 40 บำท (รวมภำษมีลูคำ่เพิม่แล้ว) นอกจำกน้ี ลูกคำ้ยงัสำมำรถสัง่จองเป็นออรเ์ดอรล์่วงหน้ำส ำหรบั
งำนสมัมนำหรอืงำนประชุมไดด้ว้ย  โดยสำมำรถช ำระคำ่อำหำรเป็นเงนิสดหรอืบตัรเครดติวซี่ำและมำสเตอร์กำร์ด
ทุกธนำคำร ซึง่กำรสัง่อำหำรสำมำรถท ำได ้2 ช่องทำง คอื  

 สัง่ทำงโทรศพัท:์  02-248-5555 หรอื 1642 

 สัง่ทำงออนไลน์ผำ่นเวบ็ไซต:์   
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 https://www.mk1642.com 

 https://yayoirestaurants.com 

โดยมพีืน้ทีใ่หบ้รกิำรดงัน้ี 
 กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
 จงัหวดันครปฐม (อ ำเภอเมอืง, อ ำเภอสำมพรำน, อ ำเภอพทุธมณฑล, อ ำเภอนครชยัศร)ี 
 จงัหวดัเชยีงใหม ่(อ ำเภอเมอืง, อ ำเภอสำรภ,ี อ ำเภอหำงดง, อ ำเภอสนัก ำแพง, อ ำเภอสนัทรำย, อ ำเภอ

ดอยสะเกด็ 
 จงัหวดัภูเกต็ (อ ำเภอเมอืง, อ ำเภอกระทู,้ อ ำเภอถลำง) 
 จงัหวดันครรำชสมีำ (อ ำเภอเมอืง, อ ำเภอปำกช่อง) 
 จงัหวดัขอนแก่น (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัระยอง (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัพษิณุโลก (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัเชยีงรำย (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดันครนำยก (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดันครศรธีรรมรำช (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัสระบุร ี(อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัลพบุร ี(อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัเพชรบุร ี(อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัชลบุร ี(อ ำเภอเมอืง, อ ำเภอศรรีำชำ, อ ำเภอปลวกแดง, อ ำเภอเมอืงพทัยำ) 
 จงัหวดัสมทุรสำคร (อ ำเภอกระทุ่มแบน, อ ำเภอมหำชยั) 
 จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ (อ ำเภอพระนครศรอียธุยำ, อ ำเภอบำงปะอนิ, อ ำเภอวงัน้อย, อ ำเภออุทยั) 
 จงัหวดัฉะเชงิเทรำ (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัอ่ำงทอง (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัอุดรธำนี (อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดันครสวรรค ์(อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัรำชบุร ี(อ ำเภอเมอืง) 
 จงัหวดัสงขลำ (อ ำเภอหำดใหญ่) 
 จงัหวดักำญจนบุร ี(อ ำเภอเมอืง) 

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

 

 

 

 

https://www.mk1642.com/
https://yayoirestaurants.com/
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2.1.8 ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มจี ำนวนรำ้นเอม็เค สกุี ้รำ้นยำโยอ ิและรำ้นมยิำซำก ิในต่ำงประเทศ รำยละเอยีดดงัน้ี 

ประเทศ จ ำนวนรำ้น 
เอม็เค สกุี้ 

จ ำนวนรำ้น 
ยำโยอ ิ

จ ำนวนรำ้น 
มยิำซำก ิ

ด ำเนินธุรกจิโดย 

ญี่ปุ่ น 36 - - Plenus MK Co., Ltd.  
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 12 / ไดร้บั
สทิธแิฟรนไชสจ์ำกบรษิทัฯ)  

สงิคโปร ์ - 10 - Plenus & MK Pte. Ltd. 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 50 / เป็น
บรษิทัร่วมคำ้) 

เวยีดนำม 9 - - 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
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 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

2.2.1  ภาวะอตุสาหกรรม 

ธุรกจิรำ้นอำหำรยงัมโีอกำสเตบิโตท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจที่ผนัผวน เน่ืองจำกมปัีจจยัสนับสนุนจำกโครงสร้ำง
ประชำกรที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้จำกครวัเรอืนที่เล็กลงและต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น กำรขยำยตวัของ
เมอืงที่เกดิขึ้นพร้อมกบักำรขยำยตวัของศูนย์กำรค้ำใหม่ๆ ส่งผลให้ผูบ้รโิภคมกีำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหนัมำ
รบัประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น รวมถึงกำรขยำยตวัของนักท่องเที่ยวก็ยงัช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของ
ร้ำนอำหำร  อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มกำรแข่งขนัก็จะมคีวำมรุนแรงมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรขยำยสำขำของเชน
ร้ำนอำหำรต่ำงๆ รวมถึงคู่แข่งรำยใหม่ๆ ที่เข้ำมำแข่งขนัมำกขึ้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรจะต้องปรบัตวัรบักำร
เปลีย่นแปลงในรปูแบบต่ำงๆ เช่น ควำมนิยมรำ้นอำหำรประเภท Fast Casual ทีเ่น้นตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคยคุใหม่ที่
ต้องกำรควำมรวดเร็วและเน้นคุณภำพอำหำรควบคู่กนัไป แพลตฟอร์มค้นหำร้ำนอำหำร ตลอดจนกำรเพิ่ม
ช่องทำง delivery ที่ได้รบัควำมนิยมมำกขึ้น  โดยตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรในปี 2562 มมีูลค่ำประมำณ 430,762 
ลำ้นบำท(1) เตบิโตรอ้ยละ 2.6 จำกปี 2561 ทีม่มีลูคำ่ 419,801 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเตบิโตทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัปี 
2561 ทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 5.1 

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

1. ภตัตำคำร (Fine Dining) เป็นรำ้นทีม่กีำรออกแบบตกแต่งอยำ่งประณีต สวยงำม ใชว้สัดแุละอุปกรณ์รำคำ
แพง มเีมนูอำหำรอย่ำงหรูหรำ มกีำรบรกิำรระดบั 5 ดำว อย่ำงเช่น ร้ำนอำหำรอิตำเลียน ร้ำนอำหำร
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) เป็นรำ้นที่มกีำรออกแบบตกแต่งแบบเรยีบง่ำย มี
ควำมทนัสมยั เน้นบรกิำรอำหำรจำนด่วน สะดวกรวดเรว็ มรีำยกำรอำหำรจ ำกดัและสำมำรถหมุนเวียน
ลูกคำ้ไดใ้นปรมิำณมำก ซึง่มผีูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรแฟรนไชสเ์ขำ้มำมบีทบำทมำกขึน้ 

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

ภำวะกำรแข่งขนัธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศไทยค่อนขำ้งรุนแรง เน่ืองจำกมผีูป้ระกอบกำรธุรกจิรำ้นอำหำรรำย
ใหมเ่ขำ้มำสูต่ลำดอยำ่งต่อเน่ือง โดยกลยทุธใ์นกำรขยำยธุรกจิจะเป็นกำรเจำะช่องวำ่งในตลำดและน ำเสนออำหำร
สญัชำตใิหม่ ๆ รวมไปถงึกำรน ำแบรนด์รำ้นอำหำรที่ประสบควำมส ำเรจ็จำกต่ำงประเทศเพื่อเป็นตวัเลอืกใหม่ๆ
ส ำหรบัลูกคำ้ ซึง่จะสง่ผลใหธ้รุกจิรำ้นอำหำรในประเทศมรีปูแบบอำหำรที่หลำกหลำยมำกขึน้กวำ่เดมิ  

2.2.2  การแข่งขนั 

ในปี 2562 สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรยังคงเป็นไปอย่ำง ดุเดือดและรุนแรง โดย
ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร ทัง้เชนรำ้นอำหำรและรำ้นอำหำรทัว่ไปยงัคงต้องมกีำรปรบักลยุทธเ์พื่อตอบรบักบักำร
แขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้อยำ่งต่อเน่ือง และตอบรบักบัพฤตกิรรมของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

1 ทีม่ำ: ศนูยว์จิยักสกิรไทย (มกรำคม 2563) 
2 ทีม่ำ: ส ำนกัส่งเสรมิและพฒันำธุรกจิ กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 
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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 ้มบีรกิำรถ่ำยรูปครอบครวัให้กบั
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 

 กลุ่มครอบครวั กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษำ และ
กลุ่มวยัรุน่ ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง 

 

 

 
กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 
 
 

กลุ่มครอบครวัและกลุ่มคนท ำงำน ทีม่รีำยไดป้ำนกลำง-สงู 

 กลุ่มคนท ำงำน กลุ่มนักเรยีนและนักศกึษำ และกลุ่มวยัรุ่น ทีม่ ี
รำยไดป้ำนกลำง 

1 ทีม่ำ: ศนูยว์จิยักสกิรไทย (กรกฎำคม 2560) 

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

เพื่อเป็นกำรรกัษำฐำนลูกคำ้และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตลำดดำ้นสมำชกิมำนำนกว่ำ 
30 ปี ปัจจบุนัมฐีำนลูกคำ้มำกกวำ่ 1 ลำ้นคน บตัรสมำชกิของแบรนดเ์อม็เคแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ MK Red 
Card ที่มอบส่วนลดให้ลูกค้ำทัว่ไป 10% MK Black Card ที่มอบส่วนลดให้ลูกค้ำที่มียอดรบัประทำนสะสมถึง 
12,000 บำท 12% และ MK Diamond Card ที่มอบส่วนลดให้ลูกค้ำที่มยีอดรบัประทำนสะสมถึง  30,000 บำท 
15% บตัรสมำชิกของเอ็มเคน้ีสำมำรถสะสมคะแนนจำกยอดรบัประทำนเพื่อน ำไปแลกบตัรของขวญัและสนิคำ้
อื่นๆ ของเอ็มเค  โดยบตัรสมำชิกแต่ละประเภทมีส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่ำงกันออกไปตำมยอด
รบัประทำนสะสม ระบบบตัรสมำชกิของเอม็เคสง่ผลใหท้ำงบรษิทัฯ สำมำรถรกัษำฐำนลูกคำ้ประจ ำไดเ้ป็นอยำ่งด ี
ทัง้น้ีในส่วนของกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืและต่อเน่ืองกบัลูกคำ้ บรษิทัฯ ยงัน ำขอ้มูลที่ไดจ้ำกบตัรสมำชกิมำ
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ศึกษำเพื่อท ำควำมเข้ำใจลกัษณะและพฤติกรรมกำรรบัประทำนอำหำร และพฒันำเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหม้ำกยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้คดัสรรสทิธพิเิศษทีเ่หมำะสมเพื่อใหส้มำชกิเกดิควำมประทบัใจและ
กลบัมำใช้บรกิำรอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันำช่องทำงกำรตดิต่อสื่อสำรกบัลูกคำ้
สมำชิกเพิม่เติม เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนบตัรสมำชิกได้สะดวก ง่ำยดำย และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
นอกจำกกำรตลำดด้ำนบตัรสมำชิกแล้ว บริษทัฯ ยงัมีกำรจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกำลส ำคญัต่ำงๆ ของ
ครอบครวั เช่น วนัสงกรำนต์ วนัแม่ และวนัพ่อ โดยกำรจดัท ำกิจกรรมถ่ำยรูปใส่กรอบรูปพเิศษส ำหรบัเทศกำล
ต่ำงๆ มอบใหก้บัลูกคำ้เป็นประจ ำทุกปี  นับเป็นกลยุทธส์ ำคญัที่ท ำใหบ้รษิทัฯ เป็นรำ้นอำหำรที่ไดร้บัควำมนิยม
อย่ำงมำกในช่วงวนัเทศกำลของครอบครวั ส่งผลท ำใหลู้กคำ้นึกถึงรำ้นเอม็เคทุกครัง้เมื่อถึงเทศกำลพเิศษต่ำงๆ 
และสำมำรถรกัษำฐำนลูกคำ้ประจ ำไดอ้ย่ำงเหนียวแน่นตลอดมำ  ระบบสมำชกิไดถู้กน ำมำประยุกตใ์ชก้บัแบรนด์
อื่นๆ ในเครอืของบรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั 

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 ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั โดยมีผูช้ ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำรปลอดภยัดูแล
ตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครวักลำง ระบบขนส่งไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำร
จดัเก็บอำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ียงัมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำ ใจและสำมำรถ
ปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ วำงไว ้ 

ช. กลยทุธด้์านการตลาด 

(1) ร้านเอม็เค สกีุ ้

ในปี 2562 เอม็เค เรสโตรองต ์ไดจ้ดัท ำกจิกรรมกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ืองทุกเดอืน โดยแต่ละกจิกรรมเน้นย ้ำในเรื่อง
ของกำรสร้ำงแบรนด์ กำรสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ กำรกระตุ้นยอดขำย และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำให้มี
ประสบกำรณ์ที่ดกีบัแบรนดแ์ละกลบัมำใช้บรกิำรซ ้ำอย่ำงต่อเน่ือง  เอม็เค เรสโตรองต์ จดัท ำกจิกรรมกำรตลำดที่
ครอบคลุมในทุกช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นหน้ำรำ้น บรกิำรเดลเิวอรี ่บรกิำรจดัเลี้ยงนอกสถำนที่ และในทุกโอกำส ไม่
ว่ำจะเป็นวนัธรรมดำ วนัหยุด หรอืวนัพเิศษ  เอม็เค เรสโตรองต์ เลอืกใช้สื่อในช่องทำงต่ำงๆ ตำมพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค โดยใหค้วำมส ำคญักบัสื่อออนไลน์ทีเ่ขำ้ถงึผูบ้รโิภคอยำ่งตรงกลุ่มและตรงจุด 
 
ในปี 2562 ทีผ่ำ่นมำ เอม็เค เรสโตรองต ์ไดอ้อกแคมเปญ MKX ซึง่เน้นควำมร่วมมอืจำกพำรท์เนอรภ์ำยนอกจำก
หลำกหลำยวงกำรใหเ้ขำ้มำคดิคน้กจิกรรมต่ำงๆ ร่วมกนั ยกตวัอย่ำงเช่น MKxMilin ดไีซน์เนอรแ์บรนดเ์สือ้ผำ้ชื่อ
ดงัอย่ำง Milin มำช่วยออกแบบยูนิฟอรม์ใหม่ใหก้บัพนักงำนของเอม็เค เรสโตรองต์ ทัว่ประเทศ หรอื MKxMusic 
ที่เชญิศลิปินชื่อดงัอย่ำง สแตมป์ UrBoy TJ และล ำไยไหทองค ำ ใหช้่วยเรยีบเรยีงเพลงในต ำนำน กนิอะไร และ
ขบัร้องในเวอร์ชัน่ที่ทนัสมยัมำกขึ้น นอกจำกน้ีเอ็มเค เรสโตรองต์ ยงัออกแคมเปญ  MKxFire Tiger ร้ำนชำนม
ไขม่กุชื่อดงัทีร่ว่มกนัคดิคน้ชำนมไขม่กุสตูรพเิศษใหก้บัเอม็เค เรสโตรองต ์โดยเฉพำะ 

เอม็เค เรสโตรองต์ จดัท ำกจิกรรมกระตุ้นกำรขำยดว้ยกำรออกโปรโมชัน่อำหำรใหม่อย่ำงต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีเพื่อ
ดงึดูดลูกค้ำกลุ่มวยัรุ่นและวยัท ำงำนให้เข้ำมำใช้บรกิำร ไม่ว่ำจะเป็นโปรโมชัน่ “เอ็มเค 333 555 888” ที่ลูกค้ำ
สำมำรถมกิซ์ แอนด ์แมทช์ รำยกำรอำหำรได้เองตำมเซ็ตรำคำที่เลอืก นอกจำกน้ีเอม็เค เรสโตรองต์ ยงัคดิค้น
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โปรโมชัน่สนิคำ้ใหม ่“เฝอเจอจุม่” ทีม่นี ้ำซุป 3 ชนิดใหลู้กคำ้เลอืกไม่วำ่จะเป็น ซุปตน้ต ำรบั ซุปเฝอเวยีดนำม และ
ซุปจิม้จุ่มแซ่บ เอม็เค เรสโตรองต์ น ำโปรโมชัน่ “MK ตอกไข่” ที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกคำ้กลบัมำอกีครัง้ และเพิม่
สสีนัดว้ยกำรร่วมมอืกบัคำแรคเตอรช์ื่อดงัอยำ่ง Gudetama ทีม่ำพรอ้มกล่องขำ้วและแก้วน ้ำลำยเฉพำะของเอ็มเค
ทีลู่กคำ้เลอืกสะสมได ้ในช่วงสง่ทำ้ยปี เอม็เค เรสโตรองต ์ออกโปรโมชัน่ “Japanese Black & White” ทีน่ ำซุปน ้ำ
ด ำตน้ต ำรบัญี่ปุ่ นและซุปน ้ำขำวกระดูกหมทูงคตสมึำจบัคู่กนัใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกซุปรสชำตใิหม่ๆ  

เอม็เค เรสโตรองต ์ยงัมอีอกโปรโมชัน่ใหม่ในอำหำรหมวดอื่นๆ ดว้ยเช่นกนั ยกตวัอยำ่งเช่น หมวดขนมหวำนที่มี
สนิค้ำใหม่อย่ำงต่อเน่ือง เช่น MK มะพร้ำวหมิะ กล้วยไข่อินเลิฟ บวัลอยจหิลำกหลำยไส้ สโนว์ไทยไทย หรือ
หมวดเครื่องดื่ม เช่น ชำนมไข่มุก เครื่องดื่มรีฟิว น ้ ำฝรัง่แช่บ๊วย นมเปรี้ยวปีโป้แฟรปเป้ หรือโกโก้ภูเขำไฟ 
นอกจำกน้ี ในหมวดติ่มซ ำ เอ็มเค เรสโตรองต์ ออกสนิค้ำใหม่ เช่น เปำ 3 ส ีกุ้งบอมบ์ ปอเป๊ียะหมูแดง ปังน่ิม
สงัขยำ และขนมจบีกุง้ซสี  

ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เอ็มเค เรสโตรองต์ เปิดร้ำน MK Concept Store เป็นสำขำแรกที่ห้ำงสรรพสนิค้ำเซ็นทรลั
เวลิด ์โดนในสำขำน้ีมบีรกิำรใหม่ๆ เพิม่เขำ้มำในรูปแบบของรำ้น ยกตวัอย่ำงเช่น บรกิำรหลำกหลำยน ้ำซุป และ
หลำกหลำยซอส หรอื บรกิำร Free Wi-Fi พรอ้มทัง้ทีช่ำรต์โทรศพัทม์อืถอืทีโ่ต๊ะ และในสำขำน้ี เอม็เค เรสโตรองต์ 
ยงัมบีรกิำรหมอ้เดีย่วส ำหรบัลูกคำ้ท่ำนเดยีวหรอืลูกคำ้กลุ่มเลก็อกีดว้ย 

เอ็มเค เรสโตรองต์ ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงฐำนลูกค้ำสมำชิกและเน้นย ้ำในกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ของ    
แบรนดแ์ละกลุ่มลูกคำ้สมำชกิเป็นอยำ่งยิง่  ในปี 2562 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 
พรอ้มมอบไอศกรมีเบริธ์เดยใ์หก้บัลูกค้ำทีม่วีนัเกดิในเดอืนนัน้ๆ  เอม็เค เรสโตรองต ์ยงัคงจดัท ำโปรโมชัน่อำหำร
พเิศษเฉพำะเทศกำลต่ำงๆ ดว้ยเช่นกนั ซึง่ไดแ้ก่ เป็ดไหวเ้จำ้ส ำหรบัวนัตรษุจนีและสำรทจนี อำหำรเจส ำหรบัช่วง
เทศกำลเจ เป็นตน้ 

จำกพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป เอม็เค เรสโตรองต์ ใหน้ ้ำหนักควำมส ำคญักบัช่องทำงเดลเิวอรี่เพิม่มำกขึ้น  
ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เอม็เค เรสโตรองต์ มกีำรจดัท ำสนิค้ำและออกโปรโมชัน่ทัง้ส ำหรบัระบบกำรสัง่อำหำรผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์และโทรศพัท์ที่สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในโอกำสต่ำงๆ และไดจ้ดัท ำอย่ำงต่อเน่ือง
ตลอดทัง้ปี นอกจำกน้ียงัรว่มมอืกบับรกิำรเดลเิวอรีจ่ำกพำรท์เนอรภ์ำยนอก เช่น Grab Food และ Lineman 

(2) ร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

กลยุทธ์กำรตลำดของร้ำนอำหำรญี่ปุ่ น “ยาโยอิ” ยงัคงมุ่งเน้นกำรน ำเสนอเมนูอำหำรญี่ปุ่ นที่ทันสมยั และ
หลำกหลำยในรำคำคุม้ค่ำส ำหรบัทุกคน โดยเฉพำะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของยำโยอซิึ่งเป็นคนรุ่นใหมใ่นวยัท ำงำน 
และนักเรยีนนักศกึษำ ซึ่งทมีนักวจิยัและพฒันำอำหำรชำวญี่ปุ่ นเป็นผู้คดิค้นสูตรอำหำรด้วยกำรน ำเสนออำหำร
รูปแบบใหม่ๆ และรสชำตทิี่ถูกปำกกลุ่มลูกคำ้คนไทยอย่ำงต่อเน่ือง ไฮไลท์หลกัของปี 2562 เริม่ต้นที่โปรโมชัน่ 
“ฟิชเฟสติวลั” ที่ได้น ำเสนอปลำชิมำฮอกเกะจำกญี่ปุ่ นให้ลูกค้ำได้ลิ้มลองรสชำติญี่ปุ่ นตำมแบบฉบบั ต่อด้วย
โปรโมชัน่กระทะรอ้น “ซูเปอรม์กิซ”์ น ำเสนอในกระทะรปูทรงทนัสมยั และเลอืกชนิดขำ้วในชุดไดเ้อง ทัง้ขำ้วญี่ปุ่ น 
ขำ้วธญัพชื หรอืขำ้วผดักระเทยีม และเพื่อตอกย ้ำควำมทนัสมยัโปรโมชัน่  “ซี๊ดซ๊ำดนำเบะ” ที่โดดเด่นดว้ยน ้ำซุป
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หม่ำล่ำทงคตสทึี่ก ำลงัเป็นที่นิยม รวมทัง้โปรโมชัน่ส่งท้ำยปี “อำรกิำโตะ เซต็” ชุดอำหำรแทนค ำขอบคุณจำกยำ
โยอทิี่ประยุกต์เซ็ตโกเซ็นตำมแบบฉบบัญี่ปุ่ นใหร้บัประทำนเป็นมือ้พเิศษได้ทุกวนั  นอกจำกน้ี เมนูอำหำรทำน
เล่น และเครื่องดื่มไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นแบบญี่ปุ่ นที่เกำะกระแสกำรบรโิภคของคนรุ่นใหมท่ีเ่น้นทัง้รสชำตแิละกำร
จดัจำนที่สวยงำม เช่น รำเม็งแห้งแนวฟิวชัน่ กำร์เด้นสลดัส ำหรบัแนวรกัสุขภำพ และเกี๊ยวซ่ำปำร์ตี้ส ำหรบั
เทศกำลปีใหม่ และ Yayo x Boba กลุ่มเครื่องดื่มชำนมไข่มุก ที่มที ัง้ชำรอยลัมลิค์ที โฮจฉิะ และมทัฉะ  ที่ได้รบั
ควำมนิยมในกลุ่มลูกคำ้ยำโยอเิป็นอยำ่งมำก  

ในด้ำนของแบรนด์ยำโยอิได้ส่งเสริมภำพลกัษณ์ควำมเป็นญี่ปุ่ นด้วยกำรเปิดตวั “ยำโยอิ เชฟ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 
แอนดซ์ูชบิำร”์ ที่ศูนยก์ำรคำ้ไอคอนสยำม ที่มอบประสบกำรณ์อำหำรญี่ปุ่ นในรูปแบบสรำ้งสรรค ์โดยเชฟโยจ ิโอ
บำตะ จำกญี่ปุ่ นผู้คดิค้นสูตรอำหำร ผสำนศิลปะกำรจดัวำงอำหำรตำมแบบญี่ปุ่ นที่ทนัสมยั พร้อมดูแลควบคุม
คุณภำพตัง้แต่วตัถุดบิจนกระทัง่อำหำรพร้อมเสริ์ฟด้วยตนเอง  ภำยในร้ำนมจีุดเด่นคอืซูชิบำร์ที่ให้บรกิำรเต็ม
รูปแบบ รวมทัง้ชุดอำหำรพเิศษที่มบีรกิำรเฉพำะทีน่ี่เท่ำนัน้ ทัง้ชุดยำโยอ ิฮำนะคำโกะ โกเซน็ และชุดยำโยอ ิซูช ิ
โกเซน็ รวมทัง้ของหวำนในสไตล์โตเกยีวคำเฟ่  นอกจำกน้ี เพื่อตอกย ้ำประสบกำรณ์ของผูบ้ริโภคกบัแบรนด์ยำ
โยอทิี่มคีวำมสนุกสนำนผสำนเขำ้กบัไลฟ์สไตล์ประสบกำรณ์ควำมเป็นญี่ปุ่ น ยำโยอจิบัมอืกบั “คุมะมง” ตวัแทน
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประชำสมัพนัธ ์ประจ ำจงัหวดัคมุำโมโตะ เจำ้ของคำแรคเตอรส์ุดกวนสดุน่ำรกั ออกคอลเลค็ชัน่สนิค้ำ
ลิขสิทธิน่์ำรกัน่ำสะสม ในแคมเปญ YAYOI x KUMAMON ทัง้กล่องข้ำว แก้วน ้ ำ ร่ม และบตัรสมำชิกยำโยอิ 
รวมทัง้ยกขบวนบอยแบนด ์SBFive รว่มมอบควำมสนุก เจำะกลุ่มลูกคำ้วยัรุน่อยำ่งชดัเจน  

ดำ้นนโยบำยกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำร รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอยิงัคงเน้นที่ช่องทำงออนไลน์ สื่อนอกบ้ำน และสื่อ
ในศูนยก์ำรคำ้ โดยในปีน้ียำโยอมิชี่องทำงอนิสตำแกรม เพื่อน ำเสนอไลฟ์สไตล์ของคอนเทนตต์่ำงๆ ที่เขำ้ถงึผูบ้ริ
โภคไดโ้ดยตรง  ในดำ้นของลูกคำ้สมัพนัธน์ัน้ ยำโยอไิดอ้อกบตัรสมำชกิรูปแบบใหมท่ี่สำมำรถสะสมคะแนนทุกๆ 
25 บำททีม่ำใชบ้รกิำรทีย่ำโยอ ิพรอ้มโปรโมชัน่เพื่อกระตุน้ใหลู้กคำ้ไดก้ลบัมำใช้บรกิำรไดบ้่อยครัง้ยิง่ขึน้ 

นอกจำกน้ี รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอยิงัขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพื่อเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคอย่ำงใกล้ชดิมำกขึน้ ทัง้
กำรเปิดสำขำในห้ำงสรรพสนิคำ้ทัง้ในกรุงเทพมหำนครและในต่ำงจงัหวดั  รวมไปถงึกำรท ำกำรตลำดเชิงรุกใน
ช่องทำงเดลเิวอรี ่โดยมกีำรปรบันโยบำยตำมภำวะกำรเติบโตของธุรกจิและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคยุคใหม่ที่ใช้
ชีวติอย่ำงเร่งรบี ต้องกำรควำมสะดวกสบำย ดงันัน้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเดลิเวอรี่ของยำโยอิได้พฒันำบรรจุ
ภณัฑแ์ละกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดไปทีช่่องทำงออนไลน์ในรปูแบบเวบ็ไซตท์ีป่รบัปรงุใหม่ รวมทัง้ออกโปรโมชัน่ที่
หลำกหลำย พรอ้มกบัขยำยกำรจบัมอืร่วมกบัพนัธมติรผู้ให้บรกิำรรบัส่งอำหำรอย่ำง GrabFood เพื่อกำรเข้ำถึง
ผูบ้รโิภคใหม้ำกขึน้และขยำยพื้นที่กำรบรกิำรใหค้รอบคลุมทัว่ถงึมำกยิง่ขึน้ในกรุงเทพมหำนคร ทัง้น้ีเพื่อช่วงชิง
สว่นแบ่งทำงกำรตลำดของช่องทำงเดลเิวอรีท่ีเ่ตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง  

(3) ร้านมิยาซากิ 

ในปี 2562 แบรนด ์“มิยาซากิเทปปันยากิ” พฒันำสนิคำ้โปรโมชัน่ในแต่ละหมวดหมูอ่ำหำรใหม้คีวำมหลำกหลำย
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำมำกยิง่ขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นเมนูอำหำรหลกั อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
รสชำตติ่ำงๆ มยิำซำกเิทปปันยำกยิงัจดัชุดอำหำรเมนูทีคุ่ม้ค่ำ คุม้รำคำเพื่อดงึดูดกลุ่มลูกคำ้อกีดว้ย มยิำซำกเิทป
ปันยำกิมีกำรสร้ำงกำรรบัรู้ของแบรนด์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็นหลกั ได้แก่ ช่องทำง Facebook LINE และ 
Instagram นอกจำกน้ี มยิำซำกเิทปปันยำกยิงัมกีำรปรบัเปลี่ยนภำพลกัษณ์และบรรยำกำศของรำ้นใหด้งึดูดและ
เขำ้ถงึงำ่ยมำกยิง่ขึน้  
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(4) ร้านฮากาตะ 

แบรนด ์“ฮากาตะราเมน” มกีำรพฒันำสนิคำ้และบรกิำรเพื่อให้เกิดภำพลกัษณ์ที่ดงึดูดลูกค้ำกลุ่มวยัรุ่นมำกขึ้น 
โดยมสีนิคำ้เมนูใหม่ๆ น ำเสนอในปรมิำณและรำคำที่คุม้ค่ำ อกีทัง้จดัเซต็โปรโมชัน่พเิศษใหก้บับำงสำขำเพื่อเพิม่
ยอดขำยอกีดว้ย 

(5) ร้านเลอ เพอทิท 

เลอ เพอททิ มกีำรท ำโปรโมชัน่ใหม่ๆ โดยเน้นเป็นกำรจดัเซต็อำหำรที่รบัประทำนง่ำยและเหมำะกบัมือ้เช้ำมำก
ยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ไดพ้ฒันำเครื่องดื่มทีห่ลำกหลำยมำไวท้ี่รำ้นใหลู้กคำ้ไดเ้ลอืกสรรอกีเช่นกนั 

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 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำ้นอำหำรรวมกนัทัง้สิน้ 706 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
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สะอำด ถูกหลกัอนำมยั และกำรจดัเกบ็เพื่อถนอมอำหำรให้มอีำยุได้ยำวนำน และเป็นศูนย์กระจำยสนิค้ำไปยงั
สำขำทัว่ประเทศ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มโีรงงำนครวักลำงเดมิ (ครวักลำงนวนคร-CK3) ซึง่ใหบ้รษิทั อนิเตอรเ์นชัน่
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

ป รุ ง แ ล ะ ย้ อ ม
เป็ดสดก่อนที่จะ
ส่งตรงไปย่ำงที่

เตรียมรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่ น เช่น
แฮมเบอร์เกอร์

เตรียมรำยกำร
อำหำรติ่มซ ำที่
เ ป็นสูตรเฉพำะ 

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

สำขำและเป็นที่
เตรียมหมูแดง
อ บ น ้ ำ ผึ้ ง  ห มู
กรอบ และน ้ ำ
รำดรสเขม้ขน้  

ญี่ปุ่ น กุ้งเทมปรุะ 
หมูทอดทงคัทสึ 
เกีย๊วซ่ำ เป็นตน้  
 

เช่น ปอเป๊ียะสด 
เผือกทอด ขนม
จบี เป็นตน้ 

ขิง ทับทิมกรอบ 
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 ไดว้ำ่จำ้ง บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัรว่มคำ้ ใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรดำ้นกำร
จดัสง่และกระจำยสนิคำ้ไปยงัรำ้นเอม็เค สกุี ้และรำ้นยำโยอทิุกสำขำทัว่ประเทศ โดยใชร้ถสง่ของที่มกีำร
ควบคุมอุณหภูมิเพื่อกำรกระจำยสนิค้ำสู่ 7 ภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภำคกลำง ภำค
ตะวนัออก ภำคตะวนัตก ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ ซึ่งควำมถี่ในกำรจดัส่งนัน้
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื กำรจดัส่งทุกวนัส ำหรบัสำขำในกรุงเทพฯและปรมิณฑล และจงัหวดั
ใกล้เคยีง และกำรจดัส่งสปัดำห์ละ 2 ครัง้ ส ำหรบัสำขำต่ำงจงัหวดัที่ใช้เวลำขบัรถเกิน 3 ชัว่โมง โดย
บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนงำนกำรกระจำยสนิค้ำประจ ำสม ่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผนเส้นทำงเพื่อให้
ครอบคลุมบรเิวณกำรจดัสง่เพื่อใหถ้งึจุดหมำยตำมเวลำทีก่ ำหนด และเพื่อเป็นกำรประหยดัน ้ำมนัซึ่งเป็น
หน่ึงในต้นทุนที่ส ำคญั นอกจำกน้ียงัมกีำรใช้ระบบ GPS ตดิตำมรถขนส่งเพื่อกำรบรหิำรจดักำรไดอ้ยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ  

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
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จ ำนวนสนิคำ้คงเหลอืของแต่ละสำขำได ้จำกนัน้จะน ำวตัถุดบิไปจดัเกบ็ในตู้แช่แขง็ ตู้เยน็ หรอืหอ้งเกบ็
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 เป็นต้น 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 และมลีูกค้ำจดัตัง้ที่คอยมำสุ่มตรวจเพื่อใหค้ะแนนกำรใหบ้รกิำรของทุกสำขำ 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 ำแหน่งที่ดใีนเชงิยทุธศำสตรท์ัว่ประเทศไทย 
(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 32-33 และต้นทุนอำหำรนัน้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดบิ 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 เพื่ อใช้ในกำรวำงแผนกำรจดัซื้อวตัถุดบิใน
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 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกจิรำ้นอำหำร เป็นธุรกจิที่จ ำเป็นต้องมพีนักงำนเป็นจ ำนวนมำก (Labor Intensive) โดยเฉพำะพนักงำนบรกิำรเพื่อ
ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำให้อยู่ในระดบัที่จะท ำให้ลูกค้ำมคีวำมรู้สกึที่พงึพอใจ ดงันัน้ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนจงึจดัเป็นประเภท
ค่ำใช้จ่ำยที่มคีวำมส ำคญัในอนัดบัที่สองรองจำกค่ำใช้จ่ำยอำหำร ส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบัพนักงำนของบรษิทัฯ นัน้ 
เมื่อสิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มจี ำนวนพนักงำนรวมทัง้หมด 19,023 คน และคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนทัง้หมดของบรษิทัฯ ส ำหรบั
ปี 2562 เท่ำกบั 4,827 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นอตัรำสว่นต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 17,409 ลำ้นบำทแลว้ มี
สดัส่วนสูงถึงร้อยละ 27 ดงันัน้หำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ขึ้น และบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปรบัรำคำขำยให้เพิม่ขึ้นเพื่อ
ชดเชยกบัคำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้หรอืชดเชยไดเ้พยีงบำงส่วน เน่ืองจำกควำมกดดนัจำกกำรแขง่ขนั หรอืจำกภำวะ
เศรษฐกิจที่กระทบต่อก ำลงัซื้อของผู้บรโิภค หรอืจำกปัจจยัอื่นที่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปรบัขึ้นรำคำขำย ก็จะส่งผล
กระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั 
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เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยพนักงำนตำมที่กล่ำวมำขำ้งต้น บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
ตดิตำมควบคุมใหค้่ำใช้จ่ำยพนักงำนอยู่ในระดบัที่เหมำะสมที่สุด (Optimum Level) ดงัน้ี (1) ก ำหนดและปรบัเปลี่ยน
จ ำนวนพนักงำนของแต่ละร้ำนอำหำรให้สอดคล้องกบัปรมิำณธุรกิจของแต่ละร้ำนอำหำรให้มปีระสทิธิภำพมำกที่สุด 
โดยที่ยงัคงสำมำรถรกัษำระดบัคุณภำพกำรให้บรกิำรแก่ลูกคำ้ให้อยู่ในระดบัมำตรฐำนตำมที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว้ (2) 
ตดิตำมควบคุมประสทิธผิล (Productivity) ของพนักงำนแต่ละร้ำนอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรวดัประสทิธผิล
ของพนักงำนตำมที่บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้ และเพื่อเป็นกำรกระตุ้นใหผู้บ้รหิำรรำ้นอำหำรแต่ละรำ้นใหค้วำมส ำคญัและ
เอำใจใสใ่นเรื่องน้ี จงึไดก้ ำหนดใหผ้ลกำรวดัประสทิธผิลของพนกังำนแต่ละรำ้นอำหำรตำมที่กล่ำวมำ เป็นเครื่องชีว้ดัผล
กำรด ำเนินกำร (KPI) ตวัหน่ึงที่ใช้ในกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละร้ำนอำหำร (3) น ำเอำเทคโนโลยีทำง
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 จงึไม่คดิวำ่เป็นควำมเสีย่งทีจ่ะส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ำมำรถหำพืน้ที่เช่ำได ้
ส ำหรบัสญัญำเช่ำพืน้ที่ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสญัญำเช่ำครัง้ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได ้3-5 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี 
หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ได้  อย่ำงไรก็ตำม 
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บรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูใ้หเ้ช่ำมำนำน มปีระวตักิำรกำรช ำระค่ำเช่ำทีด่ ีปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่
เคยมีปัญหำกบัผู้ให้เช่ำ และที่ผ่ำนมำได้รบักำรต่อสญัญำเช่ำมำโดยตลอด อีกทัง้บริษทัฯ และเจ้ำของพื้นที่เช่ำยงั
ร่วมกนัแก้ปัญหำส ำหรบัสำขำที่มผีลประกอบกำรที่ไม่ด ีซึ่งบำงครัง้อำจจะต้องพจิำรณำปิดสำขำนัน้ไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของทัง้สองฝ่ำย ท ำให้บรษิทัฯ และเจ้ำของพื้นที่เช่ำมคีวำมสมัพนัธ์ที่ดมีำโดยตลอด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำ
ควำมเสีย่งทีไ่มส่ำมำรถหำพืน้ที่เช่ำและไม่สำมำรถต่อสญัญำพืน้ทีเ่ช่ำไมน่่ำจะเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกจิแต่อย่ำง
ใด 

3.6 ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ดงันัน้กำรเปิดสำขำใหม่เป็นปัจจยัหน่ึงที่จะผลกัดนัให้บรษิทัฯ เติบโต
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งปัจจุบนักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้น ประกอบกบัมผีู้ประกอบกำร
ธุรกิจร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสี่ยงในกรณีที่สำขำที่เปิดใหม่
อำจจะไม่สำมำรถท ำยอดขำยไดต้ำมเป้ำหมำยและไมใ่ห้ผลตอบแทนคุม้ค่ำต่อเงนิลงทุน 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 ำเนินงำนของสำขำบรเิวณใกลเ้คยีง และกำรวเิครำะหท์ำง
กำรเงนิ เช่น ระยะเวลำจ่ำยคนืเงนิลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) 
จะต้องได้ไม่ต ่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเปิดสำขำใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจมำนำนกว่ำ 30 ปี และมีสินค้ำและบริกำรเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำ นอกจำกน้ี 
ผูป้ระกอบกำรศูนย์กำรค้ำ โมเดริน์เทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มคีวำมต้องกำรรำ้นอำหำรที่มชีื่อเสยีงมำเช่ำพืน้ที่เพื่อ
เป็นกำรดงึดูดและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ที่มำใช้บรกิำร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดร้บัขอ้เสนอที่ ดมีำโดยตลอด 
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 
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บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรยำโยอมิำเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มทีัง้หมด 198 สำขำ 
และทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของสญัญำแฟรนไชสอ์ย่ำงเครง่ครดัมำโดยตลอด โดยใชร้ำยกำรอำหำร
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 2562 เปิดสำขำใหมท่ัง้หมด 15 สำขำ และมี
แผนงำนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต   อกีทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของยำโยอกิม็กีำรเตบิโตที่ดอีย่ำงต่อเน่ือง   
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ และ Plenus Co., Ltd. ยงัเป็นพนัธมติรทำงธุรกิจร่วมทุนในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนเอ็มเค สุกี้ ใน
ต่ำงประเทศและมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดมีำเป็นระยะเวลำนำน และที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำ
มำโดยตลอด ซึง่น่ำจะท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหต้่อสญัญำแฟรนไชสไ์ด ้

3.8 ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ บรษิทัฯ จงึน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในขัน้ตอนกำรสัง่
อำหำร โดยระบบจะส่งค 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 ำส่งให้ผู้บรหิำรใช้วเิครำะห์ พจิำรณำ  และ
ตดัสนิใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจว่ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 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 ่ำเสมอทุกวนั  ส ำหรบัในกรณีทีเ่กดิภำวกำรณ์ทีท่ ำใหศู้นยข์อ้มลูหลกัมปัีญหำไมส่ำมำรถใหบ้ริกำรไดต้ำมปกต ิ ทำง
บริษทัฯ ก ำลงัด ำเนินกำรร่วมกบัคู่ค้ำที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน IT เพื่อด ำเนินกำรติดตัง้ระบบที่เหมำะสมและ
สำมำรถใหบ้รกิำรทดแทนศูนยข์อ้มลูหลกัไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวจนกวำ่ศูนยข์อ้มลูหลกักลบัมำใหบ้รกิำรไดต้ำมปกติ 

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
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แลกเปลี่ยน เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัต่ำงชำต ิอตัรำภำษ ีเป็นต้น รวมถงึกำรวเิครำะห์
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 ำ ลงัซื้อ 
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
ขัน้ตอนสุดท้ำย ไม่ว่ำจะเป็นต้นก 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 
ร้ำนอำหำรสุกี้ เอ็มเค จ ำนวน 55 สำขำ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ จ ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบรกิำรเป็นระยะเวลำ 
0.5-2 เดือน โดยร้ำนส่วนใหญ่ไม่ได้รบัควำมเสยีหำยเน่ืองจำกตัง้อยู่ในศูนย์กำรค้ำและโมเดิร์นเทรดที่มีมำตรกำร
ป้องกนัอยำ่งมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี อุทกภยัครัง้น้ียงัสง่ผลใหก้ำรด ำเนินธรุกจิของคู่คำ้บำงรำยหยดุชะงกัท ำให้เกดิ
กำรขำดแคลนวตัถุดบิบำงประเภทระยะเวลำหน่ึง ซึง่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัฯ 

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

ส ำหรบัแผนงำนกำรรบัมอืในกรณีที่สนิคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝ่ำยจดัซือ้จะเป็นผูเ้ตรยีมกำรคดัเลอืกผูผ้ลติและผู้
จ ำหน่ำยวตัถุดบิทุกรำยที่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนที่บริษทัฯ ก ำหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อใหท้รำบประเภทสนิคำ้ที่สำมำรถผลติได ้ก ำลงักำรผลติ จ ำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสนิคำ้ได ้ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อ
จะประสำนงำนกบัครวักลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรส่งตรงไปยงัทุกสำขำถึงรำยกำรสินค้ำที่ขำดแคลน รำยก ำรสินค้ำ
ทดแทน และระยะเวลำกำรสง่สนิคำ้ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถสง่ใหต้ำมปกต ิซึง่ทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏบิตัแิละบรหิำร
สนิค้ำคงเหลือในแต่ละสำขำให้มปีระสทิธภิำพ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลูกค้ำโดยตรงได้ ซึ่ง
เหตุกำรณ์อุทกภยัปี 2554 ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำม
บรหิำรจดักำรเหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหก้ลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ทีสุ่ด ซึง่ลูกคำ้ทุกท่ำนเขำ้ใจในเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและยงัให้
ควำมไวว้ำงใจบรษิทัฯ เสมอมำ บรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถรบัมอืและเตรยีมควำมพรอ้มกบัควำมเสีย่งดงักล่ำว
ได ้ 

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

3.12  ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษทัฯ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 

จำกขอ้มูลกำรปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 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  
สดัส่วนกำรถอืหุ้นดงักล่ำวส่งผลให้ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่และเป็นผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ดว้ยสำมำรถควบคุมมติที่
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
พสิจูน์ทีช่ดัเจนวำ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และเป็นผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ดงักล่ำวมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และวสิยัทศัน์ ที่จะน ำพำบรษิทัฯ ใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปได ้แมก้ระนัน้กต็ำม เพื่อให้บรษิทัฯ มกีำรเจรญิเตบิโตและสรำ้ง
มูลค่ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงยัง่ยืนต่อไปในอนำคตให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็นผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ
ดงักล่ำว จงึได้น ำบรษิทัฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 ซึ่งเป็นกำรยนืยนัในระดบั
หน่ึงวำ่ กำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพ โปรง่ใส และเป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำลที่ด ีนอกจำกน้ี หลงัจำก
บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แล้ว บริษทัฯ ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบของ



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
 

สว่นที ่1 หน้ำ 37 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งก ำหนดให้
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 ำนำจของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และเป็นผู้บริหำร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ ตำมทีก่ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้   
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4 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 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 0.3 ไมม่ ี

รวม 325.3  
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4.2 อาคารและอปุกรณ์ 

อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และไมต่ดิภำระผูกพนัใดๆ รำยละเอยีดดงัน้ี 

รายการทรพัยสิ์น 
ราคาทุน 
(ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม 

(ล้านบาท) 

มลูค่าสทุธิ 
(ล้านบาท) 

1. อำคำร 518.6 351.3 167.3 
2. สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ 2,790.8 1,245.4 1,545.4 
3. งำนระบบ 2,512.2 1,641.4 870.8 
4. อุปกรณ์เครื่องครวั และอุปกรณ์ด ำเนินงำน* 1,917.9 1,633.6 284.3 
5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 224.0 142.6 81.4 
6. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 2,977.2 2,533.4 443.8 
7. ยำนพำหนะ 88.7 72.4 16.3 
8. อุปกรณ์ระหวำ่งตดิตัง้/งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 34.6 0.0 34.6 
 รวมอาคารและอปุกรณ์ 11,064.0 7,620.1 3,443.9 

* รวมคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่มลูคำ่ 98.1 ลำ้นบำท (ไมเ่ปลีย่นแปลงจำกปี 2561) 
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4.3 สิทธิการเช่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีทิธกิำรเช่ำจ ำนวน 205.9 ลำ้นบำทดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 สาขา ผู้ให้เช่า 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

ระยะ 
เวลา
เช่า 
(ปี) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ
สญัญา 

สิทธิการเช่าตดั
จ าหน่าย  (ล้านบาท) 

สิทธิการเช่ารอตดั
จ าหน่าย (ล้านบาท) 

(31 ธนัวาคม 62 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2561 ปี2562 

1.  เซน็ทรลับำงนำ บจ. บำงนำ เซน็ทรลัพรอ็พเพอรต์ี้ 726 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1.3 1.3 4.8 
2.  ซคีอนสแควร ์ บจ. ซคีอน ดเีวลลอปเมนท์ 591 27 21 ส.ค. 2540 20 ส.ค. 2567 1.6 1.6 7.2 
3.  ฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสติ บจ. รงัสติพลำซ่ำ 1,054 27 1 ม.ค. 2538 30 ธ.ค. 2564 2.9 2.9 5.0 
4.  โรบนิสนัหำดใหญ่  บจ. ซอีำร ์หำดใหญ่ (ประเทศไทย) 320 17 1 เม.ย. 2546 31 ม.ีค. 2563 1.0 1.0 3.6 
5.  ศรรีำชำนคร บจ. สหทรพัยภ์ทัรกจิ 334 19 1 ม.ิย. 2543 31 พ.ค. 2562 1.0 1.4 0.0 
6.  เซน็ทรลัพระรำม 3 บจ. น ำทรพัยพ์ฒันำเรยีลตี ้เซอรว์สิ 754 25 10 ต.ค. 2540 9 ต.ค. 2565 1.6 1.6 4.5 
7.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์เอกมยั บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 378 26 1 ธ.ค. 2540 30 พ.ย. 2566 1.1 1.1 4.1 
8.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รชัโยธนิ บจ. รชัโยธนิ เรยีลตี้ 400 23 1 ม.ค. 2545 31 ธ.ค. 2567 0.9 0.9 4.4 
9.  เดอะมอลลบ์ำงกะปิ บจ. เดอะมอลล ์บำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 544 28 5 ส.ค. 2537 4 ส.ค. 2565 0.8 0.8 2.1 
10.  อยธุยำพำรค์ บจ. คลองสวนพลู 502 25 9 เม.ย. 2545 8 เม.ย. 2570 1.0 1.0 7.4 
11.  พำรำไดซพ์ำรค์ บจ. พำรำไดซพ์ำรค์ 421 13 27 ม.ีค. 2553 1 ส.ค. 2566 1.9 1.6 7.3 
12.  เซน็ทรลัเชยีงใหม ่ บจ. เซน็ทรลัพฒันำ เชยีงใหม่ 430 15 27 พ.ย. 2547 26 พ.ย. 2562 1.3 1.2 0.0 
13.  เดอะมอลลท์่ำพระ บจ. เดอะมอลลช์อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 410 19 15 เม.ย. 2543 31 ม.ค. 2563 0.8 0.3 0.0 
14.  เดอะมอลลโ์ครำช  บจ. รำชสมีำชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ 509 20 10 ส.ค. 2543 9 ส.ค. 2563 1.8 1.8 0.9 
15.  เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน  บจ. งำมวงศว์ำน ชอปป้ิงมอลล์ 465 19 1 พ.ค. 2544 11 ม.ิย. 2563 1.3 0.7 0.8 
16.  เดอะมอลลท์่ำพระ 2 บจ. เดอะมอลลช์อปป้ิง คอมเพลก็ซ์ 355 17 1 ม.ค. 2545 31 พ.ค. 2562 1.0 0.4 0.0 
17.  เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์รงัสติ  บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 355 20 8 ม.ีค. 2548 7 ม.ีค. 2568 0.9 0.9 4.6 
18.  เซน็ทรลัพระรำม 2  กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 555 17 5 ธ.ค. 2548 4 ธ.ค. 2565 2.6 2.6 7.5 
19.  เดอะมอลลบ์ำงแค  บจ. ธนบุร ีเรยีลเอสเตท 594 19 1 พ.ค. 2546 4 ส.ค. 2565 1.7 1.7 4.3 
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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 62 ถึงส้ินสดุ
สญัญา) 

ปี 2561 ปี2562 

20.  สยำมพำรำกอน บจ. สยำมพำรำกอน ดเีวลลอปเมน้ท์ 358 25 1 ม.ค. 2549 31 ธ.ค. 2573 2.2 2.2 23.6 
21.  เอม็เคเทรนดีฟิ้วเจอรพ์ำรค์

รงัสติ  
บจ. รงัสติพลำซ่ำ 226 15 15 ม.ีค. 2549 30 ธ.ค. 2564 2.0 2.0 1.5 

22.  เอสพลำนำดรชัดำ บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 296 25 14 ธ.ค. 2549 4 ส.ค. 2574 1.2 1.2 13.8 
23.  เอสพลำนำดรตันำธเิบศร ์ บจ. เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ์พรอพเพอรต์ี้ 205 20 3 ธ.ค. 2552 2 ธ.ค. 2572 0.5 0.5 5.2 
24.  ซคีอนบำงแค บจ.ซคีอน บำงแค 354 29 1 ธ.ค. 2536 31 ธ.ค. 2565 0.9 0.9 1.2 
25.  อมิพเีรยีล ส ำโรง บจ.อมิพเีรยีล พลำซ่ำ 502 28 1 ก.ย. 2535 26 ก.พ. 2563 0.4 0.5 0.8 
26.  ซคีอนบำงแค บจ.ซคีอน บำงแค 352 29 1 ธ.ค. 2536 31 ธ.ค. 2565 0.9 0.9 1.1 
27.  บลูพอรต์ หวัหนิ บจ.หวัหนิแอสเซท 265 20 1 ต.ค. 2559 1 ต.ค. 2579 2.0 2.0 33.3 
28.  ณ สยำมเซน็ทรลับำงนำ บจ. บำงนำ เซน็ทรลัพรอ็พเพอรต์ี้ 403 30 1 ก.ค. 2536 30 ม.ิย. 2566 1.1 1.1 4.3 
29.  ยำโยอเิอสพลำนำดรชัดำ บจ. สยำมฟิวเจอรพ์รอ็พเพอรต์ี้ 234 25 14 ธ.ค. 2549 4 ก.ค. 2574 0.8 0.8 10.0 
30.  ยำโยอเิดอะมอลลบ์ำงกะปิ บจ. เดอะมอลลบ์ำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 

(รบัโอนสทิธกิำรเช่ำจำก บจ. พฒันำกำร        
เกยีมอเตอร)์ 

180 14 1 เม.ย. 2551 4 ส.ค. 2565 0.9 0.9 2.4 

31.  ยำโยอเิดอะมอลลอ์มิพเีรยีล 
ส ำโรง 

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

32.  เอม็ควอเทยีร ์ บจ.สขุมุวทิซติีม้อลล์ 390 10 1 ม.ีค. 2560 1 ม.ีค. 2570 2.5 2.5 18.2 
33.  ไอคอนสยำม  บจ.ไอคอนสยำม 300 10 9 พ.ย. 2561 9 พ.ย. 2571 0.3 2.5 21.8 

      รวม 42.4 43.0 205.9 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 มจี ำนวน 329 ล้ำนบำท และ 358 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยสนิคำ้ส ำเรจ็รปู วตัถุดบิ และวสัดอุุปกรณ์ 

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

4.5 ค่าความนิยม 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีำ่ควำมนิยม จ ำนวน 1,478 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร
ของบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึคำ่ควำมนิยมในรำคำทุน ซึง่เท่ำกบัตน้ทุนกำรรวม
ธรุกจิสว่นทีส่งูกวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้ำ 

4.6 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน จ ำนวน 89 ลำ้นบำท และ 977 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั  โดยสำเหตุหลกัที่เพิม่ขึ้นเกิดจำกกำรบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของเครื่องหมำยกำรคำ้ตำมมูลค่ำยุติธรรม
จำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำรของบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั จ ำนวน 858 ลำ้นบำท 

4.7 เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนชัว่ครำวในหลกัทรพัย์เพื่อค้ำ จ ำนวน 3,086 
ลำ้นบำท และ 5,625 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  โดยเงนิลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรตลำดเงนิ หรอืกองทุน
ตรำสำรหน้ี เป็นหลกั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีที่มคีวำมเสีย่งต ่ำและใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมกบัระดบั
ควำมเสีย่ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคำ้หรอืเผื่อขำยและมกี ำหนดระยะเวลำกำรถอืครองทีส่อดคล้องกบัแผนกำรใช้เงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเท่ำนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ 

ในทุกๆไตรมำส บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชีซ้ึ่งแสดงว่ำเงินลงทุนในหลกัทรพัยด์อ้ยคำ่ลงหรอืไม ่โดย
หำกมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยใ์นงบก ำไรขำดทุน 

4.8 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคำ้ มลูคำ่รวม 720 ลำ้นบำท และ 902 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน บรษิทั พลนีสั แอนด ์เอม็เค พทีอี ีลมิเิทด็ ซึง่ประกอบ
ธุรกจิรำ้นอำหำรเช่นเดยีวกบัธุรกจิของบรษิทัฯ จ ำนวน 42 ล้ำนบำท และบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 
860 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีำรลงทุนเพิม่ในบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 224 
ล้ำนบำท ท ำใหก้จิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวมทีุนจดทะเบยีนเพิม่เป็น 1,750 ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้คงเดมิ
ในอตัรำร้อยละ 49.75   ทัง้น้ีนโยบำยกำรลงทุนจะจ ำกดัเฉพำะธุรกิจที่มคีวำมเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของ
บรษิทัฯ โดยโครงกำรลงทุนต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ /หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำม
ขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัติำมที่ก ำหนด ส ำหรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคำ้จะเป็นไปตำม
นโยบำยของบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ จะส่งตวัแทนเข้ำเป็นกรรมกำรเพื่อร่วมในกำรบริหำรงำนในบรษิทัย่อยและบริษทั   
รว่มคำ้   
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4.9 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 

ข) ประเภทที่มอีำยุมำกกว่ำ 1 ปี ได้แก่ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนซึ่งมอีำยุ 5 ปีหรอืตำมแต่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเหน็สมควร   

4.10 สรปุสาระส าคญัของสญัญา 

4.10.1 สญัญาเช่า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 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 ำระค่ำภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

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

 เงนิประกนักำรเช่ำ/กำรรบับริกำรซึ่งส่วนใหญ่เทียบเท่ำอตัรำค่ำเช่ำและ/หรอือตัรำค่ำบริกำรประมำณ  3 
เดอืนเพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ โดยผูเ้ช่ำจะไดร้บัคนืเงนิประกนัโดยไม่มดีอกเบี้ยเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำตำมสญัญำและผูเ้ช่ำไดช้ ำระเงนิคงคำ้งใดๆแล้ว 

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

ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สญัญำบรกิำรทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้โดยมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ยรวม 3,412 ลำ้นบำทและ 3,500 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

4.10.2 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 
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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 

4.10.3 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
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 

4.10.4 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 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิกำรลงทุนเพิ่มในทุนจด
ทะเบยีนที่เพิม่ของบรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ในส่วนของบรษิทัฯ จ ำนวน 223.88 ล้ำนบำท บรษิทัดงักล่ำวมี
ทุนจดทะเบยีนเพิม่เป็น 1,750 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 175 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท) โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้
เท่ำเดมิในอตัรำรอ้ยละ 49.75 

4.10.5 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 

เมื่อวนัที่ 20 สงิหำคม 2562 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั โดย บรษิทั เอม็-เซนโค โลจิ
สตกิส ์จ ำกดั ตกลงรบัจำ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็สนิคำ้และจดัสง่สนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำจำ้งเป็นรำยเดอืน
ตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ  สญัญำดงักล่ำวมอีำย ุ1 ปี โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 - 30 มถิุนำยน 
2563  และจะต่ออำยุออกไปอกี 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัหนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกฝ่ำยใด
ฝ่ำยหน่ึงล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกวำ่ 3 เดอืน 
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4.10.6 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 

4.10.7 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
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  

เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2561 บรษิทัฯ ไดต้่อสญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่อสญัญำครัง้ที ่1) นบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ โดย 
GIGJS มสีทิธใินกำรเลอืกทีจ่ะต่ออำยสุญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) ก่อนกำรสิน้สดุ หำกไดร้บัควำม
ยนิยอมจำกบรษิทัฯ 

4.10.8 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 
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ระยะเวลำของสญัญำคอื 10 ปี นับจำกวนัที่เปิดรำ้นอำหำรรำ้นแรก โดย Premium Food มสีทิธใินกำรเลอืกที่จะต่ออำยุ
สญัญำออกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที่ 1) และก่อนกำรสิน้สุดของกำรต่ออำยุสญัญำครัง้ที ่1 Premium Food มี
สทิธใินกำรเจรจำขอต่ออำยอุอกไปอกี 5 ปี (กำรต่ออำยสุญัญำครัง้ที ่2) หำกไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ  

4.10.9 Franchise Agreement เพ่ือให้สิทธิการด าเนินกิจการร้านอาหาร “Miyazaki” ในประเทศลาว 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 เพื่อให้สิทธิแก่ V&V Restaurant ในกำรด ำเนินกิจกำร
ร้ำนอำหำร “Miyazaki” 1 สำขำในประเทศลำว  รวมถึงให้สทิธใินควำมลบัทำงกำรค้ำของบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ จะให้
ค ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกท ำเลที่ตัง้รำ้นอำหำร กำรออกแบบ กำรตกแต่ง กำรจดัหำอุปกรณ์ กำรอบรม
พนักงำนของ V&V Restaurant กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรจดัหำวตัถุดบิ และกำรให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ทัง้น้ี V&V Restaurant มใิช่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ โดยสญัญำไดม้กีำรก ำหนดค่ำสทิธคิรัง้แรก (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  

4.10.10Franchise 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” ในประเทศไทย ทัง้น้ี สญัญำไดม้กีำรก ำหนดว่ำหำก MKI เปิดรำ้นอำหำรเป็นรำ้นที่ 8 
Plenus Co., Ltd. จะใหส้ทิธแิก่ MKI ในกำรช่วงสทิธใินกำรใชแ้ฟรนไชสข์อง Plenus Co., Ltd. ใหแ้ก่บุคคลอื่นในประเทศ
ไทยได้ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญัญำจะตกลงกนัต่อไป โดยสญัญำได้มกีำรก ำหนดค่ำสทิธริำยเดอืนซึ่งคดิตำมสดัส่วนของ
รำยไดใ้นแต่ละเดอืน 

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 2562 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 2562 

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 2562 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 ่30 ธนัวำคม 2562 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 23,242,400 2.5 
7 ส ำนกังำนประกนัสงัคม       17,731,000  1.9 
8 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 75/25 12,304,800 1.3 
9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 11,792,400 1.3 
10 กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทสิโกม้ำสเตอรร์ว่มทุน ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 9,224,400 1.0 
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 2562 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 2562 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 ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูง (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 หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบควรให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

11. จดัให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนเกี่ยวกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย  ผ่ำนทำง
เวบ็ไซต์หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนกรรมกำรอสิระหรอื
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อให้มกีำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บรษิทัฯ ก ำหนดไว้และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

12. จดัให้มกีลไกก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 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 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

1.  ดร.อรรณพ   ตนัละมยั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน เป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

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) ควำมเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(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 2562 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. พฒันำและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีที่เหมำะสมกบับริษัท ฯ และสอดคล้องกับ

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดขีองตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2. ตดิตำมดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ

ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
3. ทบทวนแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร

ที่ดขีองมำตรฐำนสำกลและของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำปรบัปรงุอยำ่งต่อเน่ือง 

4. ทบทวนปรชัญำในกำรด ำเนินธุรกจิ จรยิธรรมธรุกจิ 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 ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่กล่ำวในข้อ 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. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้นกำรสรรหำกรรมกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 
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 กรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น 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 2562 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 และงบประมำณที่ ได้รบัอนุมัติจำก
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 ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

13. มอี ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตัหิรอืด ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงกำรมอบหมำยอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัแิลว้ 

14. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นครัง้ครำว 

ทัง้น้ี กำรใช้อ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรดงักล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถกระท 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 2562 

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล สรรหา 

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1. นำยฤทธิ ์        ธรีะโกเมน  6/6 - - 
2. นำยสมชำย      หำญจติตเ์กษม 6/6 - - 
3. นำยสมชำย      พพิธิวจิติรกร 6/6 - 2/2 
4. ดร.อรรณพ      ตนัละมยั 5/6 6/6 - 
5. นำงวไิล          ฉทัทนัตร์ศัม ี 6/6 6/6 - 
6. นำยอรรถพล    ชดชอ้ย 6/6 6/6 2/2 
7. นำยทนง         โชตสิรยทุธ ์ 6/6 - - 
8. ดร.ขตัยิำ        ไกรกำญจน์ 6/6 - 2/2 
9. นำยสจุนิต ์      ชุมพลกำญจนำ 6/6 - - 
10. นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 5/6 - - 
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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 2562 บรษิทัฯ มคี่ำใช้จำ่ยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร จ ำนวน 9,052,000 บำท อย่ำงไรกด็ ีตำมหลกัเกณฑ์
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะของผูบ้รหิำร
เท่ำนัน้ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อยำ่งใด 

ทัง้น้ี นอกเหนือจำกคำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแลว้ บรษิทัฯ ไมม่กีำรใหส้ทิธปิระโยชน์อื่นๆ แก่กรรมกำร 

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 1,079,000 - 30,000 1,109,000 
4.  ดร.อรรณพ  ตนัละมยั 1,079,000 135,000 - 1,214,000 
5.  นำงวไิล   ฉทัทนัตร์ศัม ี 1,079,000 90,000 - 1,169,000 
6.  นำยอรรถพล   ชดชอ้ย 1,079,000 90,000 30,000 1,199,000 
7.  นำยทนง   โชตสิรยทุธ ์ 1,079,000 - - 1,079,000 
8. ดร.ขตัยิำ   ไกรกำญจน์ 1,079,000 - 45,000 1,124,000 
9.  นำยสจุนิต ์  ชุมพลกำญจนำ 1,079,000 - - 1,079,000 
10.  นำยประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั 1,079,000 - - 1,079,000 

รวม 8,632,000 315,000 105,000 9,052,000 

8.2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด  โดยในแต่ละปีฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคลจะเป็นผูน้ ำเสนอหลกักำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อ
พจิำรณำและอนุมตั ิ

ในปี 2562 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บรหิำรบริษทัฯ  
จ ำนวน 63,332,583 บำท 
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ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

ประเภท 
จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 5 45,687,900 
เงนิโบนสั 5 16,604,324 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 5 1,040,359 

รวม 5 63,332,583 
* 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 2562 บรษิทัฯ มพีนักงำนทัง้สิ้นจ ำนวน 19,023 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำ จ ำนวน 13,503 คน 
และพนกังำนชัว่ครำว จ ำนวน 5,520 คน 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนในแต่ละฝ่ำยงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
1. ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 74 2 76 
2. ฝ่ำยจดัซือ้ 30 - 30 
3. ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์ 97 15 112 
4. สถำบนัฝึกอบรม 440 1 441 
5. ฝ่ำยกำรตลำด 52 2 54 
6. ฝ่ำยพฒันำวศิวกรรม 35 - 35 
7. ฝ่ำยควบคมุคณุภำพและควำมปลอดภยัทำงอำหำร 149 - 149 
8. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 14 - 14 
9.  โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK4) 215 6 221 
10. โรงงำนบำงนำ-ตรำด (CK5) 302 7 309 
11. โรงงำนนวนคร 75 - 75 
12. ฝ่ำยสำขำเอม็เค 8,825 4,982 13,807 
13. ฝ่ำยสำขำยำโยอ ิ 2,980 504 3,484 
14. ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 18 - 18 
15. ฝ่ำยดจิทิลัเทคโนโลย ี 10 - 10 
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ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน 

ประจ า ชัว่คราว รวม 
16. ฝ่ำยโฮมเดลเิวอรีแ่ละจดัเลีย้ง 93 1 94 
17. ฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ 21 - 21 
18. ผูบ้รหิำร 35 - 35 
19. ฝ่ำยส ำนกัเลขำ 16 - 16 
20. ฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธ์ 15 - 15 
21. ฝ่ำย CCTV 7 - 7 

รวม 13,503 5,520 19,023 
       

 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 2562 มดีงัน้ี 

ค่าตอบแทน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
เงนิเดอืน 3,304,417,948 
เงนิโบนสั 562,784,210 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 1,167,075,800 

รวม 5,034,277,958 
* 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 ซึ่งใช้ทัง้กำรฝึกอบรม
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
ถอืหุ้น  หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม และเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่
เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ  

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สถำนที่จดักำรประชุม ใหม้ขีนำดเพยีงพอ
รองรบัจ ำนวนผู้ถอืหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และไม่ไกลเกนิไปจนเป็นอุปสรรคในกำร
เดนิทำง 

1.3. บรษิทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรอืส่งค ำถำมเกี่ยวกบับรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ตำมช่องทำงที่บรษิทัฯ จดัให ้

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 ถูกตอ้ง และแมน่ย 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 ำกำรถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

หมวดที ่2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนันัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะดูแลใหบ้รษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำร
ออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ จดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษทัง้ฉบบั  
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิทัฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรให้สทิธผิู้ถือหุ้นที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรบักำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ
ล่วงหน้ำ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงักล่ำวผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

2.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่
วำระในทีป่ระชุมโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

2.3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

เพื่อควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัรูข้้อมูล 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 ไมร่วมถงึกำรใหข้อ้มลูแก่หน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกบัดแูล  

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

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ วำระใดที่กรรมกำรมสี่วนไดเ้สยี จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบ และ

ตอ้งออกนอกหอ้งประชุมในวำระนัน้ๆ 
4.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่พจิำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น

รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่ว นได้เสียทุกฝ่ำย โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และ
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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 มีควำมซื่อสตัยต์่อหน้ำที ่ไมทุ่จรติ ไม่จำ่ยสนิบน ทัง้น้ี เพื่อใหเ้กดิกำรตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ใหแ้ก่ทุกฝ่ำยอยำ่งซื่อตรงและเป็นธรรม ซึง่สำมำรถสรปุแนวทำงปฏบิตัแิยกตำมกลุ่มต่ำงๆ ไดด้งัน้ี 
ลกูค้า มุง่ม ัน่สรำ้งควำมพอใจและมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคำ้ พฒันำสนิคำ้ใหม้คีุณภำพ และบรกิำรที่ดยีิง่ขึน้ต่อลูกคำ้ อกีทัง้

ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ บริษัทฯ เอำใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้ำโดยมี
หน่วยงำนทีต่ดิตำมและรบัเรื่องรอ้งเรยีนน ำมำปรบัปรงุกำรบรกิำรอยูเ่สมอ 

คู่ค้า มุ่งมัน่ที่จะสรำ้งควำมสมัพนัธ์ที่ด ีเอื้อประโยชน์ร่วมกนั และเพื่อเป็นกำรรกัษำสทิธขิองคู่คำ้ในธุรกิจบรกิำร
ด้วยควำมซื่อสตัย์อย่ำงสูงสุด เป็นสิง่ที่บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงสูงต่อคู่ค้ำ  รวมทัง้ให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูค่ำ้ 

คู่แข่ง มุ่งเน้นกำรแข่งขนัทำงด้ำนคุณภำพและประสทิธภิำพของกำรให้บรกิำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ ไม่
ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งเพยีงเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  ในขณะเดยีวกนัถือว่ำบรษิทัอื่นเป็นคู่ค้ำและ
เป็นผูร้ว่มวชิำชพีเดยีวกนั มสีตัยำบนัรว่มกนัในกำรประกอบวชิำชพี  

เจ้าหน้ี ปฏบิตัติ่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม โดยปฏบิตัติำมเงื่อนไข 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 ้ทกัษะ 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 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดช่องทำงใหพ้นกังำน รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก สำมำรถตดิต่อ รอ้งเรยีน และรำยงำนกำรกระท ำทีไ่ม่
ถูกตอ้ง ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมทีเ่หน็วำ่เหมำะสม ดงัน้ี 

 แจง้ผูบ้งัคบับญัชำทีร่บัผดิชอบโดยตรง และทีต่นไวว้ำงใจ 
 สง่จดหมำยอเิลก็ทรอนิกสถ์งึผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 สง่ทำงไปรษณียถ์งึประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรของบรษิทัฯ 
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เมื่อบรษิัทฯ ได้รบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อร้องเรียน บรษิัทฯ จะมอบหมำยให้ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นที่
เหมำะสมด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำกลัน่กรองข้อมูลที่ได้รบัจำกผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้
ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้ว พบว่ำมีมูลควำมจรงิ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอื่นที่ได้รบัมอบหมำยจะ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำรบัทรำบ และสัง่กำรหรอืก ำหนดแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำร พรอ้มทัง้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ เพื่อด ำเนินกำรพจิำรณำในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
ภำยหลงัที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่ำวแล้ว จะเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำสัง่กำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข และ
พจิำรณำบทลงโทษต่อไป 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ทัง้ที่เป็นทำงกำรเงนิและมใิช่ทำงกำรเงนิอย่ำง
ครบถว้นทนัเวลำ และเชื่อถอืไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีรบัทรำบ ทำงรำยงำนประจ ำปี กำร
แจง้ข่ำวสำร ผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยครอบคลุม
ตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ก ำหนดแนวทำงไว้ โดยบรษิัทฯ มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศที่ส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

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

3. ข้อมูลส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรพัย์ของบริษัทฯ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจำกที่ข้อมูลนัน้เผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำที่ในกำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ และ
แสดงไวคู้ก่บัรำยงำนประจ ำปี ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกนัน้จะต้อง
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 ำเนินกำรตรวจสอบและดูแลกำรบรหิำรจดักำรควำม
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 
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1.2. กรรมกำรจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดั และไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรที่มมีหำชนเป็นผู้
ถอืหุน้ตำมกฎหมำย และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

1.3. คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหก้รรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทัอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถ
ทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเพยีงพอ โดยก ำหนดจ ำนวนบรษิทัที่กรรมกำรแต่ละคนไป
ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นรวมไมเ่กนิ 4 บรษิทั ทัง้น้ี เน่ืองจำกประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ในฐำนะกรรมกำรบรษิทัอำจลดลง หำกจ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งมมีำกเกนิไป  

1.4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้มเีลขำนุกำรบรษิทัฯ ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ควรทรำบ และปฏิบตัหิน้ำที่ดูแลกจิกรรมของกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำร
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. มกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรทุกรำยผำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
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 ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 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 
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2.3 ก ำกบั ตดิตำม และดูแล เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
บรรลุตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

2.4 เป็นผูน้ ำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำระ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และกฎหมำย โดยจดัสรรเวลำให้
เหมำะสม รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเท่ำเทยีมกนั และดูแลใหม้กีำรตอบขอ้ซกัถำม
ของผูถ้อืหุน้อยำ่งเหมำะสมและโปรง่ใส 

2.5 สนบัสนุนและเป็นแบบอยำ่งทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ 
2.6 เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กบัฝ่ำยจดักำร และสนับสนุนกำรปฏิบตัิหน้ำที่

ของฝ่ำยจดักำรตำมนโยบำยของบรษิทัฯ 
2.7 ก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรจดักำรอยำ่งโปรง่ใส ในกรณีทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2.8 ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งและองคป์ระกอบทีเ่หมำะสม 
2.9 ก ำกบัดแูลใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยรวม คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ และกรรมกำร

บรษิทัฯ แต่ละคน เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล 

3. การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ ส ำคญัที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอย่ำง
รอบคอบและมปีระสทิธภิำพ ดงัน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึพจิำรณำตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดงัต่อไปน้ี 

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

3.2. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำน
และกรรมกำรของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล สรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
บริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง และประธำนของ
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 จะไดร้บัข้อมูลสำรสนเทศที่ เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเลขำนุกำร
บรษิทัฯ มหีน้ำที่จดัท ำหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อน
เขำ้รว่มประชุม เวน้แต่เป็นกำรเรยีกประชุมเรง่ด่วน 

4.3. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัวำระกำรประชุม  โดยกำรปรึกษำหำรือกับประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอสิระที่จะเสนอเรื่องเขำ้สู่วำระกำรประชุม โดยก ำหนดให้
เลขำนุกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่วบรวมกำรน ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุมจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน 

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

4.5. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิัทฯ ท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทนัเวลำ และตอ้งมคีวำมชดัเจนทัง้ผลกำรประชุมและควำมเหน็ของคณะกรรมกำร เพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิ 

4.6. เปิดโอกำสให้กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรประชุมกันเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ 
เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ โดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรรว่มดว้ย 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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

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 2562 สรปุได้
ดงัน้ี 
แบบที ่1 คณะกรรมกำรบรษิทั 97% 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 94% 
 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน 96% 
แบบที ่2 ประเมนิรำยบุคคล (ประเมนิตนเอง) 98% 

6.2  คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่เทียบเคยีงกนัได้ กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
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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 เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มทีต่่อเน่ืองถงึผูส้บืทอดงำนในกรณีทีต่นไมส่ำมำรถปฏบิตัิหน้ำทีไ่ด ้

7.3. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อให้ม ัน่ใจว่ำมรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรบัผิดชอบตำม
ควำมเหมำะสม 

8. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

8.1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี

8.2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะได้รบักำรพฒันำควำมรูจ้ำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลอย่ำงสม ่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
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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 

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 ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ 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
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พฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญำมภีำระหน้ีทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทัง้น้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมูลคำ่ของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท 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
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 ้ หำกเหน็ว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่และกำรใหค้วำมเหน็ที่ เป็นอสิระ 
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 ำหรบักำรคดัเลอืกกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บรหิำรตัง้แต่ระดบัผู้ ช่วย
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กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรเป็นผู้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและ
แต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 

9.3 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรส่งตวัแทนซึ่งเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยทุกบรษิทั เพื่อท ำ
หน้ำที่ในกำรดูแลจดักำรและรบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และเพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั  ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 100% โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม และนำงสดุำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ิเป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้น 100% และมกีรรมกำร คอื นำยฤทธิ ์   
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติตเ์กษม เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้น 100% โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร คอื 
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม และนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั มำรค์ วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มีสดัส่วนกำรถือหุ้น 100% โดยมกีรรมกำรและผู้บรหิำร คือ 
นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำยสมชำย หำญจติตเ์กษม และนำงยพุนิ ธรีะโกเมน เป็นกรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั คำตำพลัท์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้น 100% โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 
นำงสุดำรตัน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิร ินำงสำวทำนตะวนั ธรีะโกเมน นำยธรี์ ธีระโกเมน และนำยสมำชิก หำญจติต์เกษม เป็น
กรรมกำรในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ 

บรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั ซึ่งบรษิทั คำตำพลัท์ จ ำกดั มสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 65 โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ 6 รำย ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน นำงสุดำรตัน์ พทัธว์วิฒัน์ศริ ินำงสำวทำนตะวนั ธรีะโกเมน นำยธรี ์ธรีะ
โกเมน นำยสมำชิก หำญจติต์เกษม และนำยวรำกร หำญจติต์เกษม เป็นกรรมกำร 6 ใน 10 รำยในฐำนะตวัแทนของ
บรษิทัฯ 

บรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 49.75 โดยมีผู้บรหิำรของบรษิทัฯ 3 รำย 
ได้แก่ นำยพงษ์ชยั พิพิธวจิติรกร นำงสุดำรตัน์ 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 ์ ตนัตวิศนิชยั 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 
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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 2562 บรษิทัฯ จำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 2,340,000 บำท 

9.5.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2562 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น (Non-audit Service) ซึ่งไดแ้ก่ ค่ำบรกิำรในกำรวเิครำะหส์ถำนะ
ของกจิกำร ค่ำที่ปรกึษำส ำหรบัมำตรฐำนบญัชใีหม่ ค่ำสงัเกตุกำรณ์ในกำรท ำลำยทรพัยส์นิ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำ
เดนิทำง เป็นตน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 7,138,269 บำท 
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10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ผูน้ ำธุรกิจยุคปัจจุบนัต่ำงร่วมสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงหลำยภำคส่วนเพื่อจดัท ำแผนพฒันำไปสู่ควำมยัง่ยนื อีกทัง้ยงัมกีำรน ำ
เทคโนโลยมีำประยุกต์ใช้ ทบทวนวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ และพฒันำทกัษะยุคใหม่ให้เเก่บุคลำกรเพื่อ
รองรบักำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคม ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจร่วม 34 ปีของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดคีวบคู่ไปกบักำรยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมและธรรมำภบิำลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
สง่ผลใหห้ลกักำรและนโยบำยต่ำงๆ ภำยในองคก์รมหีลกัเกณฑท์ีส่อดคลอ้งต่อควำมรบัผดิชอบของสงัคมและชุมชนอยำ่งชดัเจน  
บรษิทัฯ หวงัที่จะสร้ำงผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคม และสร้ำงกำรเติบโตที่ย ัง่ยนืผ่ำนกำรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำรภำยใน
องคก์รที่ค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและกำรปันผลประโยชน์กบัคู่คำ้  บรษิทัฯ มุง่ม ัน่ที่จะสอดแทรกกำรด ำเนินกิจกำรดว้ย
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 าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ปัจจบุนัปัญหำคอรร์ปัชนัยงัคงมอียู่ในสงัคม และคงควำมรุนแรงมำกขึน้ นอกจำกน้ี ปัญหำดงักล่ำวไดห้ยัง่รำกลกึลงใน
ทุกภำคส่วนของสงัคมไทย ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต้องหยุดชะงกัและเกิด
ควำมเสยีหำย ท ำใหก้ำรฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมด ำเนินไปไดช้้ำกว่ำทีค่วรจะเป็น ดงันัน้ เพื่อใหส้ำมำรถแก้ไขปัญหำดงักล่ำวได้
อย่ำงสมัฤทธิผ์ล ผูน้ ำทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนจงึลงควำมเหน็ในกำรรว่มจบัมอืกนัแก้ไขอยำ่งจรงิจงั มุง่ปฏบิตัอิย่ำงต่อเน่ือง ซึ่ง
นโยบำยควำมรว่มมอืน้ีไดข้ยำยมำสูภ่ำคเอกชนต่ำงๆ ดว้ย 
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บทบำทของบรษิทัฯ ในฐำนะที่เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอืกำรท ำหน้ำที่ส ำคญัใน
กำรเป็นแบบอยำ่งที่ดขีองกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัใหภ้ำคเอกชน อกีทัง้บรษิทัฯ มคีวำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอยำ่งมคีณุธรรม 
โดยยดึมัน่ในหลกับรรษทัภิบำลที่ด ีมคีวำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และปรำศจำกกำรคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ เพื่อใหเ้กดิ
ควำมเป็นรปูธรรมในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัที่ชดัเจน บรษิทัฯ โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จงึไดล้งนำมใน
ค ำประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2557 และ
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชันเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรจงึไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนัขึน้ เมื่อวนัที่ 24 ตุลำคม 2557 เพื่อด ำเนินกำรประเมนิตนเองเกี่ยวกบั
มำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนัของบรษิทัฯ  ในปี 2558 คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อต้ำนคอรร์ปั
ชนัและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน ซึ่งได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ น ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั 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 ำมำเกบ็ไว้เป็นทรพัย์สนิส่วนกลำงของบรษิทัฯ 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
ตำมควำมรบัผดิชอบในขอบเขตที่สำมำรถปฏิบตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธิภำพ และมคีวำมคำดหวงัในกำรสรำ้งคุณภำพชีวติที่ดี
ใหก้บับุคคลเหล่ำน้ีต่อไปในอนำคต 

บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรเคำรพสทิธมินุษยชน ดงัน้ี 
1. ใหค้วำมเคำรพต่อสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติ่อกนัดว้ยควำมเคำรพ ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และปฏบิตัติ่อกนัอยำ่งเท่ำ

เทียมกันโดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในทำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ ส ัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สีผิว 
กำรศกึษำ สถำนะทำงสงัคมหรอืเรื่องอื่นใด 

2. ใช้ควำมระมดัระวงัในกำรปฏบิตัหิน้ำที่เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งที่จะเกดิกำรละเมดิสทิธมินุษยชนในกำรด ำเนินธุรกจิ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลเรื่องกำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

3. สนบัสนุนกำรสง่เสรมิกำรด ำเนินกำรเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
4. สื่อสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ก ำหนดแนวทำง และให้กำรสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนิน

ธรุกจิตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ ผูส้ง่มอบสนิคำ้และบรกิำร ผูร้บัเหมำ ตลอดจนผูร้่วมธุรกจิ เพื่อใหม้สี่วนรว่มในกำรด ำเนิน
ธรุกจิอยำ่งมคีณุธรรม เคำรพต่อสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติ่อทุกคนตำมหลกัสทิธมินุษยชน 

5. สอดส่องดูแลเรื่องกำรเคำรพสิทธมินุษยชน ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยละเมิดสทิธิ
มนุษยชน ต้องรำยงำนให้ผู้บังคบับัญชำหรือบุคคลที่ร ับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำม ใหป้รกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ 

6. มุง่ม ัน่ทีจ่ะสรำ้งและรกัษำวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึม ัน่ต่อกำรเคำรพสทิธมินุษยชน 
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การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

1. ปฏบิตัติ่อพนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
2. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังำน 
3. ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงำนอยูเ่สมอ 
4. กำรแต่งตัง้และโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจริตใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 
5. ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนโดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ 
6. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนักงำน 
7. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 
8. หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรือ

คกุคำมและสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนกังำน 
บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงมกีำรจดัสถำนที่ท ำงำนและจดัเตรยีมอุปกรณ์

ควำมปลอดภยัต่ำงๆ ให้เพยีงพอต่อกำรท ำงำน เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนไดร้บัควำมปลอดภยัและมสีภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
ที่ด ีนอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้แผนกพนักงำนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทำงในกำรใหค้ ำแนะน ำ รวมถงึปรกึษำปัญหำรอ้งเรยีน
ต่ำงๆ แก่พนกังำน 

การสร้างความผกูพนัในองคก์ร 
 

ทรพัยำกรมนุษย์คือหวัใจในกำรขบัเคลื่อนขององค์กร พนักงำนที่มีร่ำงกำยที่แข็งแรงและสุขภำพที่ดนีัน้เป็นก ำลงั
ส ำคญัในกำรเพิม่ผลผลติ อตัรำกำรรกัษำ และควำมพงึพอใจของลูกคำ้ ในขณะเดยีวกนัพนักงำนที่มคีวำมสุขและมคีวำมผูกพนั
กบับรษิทัฯ จะสำมำรถมสี่วนรว่มในกำรน ำเสนอรปูแบบกำรท ำงำนเชงิสรำ้งสรรคแ์ละแบ่งปันควำมคดิเชงินวตักรรมไดด้ ีบรษิทัฯ 
มคีวำมตัง้ใจที่จะส่งเสรมิใหพ้นักงำนทุกคนมสีุขภำพที่แขง็แรง ปรำศจำกโรคภยั จงึไดจ้ดักจิกรรมด้ำนกฬีำและสุขภำพ รวมทัง้
กจิกรรมสนัทนำกำรใหก้บัพนกังำน เพื่อใหต้ระหนกัถงึกำรมสีุขภำพทีด่ ี เขำ้ใจหลกักำรรบัประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์ อกีทัง้ยงั
เป็นกำรผ่อนคลำยควำมตงึเครยีดจำกกำรท ำงำนอกีทำงหน่ึงดว้ย กจิกรรมต่ำงๆ ที่ทำงบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้บัพนักงำนในปี 2562  
อำท ิ

1. กำรต่อยอดกจิกรรมส่งเสรมิกำรมสีุขภำพที่ดใีหก้บัพนักงำนอยำ่งต่อเน่ือง ซึง่ในปีน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมงำนวิง่
ทีส่ ำคญั 2 กจิกรรม คอื งำนวิง่ของ “โครงกำรวิง่ก้ำวคนละก้ำว” โดยพนักงำนของ MK Group มสี่วนร่วมในกำรวิง่
กบัโครงกำรดงักล่ำว โดยมพีีตู่นเป็นแบบอย่ำงในกำรวิง่ตำมภูมภิำคต่ำงๆ รวมจ ำนวน 5 ภูมภิำค นอกจำกน้ี ทำง
บรษิทัฯร่วมกบัมูลนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค ยงัรว่มบรจิำคเงนิใหก้บัโครงกำรภูมภิำคละ 1 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนเงนิ
ในกำรน ำไปช่วยเหลอืโรงพยำบำลขนำดเลก็ในพืน้ทีต่่ำงๆ ของแต่ละภำค 
อกีหน่ึงกจิกรรมทีจ่ดัใหพ้นักงำนไดต้ระหนักและหนัมำออกก ำลงักำยและใส่ใจสขุภำพกนัมำกขึน้ คอื กจิกรรม MK 
Visual Run ซึ่งรูปแบบกจิกรรมเป็นกำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้รว่มในกำรสมคัรและหำเวลำวำ่งในกำรวิง่ออกก ำลงั
กำย พร้อมบนัทึกสถิติกำรวิง่ที่ได้แต่ละครัง้ และส่งผลกำรวิง่ที่ได้เข้ำมำยงัแอปพลิเคชนั โดยทุกๆ ระยะทำง 1 
กโิลเมตร ทำงบรษิทัฯ ไดส้มทบเพิม่ 1 บำท เงนิสมทบดงักล่ำวน้ีสนับสนุนเพิม่เติมให้กบัโครงกำรก้ำวคนละก้ำว 
ซึง่กจิกรรมน้ีมพีนกังำนสนใจรว่มสมคัรวิง่มำกกวำ่ 500 คน และท ำระยะทำงสะสมกวำ่ 50,000 กโิลเมตร 

2. กำรจดักำรแข่งขนัวิ่งกำรกุศลมินิมำรำธอน MK Group (MK Running) ประจ ำปี 2562 ครัง้ที่ 2 โดยใช้สถำนที่
ภำยใน ได้แก่ ครวักลำง บำงนำ-ตรำด กม.21 (CK5) และบรษิทั เอ็ม เซนโค (M-Senko) เป็นสถำนที่กำรจดัวิ่ง 
เมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม 2562 ที่ผำ่นมำ ซึง่ไดม้กีำรเปิดรบัสมคัรพนักงำนจำกทุกหน่วยงำนเขำ้รว่มกจิกรรม เงนิจำก
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กำรสมคัรทัง้หมด ทำงบรษิทัฯ น ำไปมอบให้กบัโรงพยำบำลบำงบ่อ เพื่อสร้ำงห้องฉุกเฉิน ซึ่งในปีน้ีมผีู้เข้ำร่วม
กิจกรรมงำนวิ่งดังกล่ำวมำกกว่ำ 680 คน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนกว่ำ 30% และมียอดเงินบริจำครวมทัง้สิ้นกว่ำ 
130,000 บำท  

3. บรษิทัฯ มกีำรสนับสนุนงบกจิกรรมกฬีำให้กบัหน่วยงำนในพืน้ที่ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี โดยในปีน้ี ในส่วนของ
พื้นที่ครวักลำงบำงนำ และคลงัพสัดุ ได้สนับสนุนงบกำรจดักิจกรรมกีฬำภำยในหน่วยงำน ได้แก่ ฟุตบอลลีค
ภำยใน และวิง่มนิิมำรำธอนภำยใน และในส่วนของหน่วยงำนคอลเซน็เตอร ์ไดส้นับสนุนอุปกรณ์กฬีำโต๊ะปิงปอง 
และเครื่องออกก ำลงักำย ให้กบัพนักงำนได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรท ำงำนมำออกก ำลงักำยกนั ในส่วนของส ำนักงำน
ใหญ่ มกีำรแบ่งพืน้ทีห่อ้งออกก ำลงักำย และเพิม่อุปกรณ์ออกก ำลงักำยเพื่อรองรบักำรใชง้ำนทีเ่พิม่มำกขึน้ 

4. ปีน้ี บรษิัทฯ ได้จดัมหกรรมกำรคดัเลือกและเฟ้นหำสุดยอดฝีมือของแต่ละหน่วยงำนของสำขำ ในชื่อกิจกรรม 
“มหกรรมกฬีำโอลมิปิค 2562” ขึน้ เป็นปีที่ 2 ตดิต่อกนั โดยให้แต่ละเขตและภำค และตวัแทนจำกส่วนกลำง ท ำ
กำรคดัเลือกสุดยอดฝีมือพนักงำนในครวัต่ำงๆ  เพื่อเข้ำแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ โดยมีกำรแข่งขนัทัง้ในส่วนของ   
แบรนด ์MK ไดแ้ก่ สุดยอดผูบ้รหิำร สุดยอดซูปเปอรไ์วเซอร ์สุดยอดพนักงำนหน้ำบ้ำน สุดยอดพนกังำนครวัขนม 
สุดยอดพนักงำนครวัสุกี้ สุดยอดพนักงำนครวัเป็ด-ซำลำเปำ และสุดยอดพนักงำนท ำควำมสะอำด (ครวัล้ำง) และ
ในส่วนของแบรนดย์ำโยอิ ประกอบดว้ย สุดยอดผูบ้รหิำรยำโยอ ิและสุดยอดพนักงำนครวัยำโยอ ินอกจำกน้ี ยงัมี
ในส่วนของสุดยอดเชฟเทปปันยำกิ มยิำซำกิ (MIYAZAKI) สุดยอดบำรสิต้ำ เลอ เพอทิท (Le Petit) และสุดยอด
ครวัรำเม็งฮำกำตะ (HAKATA) และพิเศษในปีน้ี ยงัมีกำรเพิ่มกำรแข่งขนัประเภทต่ำงๆ เข้ำมำ ได้แก่ สุดยอด
พนักงำนท ำควำมสะอำด (ครวัล้ำง) ของคนพกิำร ทัง้ในส่วนของแบรนด ์MK และ YAYOI รวมทัง้กำรแข่งขนัสุด
ยอดทีมเต้น MK ซึ่งกิจกรรมดงักล่ำวน้ี เป็นกำรพฒันำทกัษะฝีมอือำชพีในงำนของพนักงำนให้เกดิควำมช ำนำญ
และได้แสดงออกถงึควำมสำมำรถที่ตนเองมใีห้กบัทุกคนได้ประจกัษ์และเป็นแบบอย่ำงที่น่ำชื่นชมในกำรท ำงำน  
นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดักำรแข่งขนัแบดมนิตนัแชมเปียนชิป ครัง้ที่ 2 ให้กบัพนักงำนในสงักดัส ำนักงำนใหญ่ เพื่อ
สรำ้งควำมสำมคัคใีนแต่ละหน่วยงำน โดยปีน้ี ไดร้บัเกยีรตจิำกนักกฬีำเยำวชนทมีชำตจิำกประเทศอนิโดนีเซยี ให้
เกยีรตมิำรว่มกจิกรรมและรว่มแขง่ขนักบันกักฬีำตวัแทนของบรษิทัฯ 

5. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำนของบุคลำกร จึงได้ท ำควำมร่วมมือกับ
มหำวทิยำลยัชัน้น ำหลำยแห่งเพื่อเป็นคู่สญัญำในกำรมอบทุนกู้ยมืใหแ้ก่พนักงำนเพื่อกำรศึกษำในระดบัปรญิญำ
ขัน้สงู เพื่อใหไ้ดค้วำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ะสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัได้มอบเงนิทุนกำรศึกษำให้แก่บุตรของพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นกำรเสรมิสร้ำง
โอกำสในกำรเรยีนหนังสอืให้แก่เยำวชน และเพื่อใหพ้นักงำนและครอบครวัมีคุณภำพชวีติที่ดขีึน้ โดยบรษิทัฯ ได้
มอบเงินทุนเพื่อกำรศึกษำเป็นจ ำนวน 1,735 ทุน  ทุนละ 4,500 บำท รวมทัง้ได้มีกำรมอบบัตรก ำนัลเอ็มเคให้
ครอบครวัพนักงำนรำยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงนิทุนทัง้สิ้น 9.54 ล้ำนบำท (ปี 2561 มกีำรมอบทุนกำรศึกษำ
จ ำนวน 1,324 ทุน รวมเป็น 7.28 ลำ้นบำท)  

6. บรษิทัฯ มอบเงนิทุนให้กบัพนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนรวมกลุ่มและน ำไปจดักจิกรรมจติอำสำภำยในของหน่วยงำน
ตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรบรจิำคสิง่ของ กำรออกค่ำยอำสำ หรอืกำรเลี้ยงอำหำรแก่สถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ ซึ่งในปี 
2562 ทีผ่ำ่นมำ มกีำรใหง้บสนบัสนุนกจิกรรมน้ีรวมทัง้สิน้กวำ่ 6 หน่วยงำน รวมเป็นเงนิจ ำนวน 186,300 บำท 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เพื่อใหส้อดคล้องไปกบัวสิยัทศัน์ เอม็เคมุง่ม ัน่ที่จะสรำ้งควำมสุขและสขุภำพที่ดแีก่ลูกคำ้จำกกำรรบัประทำนอำหำรที่มี
คุณภำพ รสชำตอิร่อยและดตี่อสุขภำพ พรอ้มกบักำรบรกิำรที่ประทบัใจ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพและควำมปลอดภยั
ของลูกคำ้ โดยเน้นคณุภำพและควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร เรำมผีูช้ ำนำญกำรคอยตรวจสอบเพื่อใหลู้กคำ้มัน่ใจวำ่อำหำร
และกำรบรกิำรอยู่ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภยัในทุกขัน้ตอน ดูแลตัง้แต่กำรรบัมอบสนิคำ้ ขัน้ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำน
ครวักลำง ระบบขนสง่ไปยงัสำขำทัว่ประเทศ และกำรจดัเกบ็อำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่
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พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนที่วำงไว้ ซึ่งมำตรฐำนต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ได้รบักำรรบัรองจำก
สถำบนัต่ำงๆ เช่น 

 ใบรบัรองมำตรฐำนระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015 เพื่อรบัรองว่ำเอม็เค มรีะบบกำรจดักำรคุณภำพในกำร
ผลติอำหำรและบรกิำร ซึง่เป็นมำตรฐำนสำกลทีท่ ัว่โลกยอมรบั 

 ใบรบัรองควำมปลอดภัยของอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ซึ่งเป็นระบบกำร
จดักำรเพื่อควำมปลอดภัยของอำหำร โดยใช้กำรควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ 
CCP) ของกำรผลติ ซึง่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสำมำรถน ำไปปฏบิตัไิดโ้ดยตลอดในหว่งโซ่อำหำร ตัง้แต่
ผูผ้ลติเบือ้งตน้ (Primary Producer) จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุทำ้ย เพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

 ใบรบัรองกำรปฏิบตัิที่ดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practices หรอื GMP) โดยเน้นกระบวนกำรผลิตที่ดี
เพื่อใหไ้ดส้นิคำ้ทีม่คีุณภำพ ซึง่ครอบคลุมถงึกระบวนกำรผลติที่ครวักลำง อุปกรณ์กำรผลติ รวมถงึกำรจดัสง่สนิคำ้
จนถงึมอืผูบ้รโิภค 

 ใบรบัรองระบบกำรตรวจสอบสำรพษิตกคำ้งในผกั ผลไมส้ด จำกกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข 
ซึ่งรบัรองว่ำบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบสำรพษิตกคำ้งในผกัสด ผลไมส้ด ที่จ ำหน่ำยไดอ้ย่ำงเป็นระบบ 
และสำมำรถทวนสอบได ้

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

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรร้ำนอำหำรวตัถุดบิปลอดภยัเลือกใช้สนิค้ำ Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงกำรของ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้
รำ้นอำหำรเลือกใช้วตัถุดบิจำกสนิค้ำ Q ซึ่งเป็นสนิค้ำที่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนตำมระบบกำรผลติที่ด ีเพื่อให้
ผูบ้รโิภคไดบ้รโิภคสนิคำ้ทีม่คีวำมปลอดภยั 

 ได้รบักำรรบัรอง “โครงกำรปลอดผงชูรส” จำกสถำบนัอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งทำงสถำบนัอำหำรได้
วำงแผนสุ่มตวัอย่ำงอำหำร เครื่องปรุง และน ้ำจิ้ม มำท ำกำรตรวจหำสำร MSG (Monosodium Glutamate) และ
อนุพนัธ์ผงชูรสในห้องปฏิบตัิกำร เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำอำหำรทุกจำนในร้ำนเอ็มเค ปลอดภยั และไม่ใส่ผงชูรสอย่ำง
แท้จรงิ โดยสถำบนัอำหำรไดท้ ำกำรมอบป้ำยรบัรอง “MK ปลอดภยั” ไรผ้งชูรสใหก้บัรำ้นเอม็เคทุกสำขำ” มำอย่ำง
ต่อเน่ือง 

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

และด้วยนโยบำยในกำรดูแลสุขภำพของลูกค้ำ ทำงบริษัทฯ ได้ค ำนวณค่ำพลังงำนอำหำร (Calorie-Calculation 
Program) ที่ลูกค้ำได้รบัในมื้อนัน้ๆ เป็นรำยบุคคล โดยใบแสดงผลจะถูกน ำมำมอบให้พรอ้มกบัใบเสรจ็ ลูกค้ำที่รกัสุขภำพโดย
สว่นใหญ่จะใหค้วำมส ำคญักบัใบแสดงผลน้ี เพรำะสำมำรถช่วยในกำรควบคมุกำรรบัประทำนอำหำรไดเ้ป็นอยำ่งด ี

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจในกำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในเกณฑน้์อยที่สดุตลอดทัง้สำยธำรธุรกจิ เพื่อรกัษำและ
ด ำรงไวซ้ึง่ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิกำรอยู ่เช่น  

 กำรสรำ้งระบบที่เขม้งวดในกำรก ำจดัขยะตดิเชื้อ บรษิทัฯ จะก ำจดัขยะตดิเชื้อภำยในหอ้งปฏบิตัิกำรจุลชวีวทิยำใน
โรงงำน ซึง่มกีระบวนกำรฆำ่เชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ121 องศำเซลเซยีส 
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 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 ำหนดควำมเรว็ในกำรขบัขีเ่เละตดิตัง้เทคโนโลยเีพื่อทีจ่ะสอดสอ่งใหย้ำนพำหนะใชค้วำมเรว็ในกำรขบัขี่ที ่80-
90 กม./ชม.  ซึ่งเป็นระดบัควำมเรว็ที่ใหป้ระโยชน์ในเรื่องกำรประหยดัพลงังำน  ทัง้น้ีพนักงำนขบัรถไดถู้กฝึกตำมหลกัสูตรกำร
ขบัขี่เเบบประหยดัน ้ำมนั เเละรถแต่ละคนัจะมีกำรติดตัง้ระบบ GPS เพื่อควำมสะดวกในกำรควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบ
เสน้ทำงเดนิรถ 

 สง่เสรมิใหพ้นักงำนใช้ทรพัยำกรทีม่อียู่อย่ำงประหยดัและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ เช่น กำรรไีซเคลิวสัดตุ่ำงๆ เช่น 
กระดำษและพลำสตกิ กำรใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั และกำรแยกขยะ เป็นตน้ 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

สืบเน่ืองจำกค ำมัน่สญัญำที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนโดยยึดแนวทำง CSR In-Process   บรษิัทฯ มุ่งเน้นในกำร
เชื่อมต่อควำมส ำเรจ็ของธรุกจิกบัควำมกำ้วหน้ำของสงัคมใหม้กีำรพฒันำไปพรอ้มกนั 

(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
กำรเกษตรเพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  

ปีทีผ่ำ่นมำ ทำงบรษิทัฯ สนบัสนุนงบใหก้บัมูลนิธโิครงกำรหลวง เพื่อใชใ้นกำรซ่อมสรำ้งศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน กำรปรบัปรุง
อำคำรอเนกประสงค ์และสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ใหก้บัชุมชนต้นแบบในพืน้ทีข่องโครงกำรหลวง นอกจำกน้ี ยงัมกีำรตดิตัง้
เครื่องกรองน ้ำใหก้บัชุมชน 14 ชุมชน เพื่อใหม้นี ้ำสะอำดใช้อุปโภคบรโิภค รวมทัง้สนับสนุนงบกำรจดัค่ำยอบรมเยำวชนในพืน้ที่
เพื่อปลูกจติส ำนึกในกำรรกัถิน่ฐำนบ้ำนเกดิ และตระหนักถงึกำรรกัษำทรพัยำกรที่มคีุณค่ำในพืน้ที่ของตนเอง ในอนำคตบรษิทัฯ 
ยงัคงมกีำรด ำเนินโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง โดยจะมกีำรพฒันำนวตักรรมเพื่อกำรเกษตร กำรศกึษำ เเละกำรกกัเกบ็น ้ำ 

(2)  โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี 

บรษิทัฯ ท ำควำมร่วมมอืกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ และวทิยำลยัในสงักดักระทรวงศึกษำธกิำร 65 
แห่ง เพื่อสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำนกำรศึกษำกบัสถำนประกอบกำรในกำรมอบเงนิทุนกำรศึกษำกำรช่วยเหลือค่ำเทอม
ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำพร้อมเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิำรต่ำงๆ ในกำรพฒันำวชิำชีพ เเละเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้เเก่
นกัศกึษำอำชวีะ โดยบรษิทัฯ ท ำกำรฝึกอบรมนักเรยีนนกัศกึษำให้มคีวำมพรอ้มทัง้ดำ้นวชิำกำรและทกัษะอำชพี ดว้ยหลกัสตูรที่
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ร่วมมอืกบัสถำนศึกษำ พฒันำระบบกำรสอนในสถำนศึกษำควบคู่ไปกบักำรปฏิบตังิำนในสถำนประกอบกำร เพื่อให้ผู้ที่ส ำเรจ็
กำรศกึษำเป็นผู้ที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงแท้จรงิ มคีุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยมหีลกัสูตรทัง้ใน
ระดบั ปวช. ปวส. และปรญิญำตร ีทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชำสมัพนัธ์ที่สถำนศกึษำเพื่อให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงกำร ท ำ
ควำมเข้ำใจกบัคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษำ รวมถึงกำรดูแลนักเรียนระหว่ำงที่อยู่กับทำงบริษัทฯ อย่ำงคนใน
ครอบครวั จดัอบรมหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์กบันักเรยีนนักศกึษำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนเริม่ฝึกงำนและระหวำ่งกำรฝึกงำน 
รวมถึงกำรจดังำนมอบวุฒบิตัรหลงัจำกจบกำรศึกษำเพื่อแสดงควำมยนิดกีบัควำมส ำเรจ็ เป็นต้น ในปี 2562 มนีักเรยีนเขำ้ร่วม
โครงกำร 1,722 คน และมนีกัศกึษำทีก่ลบัมำท ำงำนกบับรษิทัฯ เป็นกำรสง่เสรมิสำยอำชพีหลงัจบกำรศกึษำจ ำนวน 39  คน 

บรษิทัฯ ได้ท ำกำรยกระดบัควำมร่วมมอืกบัสถำนศึกษำ โดยร่วมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำรเิริม่
โครงกำรห้องปฏิบัติกำรวิชำชีพ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นยุทธศำสตร์ชำติ ตัง้แต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับวิทยำลัย
อำชวีศกึษำเชยีงรำย จดัตัง้ศูนยก์ำรเรยีนรูเ้อม็เค (MK Brain Center) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนพืน้ที่เพื่อใช้ในกำรอบรม
เกี่ยวกบังำนกำรบรกิำรรำ้นอำหำร และเรยีนรูใ้นสถำนที่เสมอืนจรงิ เพื่อใหเ้กดิบรรยำกำศคล้ำยกบักำรท ำงำน   ในปีกำรศึกษำ 
2562 ได้ด ำเนินกำรจดัท ำห้องปฏิบัติกำรวิชำชีพ Thailand 4.0 จ ำนวน 2 วิทยำลยั ได้แก่ วิทยำลยัเทคนิคศรีสะเกษ และ
วทิยำลยัอำชวีศกึษำสุรนิทร ์โดยจดัสรำ้งหอ้งเรยีนรูด้ำ้นไฟฟ้ำและหอ้งปฏบิตักิำรทำงดำ้นอำหำร และไดจ้ดัท ำพธิเีปิดหอ้งเรยีน
ในวนัที ่18 กนัยำยน 2562   
  ในปีน้ี ทำงบรษิทัฯ ไดร้บัโล่ประกำศเกยีรตคิุณกำรสนับสนุนและใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดักำรอำชวีศกึษำทวภิำคจีำก 
วทิยำลยัพณิชยกำรบำงนำ รวมทัง้รบัโล่เชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนอำชีวศึกษำของจงัหวดัอุบลรำชธำนีจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดร้บัประกำศเกยีรติคุณในฐำนะบรษิทัฯ ที่ใหก้ำรสนับสนุนและให้ควำม
ร่วมมืออย่ำงดียิ่งในกำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีจำกคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครฐัและเอกชนเพื่อพัฒนำก ำลังคน
อำชวีศกึษำ 

 (3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ 

บรษิทัฯ พยำยำมที่จะสนับสนุนเเละส่งเสรมิใหก้ลุ่มคนผูพ้กิำรมอีำชีพเเละมคีวำมมัน่ใจโดยกำรเปิดโอกำสให้แก่เดก็
นกัเรยีนโรงเรยีนโสตศกึษำและโรงเรยีนปัญญำนุกูลจ ำนวนกวำ่ 21 แห่งทัว่ประเทศไดเ้ขำ้ท ำงำนกบัทำงบรษิทัฯ โดยในจ ำนวนน้ี 
พนักงำนพกิำรที่รบัสว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มของควำมพกิำรทำงกำรไดย้นิและควำมพกิำรทำงสตปัิญญำ ทำงบรษิทัฯ ไดว้ำงแผนใหม้ี
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนทกัษะในกำรใหบ้รกิำรตำมหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอนทวภิำครีะดบัมธัยมปลำยของสถำบนัฝึกอบรมเอม็
เคแก่เด็กนักเรียน ซึ่งทุกรำยวิชำจะมีกำรลงพื้นที่ศึกษำดูงำนและฝึกปฏิบัติจริงที่สำขำ และมีโอกำสได้ท ำงำนเพื่อเพิ่ม
ประสบกำรณ์หรอืหำรำยได้พเิศษ โดยก่อนกำรท ำงำน ทัง้นักเรยีนและผู้ปกครองจะได้รบักำรปฐมนิเทศเกี่ยวกบักระบวนกำร
ท ำงำน และพำชมสถำนที่ปฏิบตัิงำนและที่พกั  นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจเยี่ยมตำมสำขำ
เพื่อที่จะดูเเลกำรปรบัตวัเเละควำมเป็นอยู่ของนักเรยีน ซึ่งในปี 2562 น้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสควำมก้ำวหน้ำในวชิำชพีน้ีใหเ้เก่
เดก็นกัเรยีนพกิำรเป็นจ ำนวนกวำ่ 220 คน  

ในปีน้ี ทำงบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัท ำ Workshop โดยมกีำรเชิญพนักงำนพกิำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมทัง้หวัหน้ำงำน มำร่วม
ระดมควำมคิดและเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกัน เพื่อน ำข้อมูลจำกกำรท ำ Workshop ดงักล่ำวน้ีมำถอดเน้ือหำสร้ำงเป็น
หลกัสตูรและคูม่อืส ำหรบัพนกังำนพกิำร เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนัต่อไป  

การสร้างนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

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

อกีหน่ึงนวตักรรมที่รำ้นเอม็เคเป็นผูค้ดิคน้และที่เป็นที่รูจ้กัอย่ำงแพรห่ลำยคอื คอนโดใส่อำหำร เน่ืองจำกบรษิทัฯ  พบ
ปัญหำพื้นที่ที่ค่อนขำ้งจ ำกดับนโต๊ะอำหำร และดว้ยเเรงบนัดำลใจจำกกำรออกแบบของคอนโดมิเนียม คอนโดใส่อำหำรจงึถูก
ออกเเบบมำใหส้ำมำรถวำงซอ้นกนัไดห้ลำยชัน้โดยทีย่งัสำมำรถคงมำตรฐำนควำมสะอำดไว้ 

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

บรษิทัฯ ยงัคงท ำกำรพฒันำนวตักรรมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคล้องกบัยุคดจิทิลั มกีำรคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ ที่จะ
สำมำรถพฒันำกำรบรกิำรใหด้ยีิง่ขึน้  โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตัง้อุปกรณ์ Tablet บนโต๊ะอำหำรเพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถ
สัง่อำหำรไดเ้อง (Self-Ordering System) และในปัจจบุนับรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้ระบบดงักล่ำวไปแลว้มำกกวำ่ 140 สำขำ 

ในปี 2562 ทำงบรษิทัฯ ไดน้ ำ Mobile Application เขำ้มำใชเ้พื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ลูกคำ้บตัรสมำชกิ โดยลูกคำ้
สำมำรถดำวน์โหลด Application มำใช้บนมอืถอื สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลต่ำงๆ เช่น ประวตักิำรใช้งำน กำรสะสมแตม้ และแลก
รบัส่วนลดต่ำงๆ ผำ่นมอืถอื นอกจำกน้ี ลูกคำ้ยงัสำมำรถรบัสทิธปิระโยชน์จำกคปูองสว่นลดต่ำงๆ รวมถงึสำมำรถคน้หำรำ้น MK 
ทีอ่ยู่ใกลท้ี่สุด สำมำรถจองควิรำ้นล่วงหน้ำ ตลอดจนสำมำรถที่จะสัง่อำหำรล่วงหน้ำ และในปีน้ีทำงบรษิทัฯ ไดร้ว่มกบัทำง LINE 
Business Connect ซึ่งได้ผูกบตัรสมำชิกของลูกค้ำบน LINE MK Official Account ซึ่งท ำให้ลูกคำ้สำมำรถใช้บรกิำรบน LINE 
Application ไดเ้หมอืนกบับน Mobile Application ทุกประกำร ควำมสะดวกในกำรใชง้ำนผ่ำน Mobile Application น้ีจงึช่วยตอบ
โจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ยคุดจิทิลั 

ในปีที่ผำ่นมำ บรษิทัฯ มกีำรเปิดตวับรษิทัฯใหม่ในเครอื ที่ชื่อวำ่ เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์ซึง่อยู่ทีถ่นนบำงนำ-ตรำด กม.
21 ติดกบัครวักลำง CK5 บรษิทัน้ีถอืเป็นบรษิทัที่ดูแลด้ำนกำรขนส่ง (Logistic) ทัง้หมด ทัง้อำหำรสด อำหำรแห้ง และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ให้กบัทุกสำขำทัว่ประเทศ ซึ่งภำยในโรงงำนยงัมีนวตักรรมทำงด้ำนเครื่องจกัรที่น ำเข้ำมำใช้ในโรงงำน และช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท ำงำน และลดต้นทุนกำรด ำเนินกำร หน่ึงในนัน้กค็อืกำรใช้ Auto Rack Robot in Cold Storage: 9 Crane ท ำ
หน้ำที่ยกและขนยำ้ยอำหำรที่แช่ในหอ้งเยน็โดยอตัโนมตั ิซึ่งจะช่วยลดก ำลงัคนที่ต้องท ำงำนในหอ้งทีเ่กบ็อุณหภูมทิี่ตดิลบ ซึง่จะ
สง่ผลเสยีต่อพนกังำนทีท่ ำงำนในหอ้งดงักล่ำวน้ีเป็นระยะเวลำนำน 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยนีวตักรรมอย่ำงต่อเน่ืองในปีน้ี มกีำรคดิค้นนวตักรรมต่ำงๆ ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต ได้แก่ กำรคิดประยุกต์และปรบัปรุงใช้รถเข็นตลำดไฟฟ้ำ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพและลดเวลำในกำรขนยำ้ยวตัถุดบิไดก้วำ่ 35% และยงัช่วยเรื่องกำยศำสตรข์องพนักงำนใหด้ขีึน้ดว้ย ช่วยลดปัญหำ
กำรออกแรงยก/ลำกของหนกัใหก้บัพนกังำน 

รวมทัง้กำรใช้เทคโนโลยทีีเ่รยีกวำ่ DAS (Digital Assorting System) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทีช่่วยในกำรควบคมุจ ำนวนสนิคำ้
ทีจ่ะตอ้งถูกกระจำยไปสู่สำขำใหเ้กดิควำมแม่นย ำถูกตอ้ง โดยเครื่องดงักล่ำวจะถูกเชื่อมกบัระบบกำรกระจำยสนิคำ้ เมื่อพนกังำน
จดัสินค้ำเพื่อส่งไปยงัสำขำนัน้ จะมีปุ่ มสญัญำณไฟตัวเลขที่ระบุจ ำนวนสินค้ำที่ต้องจดั ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำน
สำมำรถจดัไดค้รบถูกตอ้งตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด 
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กิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR-After-Process) 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรคนืสิง่ดีๆ  ใหแ้ก่สงัคมเพื่อควำมยัง่ยนื ดงันัน้ ทุกปีทำงบรษิทัฯ จงึร่วมแบ่งปัน
ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ใหค้วำมช่วยเหลอืแก่องคก์รกำรกุศลต่ำงๆ  

 ด้วยควำมตัง้ใจที่จะส่งมอบคุณภำพชีวิตที่ดตี่อผู้คนผ่ำนกำรประกอบธุรกิจกำรบรกิำรและอำหำร บรษิทัฯ ให้
ค ำมัน่สญัญำตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของรำ้นอำหำรในเครอืเอ็มเคที่ตัง้อยู่ที่ อำคำรปิยมหำรำชกำรุณย ์
โรงพยำบำลศริริำช ซึ่งประกอบดว้ยรำ้นอำหำรจ ำนวน 4 รำ้น คอื รำ้นเอม็เค (MK) รำ้นยำโยอ ิ(YAYOI) รำ้นฮำ
กำตะ (HAKATA) และร้ำนเลอ เพอทิท (Le Petit) นัน้ ว่ำจะบรจิำครำยได้ทัง้หมดหลงัจำกหกัค่ำใช้จ่ำยให้กบั
มูลนิธิโรงพยำบำลศิริรำชทุกปี เพื่อใช้สนับสนุนในกิจกรรมทำงกำรแพทย์ สำธำรณกุศล ตลอดจนกำรจดัซื้อ
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พื่อใช้รกัษำผูป่้วยของโรงพยำบำล ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ทำงบรษิทัฯ ได้
มอบเงนิรำยไดห้ลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยใหก้บัมลูนิธโิรงพยำบำลศริริำชเป็นจ ำนวนเงนิ 5.0 ลำ้นบำท 

 ร้ำนอำหำรในเครือเอ็มเคได้ออกแบบกิจกรรมโปรโมชัน่ เพื่อระดมทุนให้กับทำงมูลนิธิยุวพฒัน์ ในโครงกำร 
Food4Good “พีอ่ิม่ท้อง น้องอิม่ดว้ย” ซึ่งรำยไดส้่วนหน่ึงจำกทุกออเดอรใ์นเมนูโปรโมชัน่ของทัง้แบรนด ์MK และ
แบรนด์ YAYOI ที่ลูกค้ำสัง่นัน้ จะถูกน ำไปสมทบทุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัให้กบัโรงเรยีนในพื้นที่ขำดแคลน 
ทัง้น้ีลูกคำ้จงึมสี่วนร่วมในกำรบรจิำคผ่ำนกำรใช้บรกิำรที่รำ้นอำหำรดว้ย จำกกำรด ำเนินงำนทำงบรษิทัฯ ไดร้่วม
บรจิำคเงนิรวมทัง้สิน้ 400,000 บำท 

อกีทัง้ทุกปีทำงบรษิทัฯ ไดร้่วมกบัมูลนิธป้ิำทองค ำ เอม็เค ในกำรบรจิำคเงนิและใหค้วำมช่วยเหลอืแก่องคก์รกำรกุศล
ต่ำงๆ  โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ร่วมกบัมูลนิธป้ิำทองค ำ ไดส้รำ้งโอกำสส ำหรบัผูย้ำกไรแ้ละขำดแคลนโดยกำรมอบเงนิบรจิำคเป็น
จ ำนวนมำกกวำ่ 78 ลำ้นบำท โดยแบ่งหมวดหมูข่องโครงกำรออกเป็น 4 ภำรกจิ ดงัน้ี  

ภารกิจท่ี 1: การส่งเสริมการดแูลสขุภาพและโภชนาการ 

ส่งเสรมิสุขภำพให้กบัชุมชนที่ด้อยโอกำสและขำดแคลนด้ำนโภชนำกำร โดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบัโภชนำกำรและ
ผสำนรูปแบบกำรใช้ชีวติประจ ำวนั ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้รบัควำมสมดุลทำงโภชนำกำรที่มคีุณภำพและเป็น
ประโยชน์ เป็นกำรเสรมิสรำ้งและพฒันำใหชุ้มชนมสีขุภำพด ีโดยบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืองคก์รต่ำงๆ ดงัน้ี 

 มลูนิธยิวุพฒัน์  

ภารกิจท่ี 2: การส่งเสริมและพฒันาชุมชนด้านสาธารณสขุ  

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

 สมทบทุนสรำ้งอำคำรนวมนิทรบพติร 84 พรรษำ โรงพยำบำลศริริำช จงัหวดักรงุเทพมหำนคร 
 สมทบทุนสรำ้ง “ศูนยส์อ่งกลอ้งโรคระบบทำงเดนิอำหำร” โรงพยำบำลพทุธชนิรำช จงัหวดัพษิณุโลก 
 สมทบทุนสรำ้งหอ้งฉุกเฉิน โรงพยำบำลบำงบ่อ จงัหวดัสมทุรปรำกำร ผำ่นกจิกรรมวิง่กำรกุศล 
 สมทบทุนส ำหรบัโรงพยำบำลระดบัชุมชนอ ำเภอแมง่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ผำ่นกจิกรรมวิง่กำรกุศล 
 มลูนิธกิำ้วคนละกำ้ว 
 มลูนิธหิวัใจแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชชูปถมัภ์ 
 มลูนิธผิูส้งูอำยแุหง่ประเทศไทย 
 ศูนยจ์ติตปัญญำศกึษำ มหำวทิยำลยัมหดิล 

 



                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 หน้ำ 36 
 

 

ภารกิจท่ี 3: การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพเยาวชน 

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

 มลูนิธบิำ้นนกขมิน้ เพื่อช่วยเหลอืเดก็ก ำพรำ้และเดก็ดอ้ยโอกำส  
 โรงเรยีนบำ้นโนนสวำ่ง จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
 โรงเรยีนบำ้นหนองถนน จงัหวดับุรรีมัย ์
 โรงเรยีนวดัโป่ง จงัหวดัชลบุร ี
 วทิยำลยัอำชวีศกึษำสรุนิทร ์

 
ภารกิจท่ี 4:  โครงการพิเศษ 

ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหำเรื่องภยัธรรมชำตใินทุกฤดูกำล เช่น น ้ำท่วม ภยัหนำว และภยัแลง้ เรำจงึมอบทุน
สนับสนุนเพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อนอนัเกิดจำกภยัพิบตัิทำงธรรมชำติ  อีกทัง้ยงัมีทุนสนับสนุนโครงกำรพิเศษเกี่ยวกบักำร
พฒันำด้ำนกำรศึกษำและกำรเกษตร เพื่อน ำไปช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกำสและขำดแคลน โดยองค์กรที่บรษิทัฯ สนับสนุน 
ไดแ้ก่ 

 มลูนิธโิครงกำรหลวง (สนบัสนุนงบซ่อมสรำ้ง อำคำร/ศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน และตดิตัง้เครื่องกรองน ้ำในชุมชน) 
 มลูนิธอิุทกพฒัน์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(สนบัสนุนชุมชนมว่งชุม จงัหวดัเชยีงรำย) 
 บรจิำคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
 กองทุนแสงตะวนั (วดัปทุมวนำรำม)  
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11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะเชื่อว่ำกำรมรีะบบกำรควบคุม
ภำยในที่ด ีคอืกำรมกีระบวนกำรปฏบิตังิำน แผนกำรจดัองค์กร และระบบงำนที่ด ีซึ่งจะท ำใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ จะบรรลุผลส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธผิล ช่วยลดควำมเสี่ยงและป้องกนัควำม
เสยีหำยที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทั  โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแล
ระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสทิธภิำพเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่
ตดิตำมและสอบทำนระบบกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆของบรษิทัฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมตั ิและ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  ตลอดจน
ดแูลรกัษำทรพัยส์นิ ลดควำมผดิพลำดและป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้จำกกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึมกีำร
ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีวำมถูกต้อง เชื่อถอืได้ และทนัเวลำ รวมทัง้ให้มกีำรปฏบิตัติำมนโยบำย 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของกฎหมำย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประเมนิ
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกปี ตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) และเป็นไปตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภำพแวดล้อมและกำรควบคุม (Control Environment) กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 
(Information and Communication) และระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  ทัง้น้ี  บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
นยัส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ   

นอกจำกน้ี ยงัมหีน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี พจิำรณำกำร
เปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัให้มคีวำมถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกดิรำยกำรเกี่ยวโยงหรอืรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

1. สภาพแวดล้อมและการควบคมุ 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้สีภำพแวดล้อมของกำรควบคมุภำยในทีด่ ี โดยจดัโครงสรำ้งองคก์รและสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ
ที่ชดัเจนเหมำะสม ยดึมัน่กำรปฏิบตัิงำนในควำมซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณจรยิธรรมกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรใช้
ดัชนีชี้ว ัดผลส ำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้
สอดคล้องกบัเป้ำหมำยขององค์กร ก ำหนดให้มีคู่มอืกำรใช้อ ำนำจและคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนของทุกระบบอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน  มีกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยองค์กรลงสู่ระดบัสำยงำนและฝ่ำยงำน  
ส่งเสรมิให้บุคลำกรทุกระดบัในหน่วยงำนมทีศันคตทิี่ดตี่อองคก์ร นอกจำกน้ี ยงัเน้นใหผู้้บรหิำรและพนักงำนทุกคนของ
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ยำ่งยัง่ยนืในอนำคต 

2. การประเมินความเส่ียง 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้กบัธุรกจิที่อำจท ำใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว ้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีติจดัตัง้คณะจดักำรบรหิำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บรหิำรระดบัสูงของแต่ละ
หน่วยงำน มหีน้ำที่รบัผดิชอบดูแลและตดิตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรประเมนิควำมเสีย่งของบรษิทัฯ  และ
สื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหก้บัพนักงำนรบัทรำบและถอืปฏบิตัิ  โดยผำ่นกำรประชุมคณะจดักำรบรหิำรควำม
เสี่ยงเพื่อรวบรวมควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและรำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
พจิำรณำรบัทรำบ ทัง้น้ีรำยละเอยีดดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ปรำกฏในหวัขอ้ “ปัจจยัควำมเสีย่ง” 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมและเพยีงพอ มกีำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏบิตัิที่มกีำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และกำรอนุมตัิที่ชดัเจน มกีำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏบิตัิงำน มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทุกขัน้ตอน มี
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มใิช่ทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่ก ำหนด มกีำร
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บนัทกึบญัชคีรบถ้วนถูกต้องและสม ่ำเสมอ มกีำรจดัเกบ็เอกสำรทำงบญัชทีัง้ที่เป็นเอกสำรและขอ้มูลสำรสนเทศไวอ้ย่ำง
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 ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ อีกทัง้ยงัส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้มีกำรพฒันำระบบอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลต่ำงๆ มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบนั โดยได้น ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้มคีวำมปลอดภยัของขอ้มูล มกีำรจดัเกบ็ขอ้มูลหรอืเอกสำรที่
ส ำคญัอยำ่งเป็นระบบ  เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรน ำขอ้มลูที่ส ำคญัไปใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรมคีวำมครบถ้วนถูกต้อง
อย่ำงเพยีงพอ  รวมทัง้มกีำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรใช้ขอ้มลูที่เหมำะสม  เพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งที่อำจจะเกดิขึน้และเตรยีมควำมพรอ้มก้ำวสู่เทคโนโลยใีนอนำคต  นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงำน
นกัลงทุนสมัพนัธซ์ึ่งเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกบันักลงทุนต่ำงๆ เพื่อใหข้อ้มูลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน
ของบรษิทัฯ ด้วยช่องทำงกำรติดต่อรวดเรว็และเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  E-mail, Call Center เป็นต้น 
และที่ส ำคญับรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรให้บุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรรอ้งเรยีน หรอืแจ้ง
เบำะแสกำรทุจรติผำ่นช่องทำงทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบติดตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูส้อบทำนและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมตัโิดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยน ำเสนอรำยงำนและประเดน็ต่ำงๆ อย่ำงเป็นอสิระ ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำย
บรหิำรที่เขำ้ร่วมประชุมเป็นประจ ำทุกไตรมำส  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุม 
เพื่อพิจำรณำและรบัทรำบผลกำรสอบทำนงบกำรเงนิและประเดน็ต่ำงๆ เกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งไม่พบ
ประเดน็ทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 คน โดย
ม ีดร.อรรณพ ตนัละมยั เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงวไิล ฉัททนัต์รศัม ีและนำยอรรถพล ชดช้อย เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ และมนีำยพสักร ลิลำ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมคีุณสมบตัติรง
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้ควำมส ำคญั
ของระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี   

โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชุมรว่มกนั 6 ครัง้ โดยไดป้ระชุมรว่มกบัผูบ้รหิำร ผูต้รวจสอบ
ภำยใน และผูส้อบบญัช ีนอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรของบรษิทัฯ 
เข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษำหำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  อีกทัง้ยงัเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้สอบบัญชีว่ำได้
ปฏบิตังิำนอยำ่งเป็นอสิระ ไมถู่กจ ำกดัขอบเขต  ทัง้น้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปีทีผ่ำ่นมำสรปุสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิ
รำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก่อนพจิำรณำน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อ
อนุมตัิต่อไป   โดยที่ประชุมได้พจิำรณำถึงควำมถูกต้องของงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย (Thai 
Financial Reporting Standards – TFRS) รวมถงึรำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รว่มกบัฝ่ำย
บรหิำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และไดเ้ชญิผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ที่มกีำรพจิำรณำงบกำรเงนิ  โดยไดส้อบถำมและ
รบัฟังค ำชี้แจงจำกผู้บรหิำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิและผู้สอบบญัชีในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
และงบกำรเงนิรวม และควำมเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดน้ ำขอ้สงัเกต
และข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชมีำปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้   ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชวี่ำรำยงำนกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั  เชื่อถอืไดต้ำมมำตรฐำน
กำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

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

3. สอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ว่มประชุมกบัฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบรหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง พบวำ่หน่วยงำนที่ไดร้บักำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบั
ก ำหนดไว ้และไดพ้จิำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำนกำรบญัชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในแต่ละไตร
มำสจำกผูส้อบบญัชภีำยนอกเพื่อน ำมำปฏบิตัใิช้ในกจิกำรของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้บงัคบัที่
เปลีย่นแปลงไป   

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว  คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำในรอบปี 2562 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 คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ กฎระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ  
บรษิทัฯ  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 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ ำปี 2563 เพื่อพจิำรณำและขอ
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2563 

 จำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมที่ ระบุไวใ้นกฎ
บตัร คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มรีะบบ
กำรควบคุมภำยในที่ด ีมกีำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มกีำรเปิดเผยรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนัอย่ำงถูกต้อง มกีำรปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องกบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดอีย่ำงเพยีงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
และไดร้บัควำมรว่มมอืจำกฝ่ำยบรหิำร พนกังำน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงด ี จงึท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ดเีป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 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 2562 บรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไมก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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 และนำงยุพินในฐำนะ
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 
 

0.02  ใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ GAD 
 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรจดัท ำบัญชีแก่ GAD นัน้เรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บรกิำรโดยไม่ท ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำม
ควำมจ ำเป็น 

 

คำ่เช่ำทีด่นิ 
 

35.72 38.77 36.09  เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำน และโรงงำนครวักลำง (CK5) โดยมี
กำรจ่ำยคำ่เช่ำเป็นรำยเดอืน 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำที่ดนิเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ โดยอตัรำค่ำ
เช่ำเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำตลำดของทรพัยส์นิในบรเิวณใกลเ้คยีง
กนั ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2 บรษิทั เอม็ เค เวลิด์
ไวด ์จ ำกดั (MKWW) 

กรรมกำรและผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 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 และนำงยุพินใน
ฐำนะผูจ้ดักำรมรดกของนำงทองค ำ 
เมฆโต และนำยสมนึก หำญจิตต์
เกษม) และรอ้ยละ 15.0 ตำมล ำดบั  
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญ
จติตเ์กษม 

คำ่จดัท ำบญัช ี
 

0.02 
 

0.02 
 

0.02  ใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW 
 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ MKWW นัน้เรยีกเกบ็ตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บรกิำรโดยไม่ท ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำม
ควำมจ ำเป็น 
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บคุคลและบริษทัท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 
 (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3 บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด 
เซอรว์สิ จ ำกดั (SFS) 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะ
โกเมน เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของ SFS ดว้ยสดัสว่นกำรถอื
หุน้รอ้ยละ 65.0 
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยสมชำย 
หำญจติตเ์กษม 

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

56.40 
 

56.25 
 
 

57.74 
 

 รำยกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนส ำหรบัรำ้นอำหำรในเครอืของบริษทัฯ 
โดย SFS เป็นหน่ึงในผู้ให้บรกิำรหลำยรำยที่บรษิัทฯ เลือกใช ้
และไดม้กีำรก ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกต่ำงจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 

 รำยกำรเช่ำเครื่องท ำน ้ ำแข็ง ส ำหรบัร้ำนอำหำรในเครือของ
บรษิทัฯ โดย SFS เป็นคู่คำ้เพยีงรำยเดยีวทีม่รีะบบใหเ้ช่ำเครื่อง
ท ำน ้ำแขง็และใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรงุหลงักำรขำย  
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ และ
ได้มีกำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กบัรำคำที่เสนอโดยผู้
ให้บรกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

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  
 
 

0.91  บรษิทัฯ ได้ว่ำจำ้ง KVE เป็นที่ปรกึษำทำงดำ้นระบบสำรสนเทศ
โดยมีอตัรำค่ำบรกิำรเป็นรำยเดือน ซึ่งเป็นอตัรำที่ไม่แตกต่ำง
จำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ ซึ่งต้องมี
กำรปรบัปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรองรบักำร
ขยำยตัวของธุรกิจ โดยได้ก ำหนดค่ำที่ ป รึกษำจำกกำร
เทียบเคียงกับรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำร
ดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 
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5  บรษิทั พรซีชิ ัน่ แมนู
แฟคเจอริง่ จ ำกดั (PM) 

กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำยฤทธิ ์ธรีะ
โกเมน เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้
ของ PM ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้
รอ้ยละ 9.0 
มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน 

คำ่ซือ้สนิคำ้ - - 0.91  ซื้ออุปกรณ์เครื่องครวัที่ใช้ในร้ำนอำหำรของบรษิทัฯ ตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยสินค้ำเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

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 
 

0.02  ใหบ้รกิำรจดัท ำบญัชแีก่ NFR  
 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร

ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บริกำรจดัท ำบัญชีแก่ NFR นัน้เรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนที่ให้บรกิำรโดยไม่ท ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์ ดังนัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตำม
ควำมจ ำเป็น 
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7 บรษิทั เอม็-เซนโค    
โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(MSL) 

เป็นกจิกำรรว่มคำ้ซึง่บรษิทัฯ ถอื
หุน้รอ้ยละ 49.75 

คำ่จดัเกบ็/จดัสง่
สนิคำ้ 

- 97.87 240.98  บรษิทัฯ ไดว้ำ่จำ้ง MSL จดัเกบ็และจดัส่งสนิคำ้ใหก้บัรำ้นอำหำร
ในเครือบริษัทฯ โดยมีกำรก ำหนดรำคำตำมระยะทำงและ
ปรมิำณสนิคำ้ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษทัฯ และได้มี
กำรก ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กับรำคำที่ เสนอโดยผู้
ให้บรกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

คำ่เช่ำและคำ่
สนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำน 

- 9.26 14.86  บรษิทัฯ ให้บรกิำรเช่ำสถำนที่ รวมทัง้สำธำรณูปโภค และกำร
ซ่อมบ ำรงุ แก่ MSL เพื่อใชใ้นกำรประกอบธรุกจิขนสง่ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

คำ่ขำยสนิคำ้ - 1.57 2.13  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่ MSL ตำมรำคำตลำดและเงื่อนไข
กำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรขำยสินค้ำเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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   คำ่บรหิำรงำน - 1.29 4.46  บรษิทัฯ ให้บรกิำรทำงด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ บญัชีและกำรเงนิ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัซือ้ และฝึกอบรม แก่ MSL  

 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร
ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

8 บรษิทั แหลมเจรญิ 
ซฟู้ีด จ ำกดั (LCS) 

บริษัท คำตำพัลท์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บรษิทัยอ่ย ถอืหุน้รอ้ยละ 65.00 
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยฤทธิ ์  
ธรีะโกเมน 

คำ่บรหิำรงำน - - 0.78  บรษิทัฯ ให้บรกิำรทำงด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ บญัชีและกำรเงนิ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัซือ้ และกำรบรหิำรจดักำร แก่ LCS  

 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร
ใหบ้รกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนที่ใหบ้รกิำร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใชท้รพัยำกรรว่มกนัเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด ดงันัน้ รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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   คำ่ทีป่รกึษำ - - 3.25  บริษัทฯ ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยเพื่อให้ค ำปรึกษำ
เกีย่วกบักำรควบรวมกจิกำรและกำรจดัโครงสรำ้งของ LCS 

 บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ ำนวนเวลำของทีป่รกึษำ
ทีใ่ชใ้นกำรใหค้ ำปรกึษำแก่ LCS 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดังกล่ำวมีกำรก ำหนดรำคำจำกที่ปรึกษำที่เป็นอิสระ 
รำยกำรดงักล่ำวจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

คำ่ขำยทรพัยส์นิ - - 0.24  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำนักงำนใหแ้ก่ LCS ตำมรำคำตลำด
และเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

9 บรษิทั โมเดริน์ อนิ
เทลลเิจน้ท ์เซอรว์สิ 
จ ำกดั (MIS) 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ นำงยพุนิ ธรีะ
โกเมน เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของ MIS ดว้ยสดัสว่นกำรถอื
หุน้รอ้ยละ 57.0 (รวมกำรถอืหุน้
ของนำงยพุนิ ธรีะโกเมน ในบรษิทั 
สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ำกดั) 
 

คำ่บรกิำรซ่อมบ ำรงุ - - 29.08  บรษิทัฯ ได้ว่ำจ้ำง MIS ซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ
ให้กบัรำ้นอำหำรในเครอืบรษิทัฯ ทุกสำขำ ตำมรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรว่ำจ้ำงดงักล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รำยกำร
ดงักล่ำวจงึมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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   คำ่ขำยทรพัยส์นิ - - 5.91  บรษิทัฯ จ ำหน่ำยอะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ ใหแ้ก่ MIS ตำมรำคำ
ตลำดและเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดังกล่ำวป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีกำร
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

คำ่เช่ำและบรกิำร - - 0.93  บริษัทฯ ให้บริกำรเช่ำสถำนที่  รวมทัง้สำธำรณูปโภค  และ
อุปกรณ์ส ำนักงำนแก่ MIS ตำมอัตรำตลำด เพื่อใช้ในกำร
ประกอบธรุกจิกำรซ่อมบ ำรงุ 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั ้น  รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ 

10 นำงยพุนิ  
ธรีะโกเมน 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คำ่เช่ำสถำนที ่
 
 
 
 

0.41 
 

0.40 
 

0.45  รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่พื่อใชด้ ำเนินกำร Home Delivery Call 
Center และสำขำยอ่ยโชคชยั   
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำสถำนที่ดงักล่ำวเป็นไปเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ นัน้ โดยได้มกีำรพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของสถำน
ที่ตัง้ที่ก่อให้เกดิควำมสะดวกในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ อตัรำค่ำ
เช่ำสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำเช่ำในพืน้ที่เดยีวกนั ดงันัน้ 
รำยกำรดงักล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัด้วยควำมระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ  
บรษิัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคญั กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธุรกจิปกต ิหรอืเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยเงื่อนไขต่ำงๆของรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้จะถูกก ำหนดใหเ้ป็นไปตำม
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 ำกับคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั 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/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัทีส่ ำคญัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในปัจจบุนัและในอนำคตที่คำดวำ่จะเกดิขึน้กบั
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัลูกค้ำทัว่ไป ด้วยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดยผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัทิี่ชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตำมหลกักำร
กำรก ำกบักจิกำรทีด่ ีถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก ำหนด และตอ้งเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตักิำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุในขอ้ 12.3 
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12.5 สรปุสาระส าคญัของสญัญา/ข้อตกลงท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

สญัญำเช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นครวักลำง (CK5) 

เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม 2556 บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำรคลงัสนิค้ำกบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอป
เมน้ท์ จ ำกดั โดยที่ฝ่ำยหลงัตกลงใหเ้ช่ำที่ดนิและอำคำรคลงัสนิคำ้และบรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำที่ระบุใน
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 
สถำนที่อบรมพนักงำนและสถำนที่ประชุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตก
ลงกนัในสญัญำ สญัญำมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561 จนถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และบรษิทัฯ จะต้องแจง้
ควำมจ ำนงกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำก่อนระยะเวลำเช่ำเดมิสิน้สุดลงไม่น้อยกวำ่ 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 มไิด้ปฏิบตัิผดิสญัญำเช่ำและได้แสดงควำมจ ำนงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำก่อน
ระยะเวลำกำรเช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน้่อยกว่ำ 90 วนั รวมถงึไดล้งนำมในเงื่อนไขใหม่ทีต่กลงกนัไวใ้หแ้ลว้เสรจ็ก่อนสญัญำ
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เช่ำเดมิสิน้สุดไม่น้อยกว่ำ 30 วนั บรษิทัฯ จะได้รบักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอตัรำค่ำเช่ำภำยใต้
สญัญำใหมจ่ะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 

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
ตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562 – 31 ธนัวำคม 
2562 สญัญำจะมกีำรต่ออำยุออกไปอีกทุกๆ 1 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 จะไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562  -  31 ธนัวำคม 2562 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 จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562  - 31 ธนัวำคม 2562 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 ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งบรหิำรงำน
ในดำ้นกำรจดัซื้อ ดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคลและบรหิำรงำนกำร
ฝึกอบรม โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ 
โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2561  - 31 สงิหำคม 2562  

บริษทัฯ เข้ำท ำสญัญำรบัจ้ำงบริหำรงำนฉบบัใหม่กบับรษิัท เอ็ม -เซนโค โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ ตกลงรบัจ้ำง
บรหิำรงำนในด้ำนกำรจดัซื้อ ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ด้ำน
บรหิำรงำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรบ ำรุงรกัษำอำคำร และด้ำนกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำรถบรรทุก โดยบรษิทัฯ จะ
ได้รบัค่ำตอบแทนในกำรบรหิำรงำนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัที ่1 กนัยำยน 2562  - 31 สงิหำคม 2563 

สญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำใหบ้รกิำรช่วง 

บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำใหเ้ช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำใหบ้รกิำรช่วงแก่ บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั ทัง้สิน้ 
6 แห่ง รำยไดค้่ำเช่ำช่วงและคำ่บรกิำรช่วงเป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำแต่ละฉบบั สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 3-5 ปี โดย
สญัญำอำย ุ3 ปี สำมำรถต่ออำยไุปอกีทุกๆ 3 ปี หำกบรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำ 
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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 
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 และเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน 2562 บรษิทัฯ ได้มกีำรต่อสญัญำออกไปอกี 1 ปี นับ
แต่วนัที่ 16 ตุลำคม 2562 ถงึวนัที่ 15 ตุลำคม 2563 ในอตัรำค่ำเช่ำเดมิ  สญัญำดงักล่ำวสำมำรถต่ออำยุออกไปอีก 1 
ปี โดยทัง้สองฝ่ำยจะตกลงรว่มกนัถงึอตัรำคำ่เช่ำส 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 โลจสิตกิส ์จ ำกดั ตกลงที่จะจ่ำยค่ำเช่ำใหบ้รษิทัฯ เป็นจ ำนวน 43,583 บำทต่อเดอืน สญัญำใหเ้ช่ำน้ี
มกี ำหนดระยะเวลำเช่ำ 10 เดอืน นับแต่วนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2561 ถึงวนัที่ 31 สิงหำคม 2562 และสญัญำดงักล่ำว
สำมำรถต่ออำยอุอกไปอกี 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 
จะไดร้บัค่ำตอบแทนตำมสญัญำเป็นรำยเดอืนตำมอตัรำทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 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 เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2 หน้ำ 54 
 

 

เมื่อวนัที่ 20 สงิหำคม 2562 บรษิทัฯ เข้ำท ำสญัญำฉบบัใหม่กบับรษิทั เอ็ม-เซนโค โลจสิติกส์ จ ำกดั โดยบรษิทั เอม็-
เซนโค โลจสิตกิส์ จ ำกดั ตกลงรบัจำ้งเป็นผูจ้ดัเกบ็และจดัส่งสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ จะต้องจ่ำยค่ำจำ้งเป็นรำย
เดอืนตำมอตัรำที่ตกลงกนัในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2562 – 30 
มถิุนำยน 2563  และจะต่ออำยุออกไปอกี 1 ปี จนกว่ำบรษิทัฯ จะได้รบัหนังสอืแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงล่วงหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำในแต่ละรอบไมน้่อยกว่ำ 3 เดอืน 
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ส่วนที ่3 หน้ำ 1 

13 ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 16,073 97.7 16,770 97.3 17,409 97.4 
รำยไดอ้ื่น 385 2.3 463 2.7 462 2.6 
รวมรำยได้ 16,458 100.0 17,234 100.0 17,871 100.0 
ค่ำใช้จ่ำย       
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (5,174) (31.4) (5,295) (30.7) (5,483) (30.7) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (7,219) (43.9) (7,669) (44.5) (7,902) (44.2) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (1,080) (6.6) (1,137) (6.6) (1,281) (7.2) 
รวมค่ำใช้จ่ำย 13,472 (81.9) 14,101 (81.8) 14,666 (82.1) 
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วม
ค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

2,985 (18.1) 3,133 (18.2) 3,205 (17.9) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ (22) (0.1) (1) (0.0) (41) (0.2) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้ 

2,964 18.0 3,131 18.2 3,164 17.7 

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ - - - - (1) (0.0) 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (539) (3.3) (558) (3.2) (553) (3.1) 
ก ำไรส ำหรบังวด 2,425 14.7 2,574 14.9 2,610 14.6 
กำรแบ่งปันก ำไร       
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 2,425 14.7 2,574 14.9 2,604 14.6 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุของ
บรษิทัย่อย 

- - - - 7 0.0 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรบังวด (บำทต่อหุน้)  2.65 NA 2.79 NA 2.83 NA 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 916 NA 921 NA 921 NA 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ (บำท) 1 NA 1 NA 1 NA 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 

 
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  410 2.5 725 4.2 808 4.5 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  9,336 57.3 9,086 52.9 7,225 40.3 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  76 0.5 99 0.6 158 0.9 
สนิคำ้คงเหลอื  350 2.2 329 1.9 358 2.0 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  405 2.5 340 2.0 191 1.1 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 10,577 65.0 10,579 61.6 8,740 48.7 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 76 0.5 720 4.2 902 5.0 
เงนิลงทนุระยะยำวอื่น 
ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  

794 
4,012 

4.9 
24.6 

1,236 
3,738 

7.2 
21.8 

1,219 6.8 
3,769 21.0 

ค่ำควำมนยิม - - - - 1,478 8.2 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  86 0.5 89 0.5 977 5.4 
สทิธกิำรเชำ่  266 1.6 249 1.4 206 1.1 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 73 0.5 120 0.7 122 0.7 
เงนิมดัจ ำ  399 2.5 443 2.6 529 2.9 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,706 35.0 6,594 38.4 9,201 51.3 
รวมสินทรพัย ์ 16,283 100.0 17,174 100.0 17,942 100.0 
หน้ิสิน       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  1,628 10.0 1,945 11.3 1,855 10.3 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  208 1.3 289 1.7 279 1.6 
รำยไดร้อตดับญัชสีว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่งปี  40 0.2 45 0.3 36 0.2 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดรบัรู ้
    ภำยในหนึ่งปี 

- - - - 13 0.1 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  233 1.4 233 1.4 283 1.6 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,109 13.0 2,512 14.6 2,467 13.7 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
รำยไดร้อตดับญัช-ีสุทธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนดรบัรู้
ภำยในหนึ่งปี  

12 0.1 0.2 0.0 - - 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ-สุทธจิำกสว่นทีถ่งึ    
ก ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึ่งปี 

- - - - 39 0.2 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  320 2.0 466 2.7 617 3.4 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 171 1.0 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 14 0.1 20 0.1 21 0.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 345 2.1 486 2.8 848 4.7 
รวมหน้ีสิน 2,454 15.1 2,998 17.5 3,315 18.5 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบยีน  926 5.7 921 5.4 921 5.1 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้  921 5.7 921 5.4 921 5.1 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
ส่วนทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ก ำไรสะสม – จดัสรรแลว้ ส ำรองตำมกฎหมำย 

8,785 
656 
93 

54.0 
4.0 
0.6 

8,785 
656 
93 

51.2 
3.8 
0.5 

8,785 49.0 
656 3.7 
93 0.5 

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  3,367 20.7 3,718 21.6 3,845 21.4 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  7 0.0 4 0.0 7 0.0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 13,829 84.9 14,176 82.5 14,306 79.7 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

- - - - 320 1.8 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,829 84.9 14,176 82.5 14,627 81.5 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 16,283 100.0 17,174 100.0 17,942 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 

  
ก ำไรก่อนภำษ ี 2,964 3,131 3,163 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั(จำ่ย)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน:     
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว  (72) (70) (64) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทนุชัว่ครำว  (10) 15 (16) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (5) 1 (22) 
ตดัจ ำหน่ำยสว่นเกนิมลูคำ่เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 0 2 2 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงนิลงทนุในกำรว่มคำ้ 22 1 41 
ขำดทนุจำกสนิคำ้เสยีหำย  3 4 3 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ  26 17 27 

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  854 819 777 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 30 - - 

   ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  19 (22) 27 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  41 145 59 

   กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (0) 0 (0) 
   รำยไดบ้ตัรของขวญั - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (17) (21) (23) 
รำยไดค้่ำธรรมเนยีมสมำชกิ - สุทธจิำกสว่นทีข่ำยและรบัช ำระเป็นเงนิสดในระหว่ำงปี  (37) (42) (45) 
ดอกเบีย้รบั  (113) (121) (132) 
ดอกเบีจ้ำ่ย - - 1 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน  3,705 3,861 3,799 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  
 

(0) 
 

(9) 
 

(15) 
 สนิคำ้คงเหลอื  (30) 17 (21) 
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (32) 12 210 
 เงนิมดัจ ำ  (28) (44) (31) 
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งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  242 256 (104) 
 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  34 11 53 
 รำยไดร้อตดับญัช ี 39 36 35 
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  
 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

(21) 
2 

(6) 
6 

(24) 
0 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  3,912 4,140 3,902 
 เงนิสดรบัดอกเบีย้  142 107 106 
 เงนิสดจำ่ยภำษเีงนิได ้ (479) (520) (574) 

กระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  3,575 3,727 3,434 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ    
เงนิลงทนุชัว่ครำวและเงนิลงทนุระยะยำวอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง  (834) (93) 1,886 
เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทนุในกำรรว่มคำ้ -   (647)   (224) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทนุในบรษิทัย่อย  - - (1,939) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  (619) (517) (659) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (6) (20) (26) 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้สทิธกิำรเชำ่  (25) (25) (0) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  3 100 6 
เงนิปันผลรบั - - - 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,481) (1,201) (957) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
เงนิสดรบัจำกกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั 6 - - 
จำ่ยเงนิปันผล  (2,013) (2,210) (2,394) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน  (2,007) (2,210) (2,394) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 87 316 83 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี  323 410 725 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  410 725 808 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 หน่วย 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เทำ่ 5.0 4.2 3.5 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็  เทำ่ 4.6 3.9 3.3 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เทำ่ 1.8 1.6 1.4 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้  เทำ่ 563 534 361 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั 1 1 1 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เทำ่ 23.8 24.5 25.1 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั 15 15 14 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้  เทำ่ 11.7 9.8 9.7 
ระยะเวลำช ำระหนี้  วนั 31 37 37 
Cash Cycle  วนั (15) (22) (22) 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 67.8 68.4 68.5 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 16.2 15.9 15.8 
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 137.5 139.6 125.2 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 14.7 14.9 14.6 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 17.8 18.4 18.3 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 15.2 15.4 14.8 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  รอ้ยละ 72.8 80.4 64.5 
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 1.1 
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14 กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

14.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

14.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรำยได้รวมจ ำนวน 17,871 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 637 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7  โดยหลกัเกิดจำกรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรเพิ่มขึ้น 639 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขยำย
สำขำของรำ้นเอม็เค สกุี้และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิรวมทัง้ยอดขำยของรำ้นแหลมเจรญิ ซฟู้ีด นบัตัง้แต่วนัที่บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ซื้อกจิกำร จ ำนวน 117 ล้ำนบำท  ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 11,926 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ และก ำไรสุทธจิ ำนวน 2,604 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 30 ล้ำนบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2   

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิมขึ้น )ลดลง (
ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

รำ้นเอม็เค สุกี ้/ เอม็เค โกลด ์ 13,125 78.3 13,580 78.0 3.5 
รำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอ ิ 3,256 19.4 3,320 19.1 2.0 
รำ้นอำหำรอื่นๆ*  389 2.3 509 2.9 30.9 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 16,770 100.0 17,409 100.0 3.8 

 * รา้นอาหารอืน่ๆ คอื รา้นอาหารญีปุ่่ นมยิาซาก ิรา้นฮากาตะ รา้นอาหารไทย ณ สยาม รา้นเลอ สยาม รา้นบซิซี ่บอ็กซ ์รา้นกาแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ  
                      และรา้นอาหารแหลมเจรญิ ซฟู้ีด ซึง่เป็นแบรนด์ใหมท่ีบ่รษิทัฯ เพิง่ลงทุนในชว่งปลายปี 2562 

ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจ ำนวน 17,409 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 639 
ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 3.8 เน่ืองจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนเอ็มเค สุกี้และร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ รวมถึงกำร
เพิม่ขึน้ของยอดขำยของรำ้นแหลมเจรญิ ซฟู้ีด จำกกำรที่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดเ้ขำ้ซื้อกจิกำรในปี 2562  ทัง้น้ี รำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกว่ำรอ้ยละ 97 เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นเอ็มเค สุกี ้
เอ็มเค โกลด์ และเอ็มเค ไลฟ์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ  ซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอ็ม เค 
อนิเตอรฟู้์ด จ ำกดั แนวโน้มสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธรุกจิสุกี้และรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกจิ
อำหำรญี่ปุ่ นยำโยอมิแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย ในขณะที่รำ้นอำหำรอื่นๆ มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ เน่ืองจำกในปี 2562 บรษิทัฯ 
ไดล้งทุนในธุรกจิรำ้นอำหำรแหลมเจรญิ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรทะเล โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมแีผนที่จะขยำยสำขำ
เพิม่ขึน้ในอนำคตเพื่อเพิม่ยอดขำยใหก้บักลุ่มบรษิทั 

ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจร้ำนเอม็เค สกีุ/้ เอม็เค โกลด/์ เอม็เค ไลฟ์ 

 
2561 2562 

จ ำนวนสำขำรำ้นสุก้ี   
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 13 15 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี 448 463 
ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรเติบโต - ร้ำนสุก้ี   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (ลำ้นบำท) 13,125 13,580 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุีท้ ัง้หมด (รอ้ยละ) 3.5 3.5 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสกุี ้– สำขำเดมิ (รอ้ยละ)   0.4 0.6 

       รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนสกีุ้ 
ในปี 25 26  บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกรำ้นสกุี้จ ำนวน 13,580 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 455 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 โดยหลกัเกดิจำกกำรขยำยสำขำใหม่จ ำนวน 15 สำขำ (ปี 2561: 13 สำขำ) และกำรเติบโต
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ของยอดขำยของสำขำเดมิ กอปรกบัในปี 2562 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องดื่มชำนมไข่มุกและนมสดไข่มุก “เสอื
พน่ไฟ” (Fire Tiger) ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ริม่แคมเปญกำรตลำดน้ีตัง้แต่ปลำยเดอืนพฤศจกิำยน 
ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ 

 
2561 2562 

จ ำนวนสำขำรำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ   
จ ำนวนรำ้นเปิดใหมสุ่ทธ ิ 19 14 
จ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี 184 198 
ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรเติบโต – ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ   
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (ลำ้นบำท) 3,256 3,320 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมด (รอ้ยละ) 7.6 2.0 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย – สำขำเดมิ (รอ้ยละ) -0.2 -4.8 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอจิ ำนวน  3,320 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิ่มขึ้น
รอ้ยละ 2.0 จำกปีก่อนหน้ำ  กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดร้ำ้นอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอสิำเหตุหลกัเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนสำขำ 
โดยในปี 2562 จ ำนวนสำขำได้เพิม่ขึน้สุทธ ิ14 สำขำ (ปี 2561: 19 สำขำ) ส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิปรบัตวั
ลดลงรอ้ยละ 4.8 ซึง่โดยหลกัเกดิจำกสภำวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยและกำรแขง่ขนัที่คอ่นขำ้งสงูในหมวดรำ้นอำหำรญี่ปุ่ น 

รำยได้อ่ืน 

ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยได้อื่น จ ำนวน 462 ล้ำนบำท โดยหลกัประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบี้ยรบั จ ำนวน 
132 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 11 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเน่ืองจำกอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำกที่ปรบัเพิม่ขึน้ และรำยไดอ้ื่น จ ำนวน 330 
ลำ้นบำท ลดลง 12 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกค่ำสนับสนุนกำรขำยทีเ่รยีกเกบ็จำกบรษิทัคูค่ำ้ตำม
โปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีต่กลงกนัและก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยใ์นระหวำ่งงวด 

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของบริษทัฯ 

ต้นทุนกำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ กว่ำรอ้ยละ 90 เป็นต้นทุนค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ ค่ำขนส่ง ค่ำ
เกบ็รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิค้ำ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรโรงงำน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น โดยบรษิทัฯ 
มีกำรควบคุมระบบกำรจดัซื้อและกำรผลิตที่มีประสิทธภิำพ โดยกำรสัง่ซื้อวตัถุดิบและสินค้ำส 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 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 11,926 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ  
ส ำหรบัสดัสว่นก ำไรขัน้ต้นต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรกไ็ดป้รบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกรอ้ยละ 68.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ย
ละ 68.5 ในปี 2562 ซึง่สำเหตุหลกัเน่ืองจำกกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนกำรผลติไดด้ขีึน้ 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคญัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย คำ่วสัดุสิน้เปลอืง และค่ำเสื่อมรำคำทรพัยส์นิถำวรและค่ำตดัจ ำหน่ำย  ในปี 2562 มคี่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและบรหิำรทัง้สิน้ 9,183 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 377 ล้ำนบำท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 เหตุผล
หลกัเน่ืองจำก 

1. กำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยพนักงำน เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนพนักงำนและผูบ้รหิำรเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของ

ธรุกจิ 

2. กำรเพิม่ขึน้ของคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรจำกกำรขยำยสำขำเพิม่ขึน้ 

ดว้ยเหตุผลหลกัขำ้งต้น จงึส่งผลใหอ้ตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยได้รวมปรบัเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 5 1.1 
ในปี 25 61 เป็นรอ้ยละ 51. 4 ในปีน้ี  

ก ำไรสทุธิ 

จำกปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท ำให้ก ำไร
สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรบัเพิ่มขึ้นจำก 2,574 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 2,604 ล้ำนบำท ในปี 2562 หรือ
เพิม่ขึน้ 30 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

14.1.2 ฐำนะกำรเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม 17,942 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2561 จ ำนวน 
768 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 สำเหตุหลกัมำจำก 

1. ในระหว่ำงปี 2562 บรษิทัฯ รบัรู้ค่ำควำมนิยม จ ำนวน 1,478 ล้ำนบำท จำกกำรที่บรษิทั คำตำพลัท์ จ ำกดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัได้เขำ้ไปซื้อกจิกำรของบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 65 คดิเป็นมูลค่ำ

เงนิลงทุนประมำณ 2,060 ล้ำนบำท โดยผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสุทธขิองสนิทรพัย์ที่ซื้อตำมรำคำยุติธรรมและมูลค่ำที่

จำ่ยซือ้ไดแ้สดงไวเ้ป็น “คำ่ควำมนิยม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

2. กำรเพิ่มขึ้นของสินทรพัย์ไม่มีตวัตน จ ำนวน 888 ล้ำนบำท ซึ่งในจ ำนวนน้ีเป็นค่ำเครื่องหมำยกำรค้ำ “แหลมเจรญิ

ซฟู้ีด” จ ำนวน 858 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัฯ ไดม้ำจำกกำรซื้อธุรกิจบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั โดยบรษิทัฯ บนัทึก

ตน้ทุนเริม่แรกของเครื่องหมำยกำรคำ้ดงักล่ำวตำมมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ  

3. กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ จ ำนวน 182 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำกในปี 2562 บรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพิม่ใน

บรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 224 ล้ำนบำท )โดยหลงักำรเพิม่ทุน บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้คงเดมิ

ในอตัรำรอ้ยละ 49.75( นอกจำกน้ี ในปี 2562 บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบรษิทัร่วมคำ้ จ ำนวน 41 

ลำ้นบำท  

4. กำรเพิ่มขึ้นของเงนิมดัจ ำ จ ำนวน 86 ล้ำนบำท ในจ ำนวนน้ีเป็นเงนิมดัจ ำที่เพิ่มขึ้นจำกเงนิมดัจ ำของบรษิทั แหลม

เจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั จ ำนวน 55 ลำ้นบำท และเงนิมดัจ ำจำกกำรขยำยสำขำรำ้นเอม็เค สกุีแ้ละยำโยอขิองกลุ่มบรษิทั 

5. กำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 83 ลำ้นบำท 

6. กำรเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น จ ำนวน 59 ล้ำนบำท โดยหลกัเกิดจำกลูกหน้ีบตัรเครดิตที่เพิ่มขึ้นตำม

ยอดขำยที่สูงขึ้นและลูกหน้ีกำรค้ำบริษัทผู้ให้บริกำรจัดส่งอำหำร (Food delivery) ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มใช้บริกำร

ผูป้ระกอบกำรดงักล่ำวในปี 2562 
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7. กำรลดลงของเงนิลงทุนชัว่ครำว จ ำนวน 1,861 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเกดิจำกกำรน ำเงนิไปลงทุนในบรษิทั แหลมเจรญิ 

ซฟู้ีด จ ำกดั จ ำนวน 2,060 ลำ้นบำท 

8. สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ลดลงจ ำนวน 149 ลำ้นบำท โดยหลกัเกดิจำกกำรลดลงของเงนิจำ่ยล่วงหน้ำคำ่สนิคำ้ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีหน้ีสินรวมทัง้หมดจ ำนวน 3,315 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 
2561 จ ำนวน 317 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.6 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก  

1. หน้ีสนิภำษีเงนิได้รอตดับญัชีเพิ่มขึ้น จ ำนวน 171 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรรบัรู้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน )เครื่องหมำย

กำรคำ้ (ในงบกำรเงนิรวมทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมธุรกจิตำมมูลคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยน์ัน้ ณ วนัทีซ่ื้อธรุกจิจำกกำรลงทุน

ในบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั  

2. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น จ ำนวน 152 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง

สมมตฐิำนของอตัรำคดิลดในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มจี ำนวน 14,627 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 
2561 จ ำนวน 451 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้มสี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทั
ยอ่ย (บรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั) จ ำนวน 320 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสม จ ำนวน 127 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสด  
                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยกำร 2561 2562 
เงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,727 3,434 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,201) (957) 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (2,210) (2,394) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 316 83 

ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดรบัสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 3,434 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 293 
ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ หรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 7.9 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน กำรลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น และกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นสทุธ ิ 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมจี ำนวน 957 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 244 ล้ำนบำท โดย
ในปี 2562 กจิกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงนิสดจ่ำยลงทุนในบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั เงนิสดจ่ำยเพื่อลงทุนเพิม่ใน
บรษิทั เอม็-เซน็โค โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัรว่มคำ้ และเงนิสดจำ่ยเพื่อซื้อที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์ เน่ืองจำกกำรขยำย
สำขำทีเ่พิม่ขึน้    

ส ำหรบักระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ มีจ ำนวน 2,394 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 184 ล้ำนบำท โดย
สำเหตุหลกัมำจำกกำรจำ่ยเงนิปันผลทีส่งูขึน้กวำ่ปีก่อน  

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิสดในกจิกรรมด ำเนินงำน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหำเงนิ  ส่งผลให้ในปี 2562 บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 83 ลำ้นบำท  

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรำส่วนสภำพคล่องที่แขง็แกร่ง โดยมอีตัรำสว่นสภำพคล่องที่ 3.5 
เท่ำ ปรบัลดลงเล็กน้อยจำก 4.2 เท่ำในปี 2561 และเน่ืองจำกตำมลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ จะมีกำรเก็บเงินสดทนัที
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ภำยหลงักำรขำยและบรกิำร ท ำใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มำกคอื 1 วนั ในขณะทีเ่จำ้หน้ีกำรคำ้จำก
กำรซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปูจะช ำระภำยหลงัตำมนโยบำยเครดติ โดยมรีะยะเวลำช ำระหน้ีโดยเฉลี่ยประมำณ 37 วนั 
และระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ 14 วนั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดส่วนเกิน ท ำใหว้งจรเงนิสดตดิลบคอืมวีงจรเงนิสด (22) วนั 
อยำ่งไรกต็ำม เน่ืองจำกระหว่ำงปี 2562 บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิจ ำนวน 2,060 ลำ้นบำท ในกำรเขำ้ซือ้กจิกำรบรษิทั แหลมเจรญิ 
ซีฟู้ด จ ำกดั และลงทุนเพิ่มในบรษิทั เอ็ม-เซ็นโค โลจิสติกส์ จ ำกดั อีกจ ำนวน 224 ล้ำนบำท ส่งผลให้อตัรำส่วนสภำพ
คล่องลดลงจำกปีก่อน 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในปี 2562 ปรบัตวัลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อน โดยในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยมอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 18.3 ปรบัลดลงเลก็น้อยจำกรอ้ยละ 18.4 ในปี 2561 สำเหตุหลกัเกดิจำกก ำไรสทุธิ
ที่ปรบัเพิม่ขึ้นในอตัรำที่ต ่ำกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้ือหุ้น นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่รอ้ยละ 68.5 
และอตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 14.6 ซึง่เป็นอตัรำทีส่งูกวำ่คำ่เฉลีย่ของธรุกจิรำ้นอำหำร 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบัอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยข์องปี 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 14.8 ปรบัลดลงเลก็น้อยจำกรอ้ยละ 15.4 ในปี 2561 โดย
สำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสทุธทิี่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 ในขณะที่สนิทรพัยส์ทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 จำกกำรรบัรูค้่ำควำมนิยมและ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนซึง่เป็นผลจำกกำรลงทุนในบรษิทั แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ำกดั  

โครงสร้ำงทำงกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรำหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.2 เท่ำ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ และมเีงนิสดทีเ่หลอือยูค่อ่นขำ้งมำกทีไ่ดจ้ำกกำรเพิม่ทุน 

ปัจจยัท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำธุรกิจร้ำนอำหำรยงัต้องเผชิญกับภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอนและผนัผวน  
เน่ืองจำกถูกรุมเร้ำด้วยปัจจยัลบในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมที่ก่อตวัมำตัง้แต่ปี 2562 รวมถึงเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 ได้แก่ กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 (ไวรสัโคโรนำ) ส่งผลให้ภำคกำรท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศมจี ำนวนลดลงอย่ำงเป็นนัยส ำคญั นอกจำกน้ียงัมีผลกระทบจำกภยัแล้งซึ่งจะกระทบต่อผลผลติภำคเกษตรกรรม 
อำจส่งผลให้รำคำสนิค้ำเกษตรปรบัตวัสูงขึ้นจำกอุปทำนที่ลดลง  และในปัจจุบนัผู้บรโิภคนิยมใช้บรกิำร Food Delivery 
โดยกำรสัง่อำหำรผำ่นแอปพลเิคชนัของผูใ้หบ้รกิำรสง่อำหำร ซึ่งมทีำงเลอืกทีห่ลำกหลำย ไม่วำ่จะเป็นแบรนดร์ำ้นอำหำรที่
เป็นเชน แบรนดร์ำ้นอำหำรจำกต่ำงประเทศ หรอืแมแ้ต่รำ้นอำหำรสตรทีฟู้ด ส่งผลใหธ้รุกจิบรกิำรแอปพลเิคชนัสัง่อำหำรมี
อตัรำกำรเตบิโตที่สูงมำกในปีที่ผ่ำนมำ ผู้ประกอบกำรรำ้นอำหำรทัง้เชนรำ้นอำหำรและร้ำนอำหำรทัว่ไปต้องเร่งปรบักล
ยทุธร์บักำรแข่งขนัและรบัมอืกบัสภำวะเศรษฐกจิที่ถดถอย เพื่อสรำ้งกำรเตบิโตของรำยได้รวมทัง้บรหิำรจดักำรตน้ทุนและ
คำ่ใชจ้ำ่ยใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยงัคงมเีป้ำหมำยทีจ่ะเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรขยำยสำขำยงัคงเป็นกลยทุธห์ลกั
ของบรษิทัฯ โดยจะเน้นกำรขยำยสำขำเอม็เค สุกี้ ยำโยอิ และแหลมเจรญิ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นแบรนดใ์หม่ที่บรษิทัฯ เข้ำลงทุน
เมื่อปลำยปี 2562 นอกเหนือจำกกำรขยำยสำขำ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นกำรเพิม่พนัธมติรทำงธุรกิจที่ให้บรกิำรฟู้ดเดลิเวอรี ่
ตลอดจนกำรจดักจิกรรมดำ้นกำรตลำดและส่งเสรมิกำรขำยผ่ำนช่องทำงดงักล่ำว รวมถงึกำรคดิคน้เมนูอำหำรจำนเดีย่วที่
สำมำรถจดัส่งและรบัประทำนไดส้ะดวก เพื่อตอบรบักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีเ่ปลี่ยนแปลงไป นอกจำกน้ี ใน
ปี 2563 บริษัทฯ จะยงัคงมองหำโอกำสกำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจร้ำนอำหำรใหม่ๆ เพื่อมำเสริมพอร์ตให้มีควำม
หลำกหลำยและแขง็แกรง่ยิง่ขึน้ 



                                                                                                                         บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

 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 21 กุมภำพนัธ์ 2563 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 _______________________________ 

 

ผู้รบัมอบอ 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 ุ  68 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 

2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.แหลมเจรญิ ซฟู้ีด 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.คาตาพลัท ์
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 เซน็เตอร ์
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 ุ  58 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.เอม็ เค เวลิดไ์วด ์
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3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร 
ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  80 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 ุ  69 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 ุ  67 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 
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท ์
2551-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.วปิเทล 
2545-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี้ 
2531-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ.เคว ีอเีลคทรอนิคส ์
2556-2561    กรรมการ บจ.ลงิซ ์คอรป์อเรชัน่ 

  



 
เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

6. นำยทนง โชติสรยทุธ ์
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  66 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง  (ไมม่)ี 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

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 
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7. นำงวิไล ฉัททนัตร์ศัมี 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  66 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  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2560-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอรม์นิอล 
2558-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาล 

บมจ.บซีพีจี ี 
2556-2558     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมอืยาง 
2553-2555        กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.หอ้งเยน็เอเชีย่นซฟู้ีด 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

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

คณุทหารลาดกระบงั 
2559-ปัจจบุนั ผูส้งัเกตการณ์อสิระตามขอ้ตกลงคุณธรรม องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

(ประเทศไทย) 
2540-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2535-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส 
2557-2562 ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง 
2554-2560     เลขาธกิาร สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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8. นำยอรรถพล ชดช้อย 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 มถิุนายน 2555 

อาย ุ  63 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     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรีนัดา รสีอรท์  
2556-ปัจจบุนั     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

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

ปอเรชัน่ 

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2555-ปัจจบุนั     ทีป่รกึษาทางการเงนิ บจ.ยนิูคอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
2560-2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.วรีนัดา รสีอรท์ แอนด ์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 ุ  68 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 ุ  63 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      กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2542-2560      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2555-2559     กรรมการ และเลขานุการ 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 ุ  63 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        รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายซพัพลายเชนและรา้นอาหารญี่ปุ่ น 

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

 บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.โมเดริน์ อนิเทลลเิจน้ท ์เซอรว์สิ  
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 
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12. นำยเกียรติก้อง กงัวำนวงษ์ 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาภตัตาคารและซ่อมบ ารงุ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  52 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 ุ  47 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 
 Strategic CFO in Capital Markets Program 7/2561 

การอบรมความรูท้างดา้น
บญัชใีนปี 2562 

 รบัมอืกฎหมาย Transfer Pricing: รูจ้รงิหลกัก าหนดราคาโอน (7 ชัว่โมง) 
 การจดัท างบการเงนิรวมเชงิปฏบิตักิาร 2/2562 (12 ชัว่โมง) 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชแีละการเงนิ 

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

  บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2562-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.แหลมเจรญิ ซฟู้ีด 
 2562-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.คาตาพลัท ์
 2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด 
 2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจ.เอม็-เซนโค โลจสิตกิส ์
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14. นำงชุมพร ศรีไพบูลย ์
ต าแหน่ง  รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

 - 

อาย ุ  60 ปี 
จ านวนและสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

 ของตนเอง 53,700 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 
 คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

 -ไมม่-ี 

คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรวีทิยาศาสตร ์(การบญัช)ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมความรูท้างดา้น
บญัชใีนปี 2562 

 5 Steps New TFRS 15: ผลกระทบทางบญัช-ีภาษ ี(7 ชัว่โมง) 
 รบัมอืกฎหมาย Transfer Pricing: รูจ้รงิหลกัก าหนดราคาโอน (7 ชัว่โมง) 
 เตรยีมความพรอ้มกบัการบญัช ีเรื่อง สญัญาเช่า (7 ชัว่โมง) 
 การรวมธรุกจิและการจดัท างบการเงนิรวมขัน้สงูเชงิปฏบิตักิาร (12 ชัว่โมง) 
 ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง การวางแผนและเตรยีมพรอ้มก่อนบงัคบัใช้ปี 2563 (6 ชัว่โมง) 

ประวตักิารท างานทีส่ าคญั  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2562-ปัจจบุนั     รองผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป  
2554-2562     ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส สายงานบญัชแีละการเงนิ  

บมจ.เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
  



 
เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหุ้นบริษทัฯของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่28 

ธนัวาคม 2561 

จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่30 

ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขีน้/(ลดลง) 

สดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 
1 นายฤทธิ ์ธรีะโกเมน ประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
123,059,333 123,059,333 - 13.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  182,396,802 182,396,802 - 19.8% 
2 นายสมชาย หาญจติตเ์กษม กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
147,494,812 147,494,812 - 16.0% 

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  3,700,000 3,700,000 - 0.4% 
4 ดร.อรรณพ ตนัละมยั กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - - 

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

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  91,900 - -91,900 - 
7 นางวไิล ฉทัทนัตร์ศัม ี กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
8 นายอรรถพล ชดชอ้ย กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

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

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
10 นายประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมการ 3,862,800 3,862,800 - 0.4% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 
11 นางยพุนิ ธรีะโกเมน รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 182,396,802 182,396,802 - 19.8% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  123,059,333 123,059,333 - 13.4% 
12 นายเกยีรตกิอ้ง กงัวานวงษ ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส 
30,000 30,000 - 0.0% 

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

ใหญ่อาวโุส 
880,000 880,000 - 0.1% 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  - - - - 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) C,CEO,M D,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 ์ยนิูตี้ 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 แหลมเจรญิ ซฟู้ีด จ ากดั D            D 

บรษิทั คาตาพลัท ์จ ากดั D            D 

บรษิทั เจา้บา้นดวบิุรวีลิล่า (เพชรบุร)ี จ ากดั  D            

บรษิทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั  D            



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
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บรษิทั เอม็ เพอฟอรแ์มนซ ์จ ากดั  D            

บรษิทั เอม็ เอชควิ จ ากดั  D            

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 กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)     ID         

บรษิทั เมฆฟ้าดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั     D         

บรษิทั วปิเทล จ ากดั     D         

บรษิทั ทรพัยอ์ุดมพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั     D         

บรษิทั เคว ีอเีลคทรอนิคส ์จ ากดั     D,MD         

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

บรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั      D        

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ากดั      D        

บรษิทั ฮอรต์ัน้อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั       D       

บรษิทั จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสริช์เซอรว์สิเซส จ ากดั       D       

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)       ID,//       



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 3 
 

บรษิทั / รายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร 
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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 ซูพเีรยี โซลูชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  D         D   

บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จ ากดั  D         D   

บรษิทั เฮลท ์พลสั ครเีอชัน่ จ ากดั           D   

บรษิทั โมเดริน์ อนิเทลลเิจน้ท ์เซอรว์สิ 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 

47  ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

- 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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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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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 

✓  
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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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