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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

 

ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

    

งบก ำไรขำดทนุ (ล้ำนบำท)    

รายได้จากการขายและบริการ 17,409 13,361 11,182 

รายได้รวม 17,739 13,622 11,368 

ก าไรข้ันต้น 11,926 8,784 7,167 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,164 1,125 181 

ก าไรสุทธิ 2,604 907 131 

    

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (ล้ำนบำท)    

สินทรัพย์ 17,942 20,353 19,569 

หน้ีสิน 3,315 6,506 6,060 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,627 13,847 13,509 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 921 921 921 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 3,434 2,092 1,700 

    

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน    

อัตราก าไรข้ันต้น (%) 68.5 65.7 64.1 

อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 14.7 6.7 1.2 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.3 6.5 1.0 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 14.8 4.7 0.7 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.5 0.5 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.5 2.9 3.1 

    

ข้อมลูต่อหุน้    

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.83 0.99 0.14 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.60 1.00 0.80 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 92 101 562 

    

 

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และให้น าเสนอขอความ

เห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 
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 ในป 2564 ที่ผานมานับเปนอีกปหนึ่งตอ

เนื่องจากป 2563 ที่ธุรกิจรานอาหารไมวาจะเปนขนาด

ใหญหร�อขนาดเล็กตางไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

จากการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ซ�่งเกิดข�้นเปน

ระลอกๆ โดยระลอกแรกและระลอกสองเกิดข�้นในป 

2563 ดวยสายพันธุหลักอูฮั่น สวนระลอกสามและ

ระลอกสี่ เกิดข�้น ในปลายเดือนมีนาคมและเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ตามลำดับ ดวยสายพันธุ

หลักเดลตา ซ�่งสามารถแพรกระจายเช�้อไดรวดเร็วและ

มีอาการรุนแรงกวา ทำใหจำนวนผูติดเช�้อรายใหมเพิ่ม

ข�้นอยางรวดเร็วและแตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณ

ในชวงไตรมาสสามของป 2564 รัฐบาลจ�งจำเปนตอง

ปรับระดับมาตรการควบคุมการแพรระบาดท่ีเขมขนมาก

ข�้นเปนระยะๆ ตามความรุนแรงของการระบาด

โดยมาตรการควบคุมการระบาดที่สงผลกระทบตอ

ธุรกิจรานอาหารที่สำคัญ ไดแก หามใหบร�การแบบรับ

ประทานอาหารที่ราน แตสามารถใหบร�การเฉพาะการ

ซ�้อกลับบานและการจัดสงเทานั้นในชวงไตรมาสสอง 

จนถึงการปดหางสรรพสินคาและรานอาหารในชวง

ไตรมาสสาม อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสส่ี จำนวนผู

ติดเช�้อรายใหมทยอยลดลง และสัดสวนของผูที่ไดรับ

วัคซ�นเพิ่มข�้นตามลำดับ รัฐบาลจ�งไดเร�่มผอนคลาย

มาตรการควบคุมการแพรระบาดท่ีเขมงวดและตัดสินใจ

เปดประเทศเพ่ือตอนรับนักทองเท่ียวตางชาติอีกคร้ังใน

ปลายป 2564

สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุน
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 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ รายไตรมาส

สำหรับป 2564 ก็ไดรับผลกระทบในเช�งลบตามความ

รุนแรงของการแพรระบาดและมาตรการการควบคุม

การระบาดของภาครัฐที่มีการยกระดับความเขมขนข�้น

เปนระยะๆ ดังจะเห็นไดวา แมบร�ษัทฯ มีผลการดำเนิน

งานที่มีกำไรสุทธ� 88.8 ลานบาทในไตรมาสแรกของ

ป 2564 แตบร�ษัทฯ ตองประสบกับผลการดำเนินงาน

ที่ขาดทุนในไตรมาสสองและไตรมาสสามติดตอกัน

คิดเปนจำนวนเง�น 99.5 ลานบาท และ 257.4 ลานบาท 

ตามลำดับ อันเน่ืองจากการปดรานอาหารตามท่ีกลาว

มาขางตน สวนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ไดฟน

กลับมาอยางแข็งแกรง โดยมีกำไรสุทธ�เทากับ 399.1 

ลานบาท หลังจากรัฐบาลไดผอนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพรระบาดที่เขมงวดตามที่กลาวมาขางตน

แลว กลาวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ โดย

รวมทั้งป 2564 นั้นไดรับผลกระทบในเช�งลบที่รุนแรง

กวาปกอน โดยบร�ษัทฯ มีรายไดจากการขายและบร�การ

เทากับ 11,182 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนารอยละ 16.3 

และมีกำไรสุทธ�เทากับ 131 ลานบาท ลดลงจากปกอน

หนาคิดเปนรอยละ 85.6 สวนกำไรสุทธ�ตอหุนก็ได

ลดลงจาก 0.99 บาทตอหุน สำหรับป 2563 เปน 0.14 

บาทตอหุน สำหรับป 2564

 ในป 2564 บร�ษัทฯ ยังไดดำเนินการปรับ

กระบวนการและว�ธ�การทำงานใหมีประสิทธ�ภาพและ

ปลอดภัยยิ่งข�้น เชน ระบบการทำงานที่บาน (work 

from home) ระบบการประชุมออนไลนอยู ที ่ไหนก็

ประชุมได ระบบแสกน QR Code ท่ีโตะแทนเมนูแบบพิมพ

กระดาษ ใชเคร�่องรับเง�นทอนเง�นอัตโนมัติ เพื่อชวย

พนักงานแคชเช�ยร การติดตั้ง Solar Roof บนหลังคา

โรงงานทุกแหง รวมถึงอาคารสำนักงานใหญ และลาสุด

คือการนำเอาหุนยนตบร�การมาชวยแบงเบาภาระในการ

เสิรฟอาหารจำนวนกวา 500 ตัว โดยติดตั้งไปแลว

กวา 250 สาขา และจะทำตอเนื่องไปจนครบทุกสาขาที่

มีความคุมคาในการใชงาน เปนตน ความพยายามเหลาน้ี

จะชวยใหบร�ษัทฯ ลดคาใชจาย ทั้งคาเชาสำนักงาน 

คาไฟฟา คาจางแรงงาน และเวลาในการเดินทางของ

ผูบร�หารตางๆ ไปไดมาก นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได

ดำเน ินการทบทวนและประเม ินประส ิทธ �ภาพและ

ประสิทธ�ผลของสาขารานอาหารอยางรอบคอบและ

ตอเนื่องเพื่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ ในระยะยาว 

โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดตัดสินใจปดสาขารานอาหาร

ที่ไมสามารถทำกำไรลงรวม 37 สาขา ประกอบดวย ราน

เอ็มเค สุกี้ 14 สาขา รานอาหารญี่ปุนยาโยอิ 8 สาขา 

รานแหลมเจร�ญ ซ�ฟูด 1 สาขา รานมิยาซากิ 6 สาขา

รานบิซซ�่ บ็อกซ 3 สาขา รานฮากาตะ 4 สาขา และราน

เอ็มเค ฮารเวสต 1 สาขา อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ก็ได

เปดสาขารานอาหารที่เห็นวามีศักยภาพในการทำกำไร

ในอนาคตเพิ่มข� ้นอีก 18 สาขา ประกอบดวย ราน

เอ็มเค สุก้ี 8 สาขา รานยาโยอิ 7 สาขา และรานแหลมเจร�ญ 

ซ�ฟูด 3 สาขา

 ทามกลางการแพรระบาดของโคว�ด-19 ที่

รุนแรงข�้น ซ�่งสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ

บร�ษัทฯ อยางรุนแรงในป 2564 แตบร�ษัทฯ ก็ยังคงยึด

มั่นนโยบายที่จะใหความชวยเหลือทางสังคมในยามที่

ตองการ โดยในป 2564 ที่ผานมา บร�ษัทฯ ไดรวมกับ

มูลนิธ�ปาทองและผูกอต้ังบร�ษัทฯ ในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ดานการชวยเหลือทางสังคม ดังนี้

 • สนับสนุนขาวกลองจำนวนกวา 500,000 

กลองใหแกบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล

ตางๆ และศูนยฉีดวัคซ�น 33 แหง

 • สงมอบวัตถุดิบอาหารสดใหแกครัวชุมชน

ที่ขาดแคลนกวา 26 ตัน เพื่อปรุงเปนมื้ออาหารกวา 

294,000 มื้อ

 •  การสนับสนุนการเขาถึงวัคซ�นดวยการ

มอบตูเย็นเก็บวัคซ�นใหแกโรงพยาบาลระดับอำเภอและ

ระดับชุมชนจำนวน 112 แหงทั่วประเทศ

 •  บร�จาคเง�นกำไรทั้งหมดจากรานอาหาร

ในเคร�อจำนวน 4 รานที่เปนโมเดลเพื่อสังคมใหแก

โรงพยาบาลศิร�ราช ปยมหาราชการุณย

 การรวมกันทำในสิ่งที่เร�ยกวาจ�ตสาธารณะ

เหลานี้ ยอมทำใหลูกคาและสาธารณชนไดรับรูและเกิด

ความเช�อ่ม่ันวา บร�ษัทฯ มิไดตองการทำธุรกิจเพ่ือหวัง

ทำกำไรแตเพียงอยางเดียว แตบร�ษัทฯ ยังไดคำนึงถึง

ประโยชนที ่สังคมจะไดรับ ทั้งทางตรงโดยการจัดหา

อาหารท ี ่ม ีค ุณภาพดานโภชนาการ สะอาดและ

ปลอดภัย รวมทั้งการใหบร�การที่ดีเยี่ยมเสมอ และทาง

ออมคือการชวยเหลือทางสังคมดวยว�ธ�การตางๆ 

อยางสม่ำเสมอ

 สำหรับการพิจารณาการจายเง�นปนผลของ

บร�ษัทฯ ประจำป 2564 น้ัน แมวากำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ 

สำหร ับป  2564 ได ลดลงอยางมากจากปก อน 

อันเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 

อยางตอเนื่องและมาตรการควบคุมการแพรระบาดที่

เข มขนมากข� ้นของภาครัฐตามที ่ ได กลาวมาแลว  

อยางไรก็ตาม เนื ่องจากบร�ษัทฯ ยังมีสภาพคลอง

ทางการเง�นและกำไรสะสมที่เพียงพอที่จะจายเง�นปนผล

ไดในอัตราที่เหมาะสม โดยไมกระทบตอแผนการลงทุน

และการดำเนินงานของบร�ษ ัทฯ สำหรับป 2565

แตอยางใด ประกอบกับบร�ษัทฯ ก็ไดมีการจายเง�น

ปนผลใหแกผูถือหุนเสมอมา คณะกรรมการบร�ษัทฯ 

จ�งมีมติเห็นสมควรเสนอใหจายเง�นปนผลสำหรับป 

2564 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท ดังนั้น หากที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจำป 2565 มีมติอนุมัติการจาย

เง�นปนผลตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ เสนอมาในครั้ง

น้ี บร�ษัทฯ ก็จะดำเนินการจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุน

ที่มีสิทธ�รับเง�นปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้

 มองไปในป 2565 บร�ษัทฯ ยังคงตองเผช�ญกับ

ความทาทายที่ยากลำบากตอไปอีก อันเนื่องจากการ

แพรระบาดของโคว�ด-19 อยางตอเนื่อง โดยในตนป

2565 ไดเกิดการแพรระบาดของเช� ้อกลายพันธุ 

โอมิครอน ซ�ง่มีความสามารถในการแพรเช�อ้ไดรวดเร็ว

กวาสายพันธุเดลตา แตมีอาการที่รุนแรงนอยกวา 

อยางไรก็ตาม จากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวา เศรษฐกิจไทยจะสามารถ

ขยายตัวไดถึงรอยละ 3.5-4.5 ในป 2565 จากการ

ผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดโคว�ด-19 

ที่มากข�้น โดยคาดวารัฐบาลจะสามารถควบคุมการ

แพรระบาดไดอยางมีประสิทธ�ผล และอัตราสวนของผู

ที่ไดรับวัคซ�นที่เพิ่มข�้นในระดับที่นาพอใจ บร�ษัทฯ จ�งมี

ความม่ันใจวาผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ จะสามารถ

ฟนกลับมาไดอยางแข็งแกรงในป 2565

 สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

ผมใครขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูรวมทุน คูคา ลูกคา 

และผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่ไดสนับสนุนการดำเนินงาน

ของบร�ษัทฯ ดวยดีตลอดมา รวมทั้งพนักงานทุกคนที่

ทุ มเททั ้งแรงกายและแรงใจเพื ่อฟนฝาอุปสรรคที่มี

ความทาทายที่ยากยิ่งทามกลางสถานการณการแพร

ระบาดของโคว�ด-19 ที่รุนแรงมากข�้น

4



คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

4

5

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ

ดร.อรรณพ ตันละมัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

นางวิไล ฉัททันตรัศมี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาคาตอบแทน

1 2

4 5

3

5



คณะกรรมการบริษัท

6

7

8

9

10

นายสมชาย หาญจิตตเกษม
กรรมการ

นางยุพิน ธีระโกเมน
กรรมการ

นายสุจินต ชุมพลกาญจนา
กรรมการอิสระ

นายทนง โชติสรยุทธ
กรรมการอิสระ

นายประวิทย ตันติวศินชัย
กรรมการ

6 7 8

9 10

6



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

7 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

  



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

8 

1. โครงสรา้งและการด าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารท่ีอร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ท่ีประทับใจ และสร้างโอกาส

ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและส่ิงแวดล้อม” 

พันธกิจ (Mission)  

 ส่งมอบสุขภาพท่ีดีและเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า ด้วยอาหารท่ีมีคุณภาพและความอร่อย พร้อมท้ังให้บริการอัน

เป็นเลิศ ในราคาท่ีเหมาะสม 

 รับรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า  

 สร้างผลก าไรอย่างย่ังยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทท้ังหมด  

 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว 

 สร้างความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน 

 สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมท่ีมีส่วนช่วยในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาดังน้ี 

ปี 2560 

 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Superbrands Thailand 2016” จาก Thailand Superbrands 

Council 

 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” ในหมวด

ร้านอาหารท่ีมีสาขา จากการส ารวจผู้บริโภคจ านวน 12,000 คน โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ MK Live ท่ีห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ 

 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท อินเตอร์

เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 280 ล้านบาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 28 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 18 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล  “No.1 Brand Thailand 2016-2017” ในฐานะแบรนด์ยอด

นิยมอันดับ 1 สาขาภัตตาคาร จากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ 

 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 914,849,400 บาท เป็น 920,878,100 บาท 

โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 6,028,700 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการใช้สิทธิจากใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ESOP (M-WA) ของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ปี 2561 

 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดร้าน เอ็มเค สุก้ี สาขาท่ี 6 ท่ีนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่ง ธุรกิจให้เช่า

คลังสินค้า และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญ 130 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย   บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.75 ในบริษัทดังกล่าว 

 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวร้านขนมหวานแบรนด์ใหม่ MK Harvest ท่ีห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มควอ

เทียร์ 

 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัท มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจใน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย

แห่งใหม่ 

 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2017-2018” ในฐานะ     แบรนด์ยอด

นิยมอันดับหน่ึง หมวดร้านอาหารท่ีมีสาขา จากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ 

 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวร้านข้าวกล่องแบรนด์ใหม่ Bizzy Box    
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 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เปิดร้าน เอ็มเค สุก้ี สาขาท่ี 7 ท่ีนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

 เ ม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2018” ในหมวด

ร้านอาหารท่ีมีสาขา ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 4 ซ่ึงจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน

ทุกๆ 2 ปี   

 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 เปิดร้าน เอ็มเค สุก้ี สาขาท่ี 2 ท่ีเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว 

 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” ในด้าน

ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ (Innovation Excellence) ซ่ึงจัดโดยสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี 2562 

 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2019” 

รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม จากนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย โดยเป็นรางวัลท่ีมอบให้กับสุดยอดองค์กรในประเทศไทยท่ีมีผลการด าเนินงานยอดเย่ียมของแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 เปิดร้านเอ็มเค สุก้ี สาขาท่ี 8 ท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ าปี 2562 ท่ีมีผล

การด าเนินงานโดดเด่นในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 

 เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัท คาตาพัลท์ จ ากัด เพื่อลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร โดยมีทุนจด

ทะเบียน 2,070 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 207 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อย

ละ 100 ในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เปิดร้านเอ็มเค สุก้ี สาขาท่ี 9 ท่ีนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

 เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asian Service Award 2019 จากทางสมาคมมาตรฐานและ

คุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) ในด้านความเป็นเลิศในเร่ืองการจัดการคุณภาพ 

 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” ในด้าน

ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการของ

องค์กร (Corporate Improvement Excellence) ซ่ึงจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท คาตาพัลท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ด าเนินการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท 

แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 65 

ปี 2563 

 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 2019-2020” ในฐานะแบรนด์ยอด

นิยมอันดับหน่ึง หมวดร้านอาหารท่ีมีสาขา จากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ 

 ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “นม Memberry” ซ่ึงเป็นนมยูเอชทีผสมสารสกัดจากเบอร์ร่ี 

 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเย่ียมแห่งปี 2563 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร” ในงาน “Money & Banking Awards 2020” จากวารสารการเงินธนาคาร 

 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี ประจ าปี 2563” 

จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ปี 2564 

 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 ผลิตภัณฑ์ “Memberry นมเบอร์ร่ีเสริมความจ า” โดยบริษัท มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ” ใน 

“โครงการความร่วมมือขับเคล่ือนนวัตกรรมส าหรับประเทศ” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือของ 11 

องค์กรระดับประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยท่ีมีอยู่ในแต่ละองค์กรให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนาต่อ

ยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมท่ีสูงขึ้นในระดับประเทศ 

 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2021” ในสาขา 

”ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ” ท่ีจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรองจาก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” 

ในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงผ่านกระบวนการประเมินนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC ก าหนด 

 ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น ประจ าปี 2564” ซ่ึง

นับเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1.2.1. โครงสร้างรายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีรายได้แบ่งตามประเภทของ

ร้านอาหาร ดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 
1.2.2. ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

ธุรกิจร้านสุก้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

1) ร้านเอม็เค สุกี้  

ร้านเอ็มเค สุก้ี เป็นร้านอาหารท่ีด าเนินการโดยบริษัทฯ โดยมีอาหารหลักเป็นอาหารประเภทสุก้ี ได้แก่ เน้ือสัตว์ ลูกช้ิน 

ผักสด ชนิดต่างๆ กว่า 100 รายการ ส าหรับลวกในหม้อสุก้ี นอกจากน้ียังมีอาหารประเภทอ่ืนอีกหลายรายการไว้

ส าหรับบริการ ได้แก่ ต่ิมซ า เช่น ซาลาเปา ขนมจีบ ฮะเก๋า ปอเป๊ียะสด อาหารจานเดียว (A La Carte) เช่น เป็ดย่าง

เอ็มเค หมูแดงอบน้ าผ้ึง ซ่ีโครงหมูน่ึงอบเต้าเจ้ียว เน้ือเป่ือยฮ่องกง บะหม่ีหยก เก๊ียวน้ า รวมถึงผลไม้ ขนมหวาน 

ไอศกรีมชนิดต่างๆ เคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิด เป็นต้น  

ลักษณะของร้านเอ็มเค สุก้ี คือร้านของครอบครัว (Family Restaurant) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าประเภท

ครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนท างาน ซ่ึงมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยเน้นบรรยากาศสบายๆ ในร้าน สามารถใช้

เวลาร่วมกันปรุงสุก้ีเพื่อรับประทานร่วมกันพร้อมกับสนทนาไปด้วยโดยไม่ต้องรีบร้อน หรือหากเป็นคนท างานท่ี

ระยะเวลาพักเท่ียงมีจ ากัด ก็สามารถใช้เวลาไม่ถึง 1 ช่ัวโมงเพื่อรับประทานอาหาร เน่ืองจากการบริการของทางร้าน

เน้นการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านเอ็มเค สุก้ี มีจ านวนท้ังหมด 443 สาขาท่ัวประเทศ โดยส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ใน

ศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์ ได้แก่ บ๊ิกซี เทสโก้ โลตัส ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน ห้างเดอะมอลล์ 

เป็นต้น ท่ีเป็นแหล่งสรรพสินค้าของลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 ปี 2563 

 

 

 

 

ปี 2564 
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2) ร้านเอม็เค โกลด ์  

ร้านเอ็มเค โกลด์  เป็นร้านอาหารท่ีด าเนินการโดยบริษัทฯ โดยมีการบริการอาหารหลักประเภทสุก้ี และอาหาร

ประเภทอ่ืน ได้แก่ ต่ิมซ า และอาหารจานเดียวบริการเหมือนร้านเอ็มเค สุก้ี แต่วัตถุดิบและอาหารท่ีให้บริการจะเป็น

ระดับพรีเม่ียม ท้ังน้ี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านเอ็มเค โกลด์  คือ กลุ่มลูกค้าเดิมของร้านเอ็มเค สุก้ี ท่ีมีรายได้

ค่อนข้างสูง ช่ืนชอบอาหารเกรดพรีเม่ียม และต้องการใช้ร้านเอ็มเค โกลด์ เป็นสถานท่ีเล้ียงรับรอง การตกแต่งของ

ร้านเอ็มเค โกลด์ จะเน้นความหรูหรา ประดับด้วยไฟและวัสดุหลากสี ท าให้เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม วัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในร้านจะเน้นความหรูหรา เช่น การใช้หม้อไฟสีทอง จานชามกระเบ้ือง นอกจากน้ีรายละเอียดอ่ืนๆ ได้แก่ 

อุปกรณ์ตกแต่ง ป้ายช่ือร้าน ครัวเป็ดย่างท่ีโชว์ด้านหน้าร้าน ผ้ารองจาน แบบฟอร์มพนักงาน ได้รับการออกแบบ

อย่างพิถีพิถันและมีส่วนประกอบของสีทอง เพื่อให้ดูหรูหรา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านเอ็มเค โกลด์ มีท้ังหมด 5 สาขา ต้ังอยู่ในย่านธุรกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ สาขาสยามพารา

กอน สาขาศาลาแดง สาขาเอสพลานาด สาขาเอกมัย และสาขาจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต โดยรูปแบบการบริการจะเป็น

การบริการในรูปแบบตามส่ังและคิดราคาตามประเภทและจ านวนอาหาร นอกจากน้ี ร้านเอ็มเค โกลด์ ในบางสาขามี

บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ต์เช่นกัน 

3) ร้านเอม็เค ไลฟ์ 

ร้านเอ็มเค ไลฟ์ เป็นอีกหน่ึงแบรนด์ในกลุ่มร้านอาหารประเภทสุก้ีในเครือบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)   ร้านเอ็มเค ไลฟ์ ถูกต้ังให้เป็นร้านต้นแบบคอนเซ็ปต์ของร้านเอ็มเคสุก้ี ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจจากจุดเด่น

ต่างๆ ของแบรนด์เอ็มเคและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า Gen Y มาเป็นจุดต้ังต้นในการคิดคอนเซ็ปต์ร้าน   

นิยามของค าว่า “LIVE” ในช่ือของแบรนด์น้ีคือความมีชีวิตชีวา ซ่ึงค าว่า LIVE ของ MK LIVE ถูกแตกออกเป็น

อง ค์ประกอบหลักๆ อยู่  6 อง ค์ประกอบ คือ LIVE Ingredients, LIVEly Service, LIVE Showcase,  LIVE 

Decoration, LIVE Experiences และ LIVE Bonding  ท่ีเอ็มเค ไลฟ์ ท้ังอาหาร การบริการ และประสบการณ์ม้ือ

อาหารถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างจากร้านเอ็มเค สุก้ี ยกตัวอย่างเมนูพิเศษ เช่น สุก้ีน่ึง 

และสุก้ียาก้ีสไตล์ญ่ีปุ่นต้นต ารับ หรือการบริการท่ีเป็นกันเองของพนักงาน หรือครัวโชว์ท่ีเชฟของเอ็มเค ไลฟ์  ปรุง

เมนูสดๆ ให้ลูกค้าได้เห็น โดยคอนเซ็ปต์ของร้านน้ีหวังว่าลูกค้าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปทุกคร้ังท่ีมารับประทาน

ท่ีร้าน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านเอ็มเค ไลฟ์ มีท้ังหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาดิ เอ็มควอเทียร์ สาขาเมกา บางนา สาขา

ไอคอนสยาม และสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 

ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น 

1) ร้านยาโยอ ิ 

ร้านอาหารยาโยอิ ด าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ซ่ึงได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการ

ด าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้ายาโยอิ เคน มาจาก Plenus Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น และเป็นหน่ึงในผู้น าในธุรกิจร้านอาหารของประเทศญ่ีปุ่น โดยร้านอาหารยาโยอิ 

สาขาแรกในประเทศไทยเปิดให้บริการในปี 2549 

ร้านอาหารยาโยอิ ตกแต่งในบรรยากาศสดใส เป็นกันเอง บริการอาหารญ่ีปุ่นภายใต้แนวคิด “เสิร์ฟร้อน อร่อยเร็ว” 

เน้นการให้บริการท่ีรวดเร็ว แต่มีคุณภาพ ปรุงใหม่ทุกจาน และมีราคาสมเหตุสมผล โดยแนวคิดน้ีได้น ามาจากรูปแบบ

การใช้ชีวิตของชาวญ่ีปุ่น คือแม้จะต้องอยู่ในภาวะเร่งรีบเพียงใด ทุกอย่างในชีวิตประจ าวันจะต้องประณีตและได้

มาตรฐาน ไม่เว้นแม้แต่เร่ืองอาหาร  ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยท่ีให้ความส าคัญกับอาหารการกินเช่นกัน   

ร้านอาหารยาโยอิ บริการอาหารญ่ีปุ่นท้ังประเภทจานเดียว (A La Carte) และอาหารเป็นชุด (Set Menu) ซ่ึงจะ

บริการมาพร้อมกับ ข้าว สลัดผัก ซุปมิโสะ เคร่ืองเคียงแบบญ่ีปุ่นประจ าวัน อาหารแนะน า ได้แก่ หมูชุบแป้งทอดราด

ซอสมิโสะ หมูย่างกระทะร้อน ข้าวหน้าเน้ือประเภทต่างๆ ข้าวกล่องแบบญ่ีปุ่น นอกจากน้ียังมีบริการ อุด้ง   ราเมน 

อาหารทานเล่น เช่น เก๊ียวซ่า พิซซ่าญ่ีปุ่น และขนมหวาน รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย  

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาและคัดสรรเมนูใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอร่วมกับเชฟชาวญ่ีปุ่นของยาโยอิ เคน ประเทศญ่ีปุ่น 

เพื่อให้ได้เมนูท่ีเข้ากับฤดูกาล และยังคงรูปแบบความเป็นอาหารญ่ีปุ่น โดยจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาให้บริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านอาหารยาโยอิ มีจ านวนท้ังหมด 193 สาขาท่ัวประเทศ  

2) ร้านฮากาตะ 

ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารญ่ีปุ่นฮากาตะ สาขาแรกท่ีโรงพยาบาลศิริราช ร้านฮากาตะ

บริการอาหารญ่ีปุ่นประเภทราเมนชนิดต่างๆ เก๊ียวซ่า และเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ  



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

12 

ร้านฮากาตะ สาขาโรงพยาบาลศิริราช เป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจาคก าไรหลังหัก

ค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริราชท้ังหมด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านฮากาตะ มีจ านวน 2 สาขา ได้แก่  สาขาโรงพยาบาลศิริราช  และสาขาดอนเมือง 

3) ร้านมยิาซาก ิ

ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านอาหารญ่ีปุ่นมิยาซากิ สาขาแรกท่ีศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ 

(The Scene Town in Town) ซอยลาดพร้าว 94 โดยบริการอาหารญ่ีปุ่นกระทะร้อนประเภทต่างๆ (เทปปันยากิ) 

เคร่ืองด่ืมและขนมหวานประเภทต่างๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านมิยาซากิ มีจ านวน 15 สาขา 

ธุรกิจร้านอาหารไทย 

1) ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด 

ร้านอาหารแหลมเจริญ ซีฟู้ด เป็นร้านอาหารทะเลแบบไทยท่ีมีเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดระยอง มีความโดดเด่นด้วย

คุณภาพ ความสด และรสชาติ โดยมีเมนูยอดนิยม ได้แก่ ปลากระพงทอดน้ าปลา และยังมีเมนูอาหารทะเลอีก

มากมาย ท้ังเมนูปลา กุ้ง ปลาหมึก ปู หอย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด มีจ านวน 31 สาขา 

2) ร้าน ณ สยาม 

ร้านอาหารไทย ณ สยาม เป็นร้านอาหารท่ีด าเนินการโดยบริษัทฯ บริการอาหารไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งในรูปแบบ

ไทย โดยคงความเป็นร้านอาหารไทยเหมือนยุคก่อต้ังสาขาแรกท่ีสยามสแควร์ ก่อนท่ีร้านอาหารของบริษัทฯ จะมุ่ง

ให้บริการอาหารประเภทสุก้ียาก้ีเป็นหลัก เน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงสูง อาหารไทยท่ีให้บริการมีต้ังแต่

อาหารประเภทกับข้าว ได้แก่ น้ าพริก ต้มย า แกง ผัดผักชนิดต่างๆ อาหารจานเดียว ก๋วยเต๋ียว อาหารทานเล่น 

ตลอดจนขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้าน ณ สยาม มี 1 สาขา ต้ังอยู่ท่ีช้ัน B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา  

3) ร้านเลอ สยาม 

ส าหรับร้านอาหาร เลอ สยาม เป็นร้านอาหารท่ีด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริการอาหารไทยเต็มรูปแบบเช่นกัน 

ร้านอาหาร เลอ สยาม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยากาศท่ีหรู มีระดับ อาหารต่างๆ รวมถึงเคร่ืองด่ืมจะเป็น

ระดับพรีเม่ียม โดยร้านอาหาร เลอ สยาม เน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ หรือกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ ค่อนข้างสูงและ

ต้องการใช้ร้านเป็นสถานท่ีเล้ียงรับรอง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านเลอ สยาม มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาศาลาแดง สาขาจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต และสาขา

ลอนดอนสตรีท กรุงเทพฯ 

ธุรกิจร้านข้าวกล่อง 

ร้านบซิซี ่บอ็ก 

ร้าน บิซซ่ี บ็อกซ์ เป็นร้านข้าวกล่องสไตล์แกรบแอนด์โกท่ีลูกค้าสามารถเลือกเมนูข้าวกล่องท่ีร้านปรุงสดใหม่ทุกวันจากช้ัน

วางควบคุมอุณหภูมิร้อนหรือเย็นและน าไปจ่ายเงินท่ีแคชเชียร์  ร้านบิซซ่ี บ็อกซ์ น าเสนออาหารท่ีหลากหลายต้ังแต่อาหาร

จานหลัก อาหารทานเล่น ไปจนถึงของหวานและเคร่ืองด่ืม และหลากหลายเช้ือชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย ญ่ีปุ่น ตะวันตก ฯลฯ  

ร้านบิซซ่ี บ็อกซ์ เป็นร้านท่ีเหมาะกับทุกม้ืออาหารท่ีลูกค้ามีเวลาไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นม้ือเช้า ม้ือกลางวัน หรือม้ือเย็น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านบิซซ่ี บ็อกซ์ มีท้ังหมด 3 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ 

ร้านเลอ เพอทิท 

ในเดือนกันยายน ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านกาแฟและเบเกอร่ีซ่ึงพัฒนาข้ึนเองโดยบริษัทฯ ภายใต้ช่ือและเคร่ืองหมาย

การค้า “เลอ เพอทิท” โดยบริการขนมทานเล่น เบเกอร่ี กาแฟ และเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ ร้านเลอ เพอทิท สาขา

โรงพยาบาลศิริราชเป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจาคก าไรหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริ

ราชท้ังหมด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ร้านเลอ เพอทิท มีจ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาโรงพยาบาลศิริราช สาขาลอนดอนสตรีท และ

สาขาส านักงานใหญ่ 
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บริการส่งถึงบ้านและบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 

การบริการส่งถึงบ้าน Home Delivery และบริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ีด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์

ฟู้ด จ ากัด โดยบริการส่งอาหารจากร้านเอ็มเค สุก้ี และร้านยาโยอิ ถึงบ้านต้ังแต่เวลา 10.00-21.00 น. (หรือตามเวลาเปิด-

ปิดของห้างสรรพสินค้า) โดยจ านวนส่ังอาหารข้ันต่ าจากท้ังสองร้านคือ 150 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) หากเป็นอาหารสด

รายการย่อยของร้านเอ็มเค สุก้ี จ านวนส่ังข้ันต่ าจะเร่ิมต้นท่ี 199 บาท ค่าบริการส่งอาหารคร้ังละ 40 บาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นอกจากน้ี ลูกค้ายังสามารถส่ังจองเป็นออร์เดอร์ล่วงหน้าส าหรับงานสัมมนาหรืองานประชุมได้ด้วย  

โดยสามารถช าระค่าอาหารเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทุกธนาคาร ซ่ึงการส่ังอาหารสามารถท าได้

หลายช่องทาง ได้แก่  

 ส่ังทางโทรศัพท์:  02-248-5555 หรือ 1642 

 ส่ังทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์:   

 https://www.mk1642.com 

 https://yayoirestaurants.com 

 ส่ังผ่านแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารของผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร 

ส าหรับบริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ี ร้านเอ็มเค สุก้ี บริการรับส่ังอาหารล่วงหน้าและบริการอาหารกล่องส าหรับจัดงานเล้ียง 

งานพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ  บริษัทฯ มีบริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ีอย่างครบวงจร โดยจะมีการบริการอุปกรณ์ เช่น 

หม้อสุก้ี ปล๊ักไฟ โต๊ะเก้าอ้ี และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดงานนอกสถานท่ีเสมือนลูกค้า

น่ังทานสุก้ีท่ีร้านด้วย 

ร้านอาหารในต่างประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนร้านเอ็มเค สุก้ี ร้านยาโยอิ และร้านมิยาซากิ ในต่างประเทศ รายละเอียดดังน้ี 

ประเทศ จ านวนร้าน 

เอ็มเค สกุี ้

จ านวนร้าน 

ยาโยอ ิ

จ านวนร้าน 

มยิาซาก ิ

ด าเนนิธุรกิจโดย 

ญ่ีปุ่น 25 - - Plenus MK Co., Ltd. เป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวข้อง

กันท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ  

สิงคโปร์ - 9 - Plenus & MK Pte. Ltd. 

(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 / เป็นบริษัทร่วมค้า) 

เวียดนาม 6 - - Global Investment Gate Joint-Stock 

Company เป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกันท่ีได้รับ

สิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ 

ลาว 2 - 1 Premium Food Co., Ltd. เป็นกิจการท่ีไม่

เก่ียวข้องกันท่ีได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ ใน

การด าเนินงานร้านเอ็มเค สุก้ี 

V&V Restaurant เป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกันท่ี

ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัทฯ ในการด าเนินงาน

ร้านมิยาซากิ 

สถาบันฝึกอบรม 

ด าเนินการโดยบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด หรือสถาบันฝึกอบรมเอ็มเค ซ่ึงก่อต้ังขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2549 

เพื่อให้บริการฝึกอบรมงานด้านบริการและทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เน่ืองจาก

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององค์กรคือ พนักงาน  บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการสรรหา 

คัดเลือก ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ

บริษัทฯ อย่างเข้มข้น พนักงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสาขา ท้ังท่ีเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงานช่ัวคราว ซ่ึง

รวมถึง นักเรียน นักศึกษา พนักงานฝ่ายบริหารจัดการ รวมท้ังผู้บริหาร จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ และได้รับ

การดูแลจากบริษัทฯ ในมาตรฐานเดียวกันตาม Training Road Map เพื่อให้สอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

(Career Path) ของต าแหน่งงานของพนักงานแต่ละคน  

สถาบันฝึกอบรมเอ็มเค ต้ังอยู่ท่ีถนนบางนา-ตราด กม.3 ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา เป็นอาคาร 7 ช้ัน 

ท่ีมีห้องฝึกอบรมหลายรูปแบบ มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมอย่างครบครัน หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรท่ีใช้

ความรู้และความสามารถด้านงานบริการจากบุคลากรภายใน วิทยากรจึงประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่างๆ หัวหน้างาน

https://www.mk1642.com/
https://yayoirestaurants.com/
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และผู้เช่ียวชาญ มีครูฝึกท่ีมีประสบการณ์ในงานบริการเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็น ทักษะการ

ให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน รวมท้ังทัศนคติท่ีดีต่อลูกค้าและจิตใจท่ีรักการบริการ ส่งผลให้พนักงานเอ็มเคทุกคนมุ่งม่ันท่ีจะ

ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานบริการให้บรรลุเป้าหมาย น่ันคือการบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากท่ีสุด 

การตลาดและการแข่งขัน  

ในปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับแรงกดดันและความท้าทายอย่างมากอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีทวีความรุนแรงอย่างมากและมีการแพร่กระจายไปในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้ภาครัฐต้องออก

มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โดยมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ การส่ัง

ปิดร้านอาหาร การส่ังปิดการให้บริการแบบทานท่ีร้าน โดยสามารถให้บริการได้เฉพาะการซ้ือกลับบ้านและการจัดส่งเท่าน้ัน 

การจ ากัดจ านวนท่ีน่ังในร้าน การจ ากัดเวลาการเปิดด าเนินการ เป็นต้น  นอกจากน้ี ธุรกิจร้านอาหารยังต้องเผชิญกับ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อันได้แก่ การหดตัวของจ านวนนักท่องเท่ียว ก าลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีลดลง รวมถึงความกังวล

ของผู้บริโภคจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจร้านอาหารท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-Service 

Restaurants) ในปี 2564 หดตัวลงร้อยละ 24.9 เม่ือเทียบกับปี 2563 หรือมีมูลค่าประมาณ 1.19 แสนล้านบาท โดย

ผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัวสู่บรรทัดฐานใหม่ทางธุรกิจ (New Normal) โดยปรับกระบวนการและรูปแบบธุรกิจให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและความต้องการของผู้บริโภค รวมท้ังกระจายช่องทางการสร้างรายได้ให้

ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในช่องทางอ่ืนๆ มากข้ึน  

นอกจากน้ี สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดและรุนแรง โดยผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร ท้ังเชนร้านอาหารและร้านอาหารท่ัวไปยังคงต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับกับการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง และตอบรับกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในส่วนของเอ็มเค สุก้ี  คู่แข่งโดยตรงคือเครือข่ายร้านอาหารท่ีมีสาขาจ านวนมากท่ีครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และ

โดยมากจะมีสาขาในศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์ท่ีต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ร้านอาหารป้ิงย่าง ไก่ทอด 

พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น  

ในขณะท่ียาโยอิจะเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นเสิร์ฟเร็วท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่ม

วัยรุ่นท่ีเน้นความสะดวกรวดเร็วกับอาหารญ่ีปุ่นต้นต ารับในราคาท่ีไม่แพง โดยตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคนไทยนิยมรับประทานอาหารญ่ีปุ่นสูงสุด เม่ือเทียบกับร้านอาหาร

ต่างชาติท้ังหมด โดยคู่แข่งโดยตรงของยาโยอิ คือ ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีเมนูหลากหลายและเปิดให้บริการหลายสาขา 

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ร้านอาหาร กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ร้านเอ็มเค สุก้ี กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ท่ีมีรายได้

ปานกลาง 

ร้านเอ็มเค โกลด์ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท างาน ท่ีมีรายได้ปานกลาง–สูง 

ร้านเอ็มเค ไลฟ์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์ทันสมัย 

ร้านยาโยอิ กลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ท่ีมีรายได้ปานกลาง 

ร้านฮากาตะ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ท่ีมีรายได้

ปานกลาง 

ร้านมิยาซากิ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ท่ีมีรายได้

ปานกลาง 

ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท างาน ท่ีมีรายได้ปานกลาง-สูง และชาวต่างชาติ 

ร้าน ณ สยาม กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนท างาน ท่ีมีรายได้ปานกลาง-สูง 

ร้านเลอ สยาม กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนท างาน ท่ีมีรายได้ปานกลาง-สูง และชาวต่างชาติ 

ร้านบิซซ่ี บ็อก กลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ท่ีมีรายได้ปานกลาง 

ร้านเลอ เพอทิท กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนท างาน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา และกลุ่มวัยรุ่น ท่ีมีรายได้

ปานกลาง 

นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าและบริการโดยค านึงถึงต้นทุนของสินค้าและบริการ ราคาของคู่แข่งในตลาด 

และปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าพื้นท่ีสาขา ต้นทุนค่าเช้ือเพลิง และค่าแรง เป็นต้น  



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

15 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. การส่ังซ้ือวัตถุดิบ  

เน่ืองจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอาหารสด เช่น เน้ือสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ และข้าวท่ีผลิตภายในประเทศ จึง

ต้องมีการส่ังซ้ือวัตถุดิบเป็นประจ าทุกวันเพื่อความสดใหม่ของวัตถุดิบ โดยโรงงานครัวกลางจะรับรายการส่ังสินค้า

จากทุกสาขาท่ีส่งผ่านระบบออนไลน์ทุกส้ินวัน เพื่อรวบรวมจ านวนสินค้าแต่ละประเภทก่อนส่งค าส่ังซ้ือไปยังผู้ผลิต

และผู้จ าหน่าย ส าหรับวัตถุดิบท่ีมีความผันผวนสูง เช่น กุ้ง ปลา และปลาหมึก บริษัทฯ ได้มีการท าสัญญาส่ังซ้ือ

ล่วงหน้าท่ีระบุปริมาณการส่ังซ้ือ ระยะเวลาการส่งมอบ และการก าหนดราคาท่ีชัดเจน เพื่อให้ม่ันใจว่าจะไม่ขาดแคลน

สินค้าดังกล่าว 

  ฝ่ายจัดซ้ือเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากคุณภาพของวัตถุดิบและ

ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต เช่น ใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ใบรับรองจาก 

GMP และ HACCP เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายจะต้องสามารถผลิตวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเฉพาะตามท่ี

ก าหนดไว้และมีศักยภาพในการส่งมอบตามจ านวน วันและเวลาท่ีก าหนดไว้ได้ ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือก

ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอย่างน้อย 2 รายเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซ้ือทุกคร้ัง และมีการตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเป็นประจ าทุกปี ท้ังเร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบ สถานท่ีผลิตและการให้บริการ  

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีส่ังซ้ือวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรายหน่ึงรายใดเป็นพิเศษ แต่จะพิจารณา

คุณภาพของสินค้า ราคา จ านวนส่งมอบ และเงื่อนไขตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้เป็นส าคัญ 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 

  การตรวจสอบคุณภาพน้ันเร่ิมต้ังแต่โรงงานของผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย สภาพรถท่ีขนส่ง การแต่งตัวของพนักงาน

ขนส่ง สภาพรถเข็นท่ีขนสินค้าเข้าครัวกลาง และภาชนะท่ีบรรจุสินค้า โดยจะมีพนักงานตรวจสอบท าหน้าท่ี 3 ส่วน

หลักๆ คือ 1) การตรวจสอบการส่งสินค้าว่าจัดส่งถูกต้องและครบตามจ านวน 2) การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อ

ตรวจดูวันหมดอายุ ความสดใหม่ อุณหภูมิ สี กล่ิน ขนาด และน้ าหนักตามท่ีก าหนดไว้ และ 3) การตรวจสอบในห้อง

แล็บเพื่อหาส่ิงเจือปนและสารตกค้าง เพื่อให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบทุกชนิดมีคุณภาพและปลอดภัย ซ่ึงบริษัทฯ มีใบรับรอง

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis Critical Control 

Point หรือ HACCP) ใบรับรองหลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และ

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 เพื่อรับรองว่าครัวกลางของบริษัทฯ มีมาตรฐานสากลท่ีท่ัว

โลกยอมรับ 

3. การกระจายสินค้า 

 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมค้า ให้เป็นผู้ด าเนินการด้านการจัดส่งและ

กระจายสินค้าไปยังร้านเอ็มเค สุก้ี และร้านยาโยอิทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยใช้รถส่งของท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อ

การกระจายสินค้าสู่ 7 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ซ่ึงความถ่ีในการจัดส่งน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การจัดส่งทุก

วันส าหรับสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และการจัดส่งสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ส าหรับสาขา

ต่างจังหวัดท่ีใช้เวลาขับรถเกิน 3 ช่ัวโมง โดยบริษัทฯ มีการวางแผนงานการกระจายสินค้าประจ าสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะ

เป็นการวางแผนเส้นทางเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณการจัดส่งเพื่อให้ถึงจุดหมายตามเวลาท่ีก าหนด และเพื่อเป็นการ

ประหยัดน้ ามันซ่ึงเป็นหน่ึงในต้นทุนท่ีส าคัญ นอกจากน้ียังมีการใช้ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งเพื่อการบริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ปรากฏในเอกสารแนบ 4 
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1.3. โครงสร้างการถือหุน้ของกลุม่บริษัท  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 มีดังน้ี 

รายชือ่ผูถ้ือหุน้ จ านวนหุน้ สดัส่วนร้อยละ 

1. นางยุพิน ธีระโกเมน     182,396,802  19.8 

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม(1)     147,494,812  16.0 

3. นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน(2)     123,059,333  13.4 

4. นางอัมพร หาญจิตต์เกษม 82,403,989 8.9 

5. นายวรากร หาญจิตต์เกษม 41,039,694 4.5 

6. นางสาววราพร หาญจิตต์เกษม 41,031,994 4.5 

7. มูลนิธิป้าทองค า(3)       31,265,983  3.4 

8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,802,600 2.5 

9. ส านักงานประกันสังคม       18,171,000  2.0 

10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 12,001,600 1.3 

หมายเหตุ: (1) นายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นน้องชายของนางยุพิน ธีระโกเมน 

(2) นายฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน 

(3) มูลนิธิป้าทองค า ก่อต้ังข้ึนโดยนางยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นบุตรของนางทองค า เมฆโต ที่เสียชีวิตไปแล้ว โดย

มีนางยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นประธานและรองประธานกรรมการของมูลนิธิ ตามล าดับ  

1.4. จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 920,878,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 920,878,100 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 920,878,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 920,878,100 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

1.5. การออกหลักทรัพย์อืน่ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

มติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารง
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ต าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซ่ึงมีรายละเอียดสรุป

ได้ดังน้ี 

ประเภทและชนิด ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ชนิด

ระบุช่ือผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานเสียชีวิต 

อายุของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

5 ปี นับจากวันท่ีออกและเสนอขาย 

จ านวนใบส าคัญแสดง

สิทธิท่ีออก 

20,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย 

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายคร้ังเดียวให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนักงาน

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เป็นจ านวนเกินกว่า 50 ราย 

วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซ้ือหลักทรัพย์ 

ท้ังน้ี จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่ง

กรรมการ) และพนักงานแต่ละราย ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ข้ึนอยู่กับต าแหน่ง อายุงาน 

ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือประโยชน์ท่ี

บริษัทฯ จะได้รับ 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี

ส ารองเพื่อการใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดง

สิทธิ 

20,000,000 หุ้น  

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ

ปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการ

ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซ่ึงราคาใช้สิทธิดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใน

ราคาต่ ากว่าราคาตลาด ซ่ึงค านวณโดยอ้างอิงกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่

ประชาชนท่ัวไปท่ีราคา 49 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือ

เดือนธันาคม) ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร่ิมใช้สิทธิภายหลังครบก าหนด

ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารง

ต าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (วันก าหนดใช้สิทธิ) ตาม

เงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

 หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับการจัดสรรผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่

เกินร้อยละ 10 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

 หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

อีกร้อยละ 20 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

 หลังจาก 36 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

อีกร้อยละ 30 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

 หลังจาก 48 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

โดยไม่จ ากัดจ านวนจนกว่าจะครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใดๆ 

สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแล้วใบส าคัญแสดงสิทธิ

ใดๆ ท่ีไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันท าการสุดท้ายของวันท่ีครบก าหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่

วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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ระยะเวลาแสดงความ

จ านงในการใช้สิทธิคร้ัง

สุดท้าย 

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

เงื่อนไขส าหรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่ง

กรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันท่ีใช้สิทธิ 

2. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารง

ต าแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เน่ืองจากการ

เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรน้ัน 

3. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้

เพียงเท่าจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิผู้น้ันมีสิทธิเฉพาะในส่วนท่ี

ครบก าหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่าน้ัน โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันก าหนดใช้สิทธิใดๆ จน

ครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

4. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นชอบ โดยท่ีผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันท่ีใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรน้ัน 

5. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารง

ต าแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวันก าหนด

ใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายน้ันไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ท่ียังไม่ได้ใช้

สิทธิ) ท่ีเหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและ

ส้ินผลในทันที 

เหตุในการต้องออกหุ้น

ใหม่เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงการใช้

สิทธิ 

เม่ือมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามท่ี

ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ตามท่ีระบุใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

วันท่ีออกและระยะเวลา

เสนอขาย 

บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด ารงต าแหน่ง

กรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันท่ี

ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตลาดรองของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้น

สามัญท่ีเกิดจากการใช้

สิทธิ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบรษิทัฯ (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ท้ังจ านวน 20,000,000 หน่วย ราคาตลาดของหุ้นของ

บริษัทจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.1 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ คือราคาเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไป (IPO Price) ท่ี 49 บาทต่อหุ้น และราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียง

ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ท้ังจ านวน 20,000,000 หน่วย ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหรือ

สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
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การออกเสียงเดิม โดยค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

จ านวน 925,850,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังจากท่ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนท่ัวไปและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน) 

ท้ังน้ี หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังเหตุท่ีท าให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ

ปรับราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจในการ

พิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามท่ีเห็นสมควร และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจในการจัดท าข้อก าหนดสิทธิ

และหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังมีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่อนไข 

และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการ

จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้น หรือ 

งดจ่ายเงินปันผล โดยข้ึนอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ น้ันย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ ท้ังจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและ

เช่ือม่ันว่าการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีจะท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

การเติบโตท่ีย่ังยืน  

เพื่อให้การด าเนินการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดต้ังคณะ

จัดการบริหารความเส่ียงข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ

บริหารความเส่ียงท่ีส าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ การ

ด าเนินการบริหารความเส่ียงของคณะจัดการบริหารความเส่ียงได้ยึดหลักการตามแนวทางกรอบการบริหารความเส่ียง

ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก ร  (Enterprise Risk Management Framework) ข อ ง  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ซ่ึงมีกระบวนการหรือข้ันตอนการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญดังน้ีคือ 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ (2) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (3) การประเมินความเส่ียง (4) การตอบสนองความเส่ียง (5) 

กิจกรรมควบคุม และ (6) การติดตามผลและการรายงานความเส่ียง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของความเส่ียงมีความเข้าใจ

ในแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีถูกต้องและตรงกัน จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของความเส่ียงด าเนินการบริหาร

ความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาข้างต้น      

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆ ความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี

เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี หรือเป็น

ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่จัดว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง

มีนัยส าคัญ 

ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ท่ีเรียกว่า “โควิด-19” ได้เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในปลายปี 

2562 และได้แพร่ระบาดไปยังประเทศอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้การระบาดน้ีเป็นโรคระบาด

ใหญ่ (pandemic) ในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อยับย้ังการระบาดของโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจึงได้มีการออกมาตรการเก่ียวกับการจ ากัดการเดินทางและการเคล่ือนย้าย ตลอดจน

การล็อกดาวน์ นอกจากน้ี รัฐบาลต่างๆ ยังได้แนะน าให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเพื่อป้องกัน

ตัวเองจากการติดเช้ือ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ  ข้อจ ากัดเหล่าน้ีได้

ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมท้ังอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเท่ียว เช่น 

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ประเทศไทยได้รายงานการพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายแรกในเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ติดเช้ือได้เพิ่มข้ึน

มากในกลางเดือนมีนาคม ซ่ึงเกิดจากการแพร่เช้ือของกลุ่มแพร่เช้ือหลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนจากการแข่งขัน

มวยไทยท่ีสนามมวยลุมพินี การท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนมากและมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง ท าให้รัฐบาลต้องด าเนิน

มาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ท่ีคล้ายคลึงกับท่ีปฏิบัติกันในประเทศอ่ืนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

มาตรการเหล่าน้ีได้ส่งผลให้อัตราการติดเช้ือลดลงตามล าดับจนรัฐบาลเห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้

แล้ว รัฐบาลจึงได้เร่ิมผ่อนคลายหรือยกเลิกข้อจ ากัดต่างๆ ในกลางเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม หลังจากการ

ควบคุมการระบาดท่ีได้ผลผ่านไปหลายเดือน สถานการณ์ของโควิด-19 ก็ได้กลับเลวร้ายลงอีก โดยได้เกิดการระบาด

ระลอกใหม่ในกลางเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงเกิดจากการแพร่เช้ือของกลุ่มแพร่เช้ือท่ีเช่ือมโยงกับตลาดกลางกุ้งในจังหวัด

สมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและจังหวัดอ่ืนๆ รัฐบาลจึงได้น ามาตรการส าหรับการควบคุมโควิด-19 

ท่ีได้ยกเลิกไปหรือท่ีผ่อนคลายลงกลับมาบังคับใช้ใหม่โดยปราศจากการล็อกดาวน์ 
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ส าหรับในปี 2564 น้ัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนายังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองและทวีความรุนแรงอย่าง

มากในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เน่ืองจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ท าให้มีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึน

อย่างมากและแพร่ระบาดไปในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดอีกคร้ัง โดย

มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ การส่ังปิดร้านอาหาร การส่ังปิดการให้บริการแบบน่ังทานในร้าน 

สามารถให้บริการได้เฉพาะการซ้ือกลับบ้านหรือการจัดส่งอาหารเท่าน้ัน การจ ากัดจ านวนท่ีน่ังในร้าน การจ ากัดเวลาของ

การเปิดด าเนินการ เป็นต้น โดยภาครัฐจะปรับเปล่ียนมาตรการต่างๆ ไปตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด 

อน่ึง เพื่อป้องกันการติดเช้ือของพนักงานและลูกค้า บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงานในด้าน

ต่างๆ เช่น การเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและทางด้านท่ีเก่ียวกับสุขอนามัย การติดต้ังฉากก้ันตามโต๊ะ

รับประทานอาหาร การจัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเช้ืออ่ืนๆ และการจัดหาชุดตรวจเช้ือโควิด (ATK) ให้แก่พนักงาน 

การด าเนินการเหล่าน้ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนและส่งผลกระทบต่อผลก าไรของร้านอาหาร

ในท่ีสุด บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงระยะเวลา ขอบเขต หรือความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19 ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะยังคงได้รับผลกระทบต่อไป และผลกระทบน้ันอาจ

มีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19 

ความเส่ียงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง 

ธุรกิจร้านอาหารซ่ึงบริษัทฯ ด าเนินการอยู่น้ันเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ดังน้ัน ความส าเร็จของบริษัทฯ จึงข้ึนอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานาชนิดเป็นจ านวนมาก คู่แข่งขันเหล่าน้ีมีท้ัง

ผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ (International Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหารท่ีด าเนินกิจการมา

นานในประเทศ (Well-established Local Restaurant Chains) และผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กอีกเป็นจ านวนมาก 

นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เน่ืองจากธุรกิจ

ร้านอาหารมีก าแพงท่ีจะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างต่ า การแข่งขันในธุรกิจ

ร้านอาหารน้ันจะเป็นการแข่งขันในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายและความรู้สึกท่ีคุ้มค่า (Value 

Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการ จ านวนและต าแหน่งท่ีต้ังของร้านอาหาร 

ประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

ความสามารถในการตกแต่งและการบ ารุงรักษาร้านอาหารให้เป็นท่ีดึงดูดของลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่ือเสียงและ

ความแข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองในปัจจัยต่างๆ 

เหล่าน้ี ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตท้ังทางด้านการขยายสาขา รายได้ และผลการด าเนินงานซ่ึงเป็นท่ีพอใจ

อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาอันยาวนานเกินกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถท่ีจะแข่งขันกับ

คู่แข่งขันอย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองได้อย่างแน่นอน ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในด้าน ท่ี

ส าคัญหลายประการด้วยกันคือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ท่ีได้รับการยอมรับและช่ืนชอบของลูกค้าโดยท่ัวไป (Strong 

Brand Recognition) (2) มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง (Strong Financial Position) ซ่ึงเอ้ือต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ (Capable and Experienced 

Management Team) ในธุรกิจกลุ่มร้านอาหารท่ียาวนานเกินกว่า 20 ปี ซ่ึงช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานของ

ผู้บริหารสาขา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้การฝึกอบรมทักษะของพนักงานบริการเพื่อให้คุณภาพการบริการของทุกสาขามี

มาตรฐานเดียวกัน (5) มีจ านวนสาขาท่ีเป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “MK” และ “Yayoi” ท้ังหมดเกินกว่า 600 สาขา ซ่ึง

ต้ังอยู่ในสถานท่ีท่ีจัดว่าเป็นต าแหน่งท่ีดีในเชิงยุทธศาสตร์ท่ัวประเทศไทย (6) มีขนาดของธุรกิจท่ีท าให้เกิดความประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ (Economy of Scale) ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซ้ือ การขนส่งสินค้า การโฆษณา และ (7) การสร้างครัว

กลางและศูนย์การจัดส่งสินค้าใหม่ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

เน่ืองจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญท่ีสุดของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึ ง

ประมาณร้อยละ 33-35 และต้นทุนอาหารน้ันส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ดังน้ันการเปล่ียนแปลงของราคา

วัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาวัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนหรือชดเชยได้เพียง
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บางส่วน เน่ืองจากความกดดันจากการแข่งขันหรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีท าให้ก าลังซ้ือของผู้บริโภคอ่อนลง หรือจากปัจจัย

อ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

วัตถุดิบของบริษัทฯ น้ันส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกของสด เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้าว และเคร่ืองปรุงรส

ต่างๆ ซ่ึงราคาและปริมาณของวัตถุดิบเหล่าน้ีท่ีออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหน่ึงจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะ

ปริมาณผลผลิตซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก ภัย

ธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีลดลงซ่ึงได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ลบดังกล่าวข้างต้น ก็จะท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึนและในปริมาณท่ีไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในท่ีสุด 

เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบตามท่ีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม

ต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท่ีส าคัญได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณความต้องการวัตถุดิบประเภทท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบในปริมาณและภายใน

ก าหนดเวลาตามแผนการขายของบริษัทฯ (2) จากข้อมูลการประมาณการปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการ ท าให้บริษัทฯ มี

อ านาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย เน่ืองจากการซ้ือเป็นจ านวนมากและมีการก าหนดการส่งมอบสินค้า

ท่ีแน่นอน (3) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคา มีการท าสัญญาซ้ือล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ี

บริษัทฯ เช่ือถือ โดยมีความผูกพันคู่สัญญาตามก าหนดระยะเวลาท่ีตกลงกัน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุ

ในสัญญาท่ีชัดเจนเก่ียวกับราคา ปริมาณท่ีซ้ือขาย และก าหนดเวลาการส่งมอบ (4) มีการจัดซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าส าหรับ

วัตถุดิบประเภทท่ีราคาข้ึนลงตามฤดูกาล และสามารถจัดเก็บไว้ในท่ีเหมาะสมโดยไม่ท าให้เส่ือมคุณภาพอย่างมีนัยส าคัญ 

เพื่อใช้ในฤดูกาลท่ีราคามีการปรับสูงข้ึนมาก และ (5) มีการรายงานเปรียบเทียบอย่างสม่ าเสมอเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

ของราคาวัตถุดิบท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับข้ึนราคาขายในกรณี

ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและกระท าได้ การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ

ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

ความเส่ียงจากการเพิ่มขื้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจท่ีจ าเป็นต้องมีพนักงานเป็นจ านวนมาก (Labor Intensive) โดยเฉพาะพนักงานบริการเพื่อ

ให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับท่ีจะท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีพึงพอใจ ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายพนักงานจึงจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่าย

ท่ีมีความส าคัญในอันดับท่ีสองรองจากต้นทุนวัตถุดิบ หากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มข้ึน และบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขาย

ให้เพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนหรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เน่ืองจากความกดดันจากการแข่งขัน หรือ

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อก าลังซ้ือของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผล

กระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

เพื่อลดความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายพนักงานตามท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ

ติดตามควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Level) ดังน้ี (1) ก าหนดและปรับเปล่ียนจ านวน

พนักงานของแต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจของแต่ละร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยท่ียังคง

สามารถรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (2) ติดตามควบคุม

ประสิทธิผล (Productivity) ของพนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงานตามท่ี

บริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารร้านอาหารแต่ละร้านให้ความส าคัญและเอาใจใส่ในเร่ืองน้ี จึงได้

ก าหนดให้ผลการวัดประสิทธิผลของพนักงานแต่ละร้านอาหารตามท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองช้ีวัดผลการด าเนินการ (KPI) ตัว

หน่ึงท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละร้านอาหาร (3) น าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน

ร้านอาหาร ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีข้ึน

ด้วยโดยช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วและแม่นย าย่ิงข้ึน และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะพนักงานบริการ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้ามี

มาตรฐานเดียวกัน การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ประกอบกับการปรับข้ึนราคาขายในกรณีท่ีเห็นว่า

จ าเป็นและกระท าได้ ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาท่ีผ่านมาให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ

รายได้ รวมท้ังสามารถลดความสูญเสียจากการมีพนักงานท่ีเกินความจ าเป็นและการปฏิบัติงานท่ีด้อยประสิทธิภาพ     

ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ดังน้ันบุคลากรจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจได้ ซ่ึงบริษัทฯ มี

แผนงานท่ีจะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงานประมาณ 30-40 คนต่อ 1 สาขา ท าให้บริษัทฯ จะต้องมีแผนงานการ
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รับพนักงานใหม่จ านวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่  ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงานใหม่เพื่อรองรับ

การขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานท่ีลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจและมุ่งม่ันท่ีจะแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้พนักงานท างานกับบริษัทฯ ให้นานท่ีสุด และ

ให้ความส าคัญกับการท างานภายใต้ “วัฒนธรรมเอ็มเค” ท่ีมีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกระดับช้ัน การให้โอกาสพนักงาน

ท่ีมีความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้ในอนาคต การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมี

ผู้มาสมัครเพื่อร่วมท างานกับบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง และพนักงานท่ีเข้าท างานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรของ

สถาบันฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ท่ีมีความสามารถตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

ความเส่ียงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าในเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควร 

เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนมาโดย

ตลอด ท าให้พื้นท่ีเช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายากข้ึน อาจท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงในการหาพื้นท่ีในการเปิดสาขา

ใหม่ไม่ได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นท่ีเช่าหลายรายท้ังศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมู

นิต้ีมอลล์ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกท้ังบริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารช้ันน าของประเทศ มีสินค้าและ

บริการเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค จึงไม่คิดว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นท่ีเช่าได้ ส าหรับสัญญา

เช่าพื้นท่ีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าคร้ังละ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ 3-5 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี หากบริษัทฯ ไม่

สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์

ท่ีดีกับผู้ให้เช่ามานาน มีประวัติการการช าระค่าเช่าท่ีดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า และท่ี

ผ่านมาได้รับการต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอด อีกท้ังบริษัทฯ และเจ้าของพื้นท่ีเช่ายังร่วมกันแก้ปัญหาส าหรับสาขาท่ีมีผล

ประกอบการท่ีไม่ดี ซ่ึงบางคร้ังอาจจะต้องพิจารณาปิดสาขาน้ันไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของท้ังสองฝ่าย ท าให้บริษัทฯ และ

เจ้าของพื้นท่ีเช่ามีความสัมพันธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพื้นท่ีเช่าและไม่สามารถ

ต่อสัญญาพื้นท่ีเช่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด 

ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ประกอบกับมีผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในกรณีท่ีสาขาท่ีเปิดใหม่อาจจะไม่

สามารถท ายอดขายได้ตามเป้าหมายและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน การเปิดสาขาใหม่น้ันจะต้องใช้เงินลงทุน

ประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้ส าหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานอ่ืนๆ บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะขยายสาขาเอ็มเค สุก้ี และยาโยอิ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าเลท่ีต้ังของ

สาขาท่ีเปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษาแผนงานการเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัดและสาขาท่ีเปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนท่ีดี

และคุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบ ารุงเป็นผู้รับผิดชอบในการส ารวจพื้นท่ี 

ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานของสาขาบริเวณใกล้เคียง และการวิเคราะห์ทาง

การเงิน เช่น ระยะเวลาจ่ายคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

จะต้องได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดสาขาใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณ์ใน

การท าธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และมีสินค้าและบริการเป็นท่ียอมรับของลูกค้า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการศูนย์การค้า 

โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์ มีความต้องการร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงมาเช่าพื้นท่ีเพื่อเป็นการดึงดูดและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้รับข้อเสนอท่ีดีมาโดยตลอด เช่น ท าเลท่ีต้ัง ขนาดของพื้นท่ี 

ระยะเวลาเช่า เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาพื้นท่ีเช่าทุกแห่งท่ีได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงิน

เพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่

ให้ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการมากย่ิงข้ึนจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท าก าไรให้ผู้ถือหุ้น และลดความเส่ียงต่อการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของสาขาใกล้เคียง
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เพื่อให้ม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่บริเวณน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการเพิ่มทางเลือก

ให้กับลูกค้ามากย่ิงขึ้นและเป็นกลยุทธ์ท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีการให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วนทางการตลาดอีกด้วย 

ความเส่ียงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ 

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ได้รับสิทธิในการด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยภายใต้ช่ือ “ยาโยอิ” จาก 

Plenus Co., Ltd. โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้คร้ังละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่าย

ใดบอกกล่าวการเลิกสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว ดังน้ัน หากมีการบอกเลิก

สัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะไม่สามารถด าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีท้ังหมด 193 สาขา และ

ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและ

วิธีการด าเนินงานของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ และ Know How ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึง

รวมถึงรูปแบบของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน และ

รูปแบบการด าเนินงานท้ังด้านการค้าและการผลิต และการช าระเงินค่าสิทธิตรงตามก าหนด อีกท้ังผลการด าเนินงานของยา

โยอิก็มีการเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ และ Plenus Co., Ltd. ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการ

ด าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุก้ี ในต่างประเทศและมีความสัมพันธ์ท่ีดีมาเป็นระยะเวลานาน และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญามาโดยตลอด ซ่ึงน่าจะท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ได้ 

ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในข้ันตอนการส่ัง

อาหาร โดยระบบจะส่งค าส่ังตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าและลดการผิดพลาดใน

การท างานให้น้อยท่ีสุด นอกจากน้ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนท่ีส าคัญในการให้บริการของ Home Delivery ท่ี

รับ order จากลูกค้าและส่งค าส่ังอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป และยังเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ ดังน้ัน หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีท าให้ระบบดังกล่าวไม่

สามารถใช้งานได้ อาจท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบงานท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การจัดซ้ือ

วัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และระบบส่ือสารระหว่างส านักงานใหญ่และสาขาท่ัวประเทศ ซ่ึงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อน าส่งให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงมีความม่ันใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีระบบมีปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็

สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เน่ืองจากทุกหน่วยงานมีคู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการ

ด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ และเพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถด าเนินการได้โดยไม่ติดขัด  

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศผ่านบริษัทร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. โดยถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อด าเนินธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงจะมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 

ภาษี และอัตราแลกเปล่ียน ดังน้ัน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนิน

ธุรกิจในประเทศน้ันๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การส ารวจตลาด (Market Survey) ความหนาแน่น

ของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปล่ียน 

เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ อัตราภาษี เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินท่ี

จะต้องได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากน้ี การท่ีมีพันธมิตรท่ี

แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นซ่ึงมีสาขากว่า 

2,800 สาขา และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟภายใต้ช่ือ ยาโยอิ เคน ท่ีประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วใน

ประเทศญ่ีปุ่น บริษัทฯ จึงมีความเช่ือม่ันในวิสัยทัศน์และการบริหารงานของกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันน าใน

ประเทศญ่ีปุ่นและมีศักยภาพท่ีจะท าให้ร้านเอ็มเค สุก้ี เป็นท่ีรู้จักและขยายสาขาไปท่ัวประเทศญ่ีปุ่น ดังน้ัน บริษัทฯ มี

ความเห็นว่าการวางแผนการลงทุนและการมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเข้มแข็งจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้ อีกท้ังการ

ขยายสาขาไปประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูง มีประชากรหนาแน่นและมีก าลังซ้ือ น่าจะเป็นโอกาสท่ีท าให้บริษัทฯ สามารถ

เติบโตได้อีก และยังเป็นการกระจายความเส่ียงในการด าเนินงานอีกด้วย 
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ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

อุทกภัยคร้ังร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปลายปี 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงคร่ึงปีหลังอย่างมาก เน่ืองจากน้ าได้ท่วมเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและพื้นท่ี

อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ซ่ึง

ครัวกลางนวนคร (CK3) ท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน้ าท่วมจนต้องปิดด าเนินการและย้ายฐานการผลิต

บางส่วนมาท่ีครัวกลางบางนา (CK4) ซ่ึงมีก าลังการผลิตท่ีเพียงพอและรองรับความต้องการของสาขาท่ีมีท้ังหมดใน

ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัวกลางแห่งใหม่ (CK5) ซ่ึงสามารถรองรับความต้องการของสาขาได้อีกเป็น

จ านวนมาก ส าหรับร้านอาหารของบริษัทฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 ได้แก่ ร้านอาหารเอ็มเค สุก้ี 

จ านวน 55 สาขา และร้านอาหารญ่ีปุ่นยาโยอิ จ านวน 13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะเวลา 0.5-2 เดือน โดยร้านส่วน

ใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายเน่ืองจากต้ังอยู่ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดท่ีมีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี อุทกภัยคร้ังน้ียังส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของคู่ค้าบางรายหยุดชะงักท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบบาง

ประเภทระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเส่ียง

ดังกล่าว เช่น การซ้ือประกันภัย การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัย

ธรรมชาติ การจัดหาครัวกลางใหม่ในท าเลท่ีเหมาะสม การเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายความเส่ียง การอนุมัติวงเงิน

ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงาน และการส่ือสารให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ท่ัวถึง การเตรียมความพร้อมของฝ่ายบริหารเพื่อ

เพิ่มความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะสามารถด าเนินต่อไปและมีการเตรียมความ

พร้อมในกรณีท่ีมีความเส่ียงจากภัยธรรมชาติเกิดข้ึน  

ส าหรับแผนงานการรับมือในกรณีท่ีสินค้าบางประเภทขาดแคลนน้ัน ฝ่ายจัดซ้ือจะเป็นผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้

จ าหน่ายวัตถุดิบทุกรายท่ีสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ โดยจะติดต่อส่ือสารอย่างใกล้ชิดเพื่อให้

ทราบประเภทสินค้าท่ีสามารถผลิตได้ ก าลังการผลิต จ านวนและเวลาท่ีสามารถส่งมอบสินค้าได้ ซ่ึงฝ่ายจัดซ้ือจะ

ประสานงานกับครัวกลาง เพื่อให้การส่ือสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึงรายการสินค้าท่ีขาดแคลน รายการสินค้าทดแทน และ

ระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณีท่ีไม่สามารถส่งให้ตามปกติ ซ่ึงทางสาขาจะทราบแนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้าคงเหลือใน

แต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าท่ีประจ าทุกสาขาสามารถส่ือสารกับลูกค้าโดยตรงได้ ซ่ึงเหตุการณ์อุทกภัยปี 

2554 ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการเหตุการณ์

ดังกล่าวให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงลูกค้าทุกท่านเข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอ

มา บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าจะสามารถรับมือและเตรียมความพร้อมกับความเส่ียงดังกล่าวได้  

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก บริษัทฯ ยังมีกรมธรรม์ประกันภัย

หลายประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ ประกันภัยส าหรับเงินประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันความเส่ียง

ภัยทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา
ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานและศกัยภาพในการแขง่ขนัอยา่ง
ไม่หยุดนิ่ง จะทำาให้บริษัทฯ สามารถดำารงธุรกิจได้ในระยะยาว
เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และ
นำามาซึ่งความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ จึงกำาหนด “นโยบาย
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” ทีมุ่ง่เนน้การพฒันาธรุกจิทีค่ำานงึถงึผูม้ี
สว่นไดเ้สยีและสิง่แวดลอ้ม โดยมกีลยทุธค์วามยัง่ยนืของ เอม็เค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป (MK Restaurant Group Sustainability 
Strategy) เป็นเสาหลักในการดำาเนินกิจการ สอดคล้องไปกับ
วสัิยทศันอ์งคก์ร “สง่มอบความสขุแกลู่กคา้ของเราดว้ยอาหาร
ที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ และ
สร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริม
ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม” บนพืน้ฐานของการกำากบัดแูลกิจการที่
ดคีวบคูไ่ปกับการยดึมัน่ในหลักจรยิธรรม ตลอดจนการเคารพ
สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สขุภาพ
ที่ดีและความสุขของผู้บริโภค ความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กร บริษัทฯ ได้กำาหนด
กลยทุธค์วามย่ังยนืทีส่อดคลอ้งกบัหลักการ Triple Bottom Line 
โดยกำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนนิงานทีเ่รียกว่า “Nourish the 
Good Life” ด้วยแนวความคิดที่อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีภาย
ใต้ 3 มิติหลัก ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย Nourish our Food Experience, Nourish 
our People, Nourish our Environment และ Nourish our 
Partnership ที่มุ่งเน้นการคิดค้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีประโยชน์เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ดูแล
คนในองค์กรด้วยการให้โอกาสและความก้าวหน้า สร้างคุณค่า
และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการ
รกัษาคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี ้นโยบายการพฒันา
อยา่งยัง่ยนืและการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ยงัสนบัสนนุเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN Sustainable 
Development Goals: SDGs) เพือ่กำากับทิศทางขององค์กรให้
ร่วมสร้างคุณค่าเพิ่มแก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

กลยุทธ์ความยั่งยืนตามกรอบแนวทางการดำาเนินงาน 
“Nourish the Good Life” ประกอบด้วย 
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  Nourish our Food Experience  
 “สร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ” 

มุ่งเน้นการยกระดับด้านคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความ
สุขแก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีมาตรฐานและความใส่ใจ ตลอดจนรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

 Nourish our People  
 “บำารุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน”

มุ่งมั่นในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีสร้างความ
มั่นคง ความก้าวหน้า ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศในการทำางานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำางานที่
ดี พร้อมเปิดโอกาสการพัฒนาความสามารถ เชิงความรู้ ทักษะ และเชิงแนวคิด ทัศนคติ อารมณ์ รวมถึงการบริหาร
จดัการบคุลากรทีม่คีวามสามารถโดดเดน่ ตลอดจนเสน้ทางการเตบิโตในอาชีพ เพือ่ต่อยอดศกัยภาพการสง่มอบคณุคา่
ให้กับองค์กรและความยั่งยืนของบริษัทฯ

 Nourish our Environment  
 “ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตท่ีสมบูรณ์”

มุ่งเน้นการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในโลกของเราตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า การลดการสูญเสียของวัตถุดิบอาหาร การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียในกระบวนการ 
ดำาเนนิงานตลอดห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แต่ต้นนำา้จนถงึปลายนำา้ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยเีพือ่ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
การจดัการของเสียและวตัถุดบิอาหารท่ีเหลือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึการใช้บรรจภุณัฑ์อย่างรบัผดิชอบเหมาะสม
กับความจำาเป็น

 Nourish our Partnership  
 “ยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในการสร้างคุณค่าร่วม”

ส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับรู้ความเข้าใจ ความคาดหวัง และสำารวจหาโอกาสเพื่อผสานความ
ร่วมมือในการต่อยอดสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป 
ในอนาคต
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นอกจากกลยทุธค์วามยัง่ยนืทัง้ 4 ดา้น และนโยบายการพัฒนาธุรกิจของบรษัิทฯ ทีมุ่ง่เนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนืและ
สรา้งความสมดลุระหวา่งการดำาเนินธรุกจิและความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดบ้รูณาการเปา้หมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals: SDGs) เขา้กบัการดำาเนนิธรุกจิดว้ย เพือ่เปน็สว่นหนึง่ใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป 

การสร้างคุณค่า

กลยุทธ์ UN SDGs ต่อบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม

Nourish our  
Food Experience

พัฒนาระบบการเกษตร กระบวนการ
ผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
เสถียรภาพของผลผลิตและวัตถุดิบ

•  ลดปัญหาความหิวโหยและสร้าง
หลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคน
ที่อยู่ในภาวะเปราะบางได้เข้าถึง
อาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ
อย่างเพียงพอ

•  ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัย
เกษตรและการขยายการบริการ 
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรในประเทศ

นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือมี
คุณสมบัติเฉพาะ ในการส่งเสริมสุข
ภาพและนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์
ต่อร่างกาย

•  ส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะ 
ที่ดี และลดการเจ็บป่วยจากสารเคมี
อันตรายและจากโรคไม่ติดต่อ

•  ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัย  
ยกระดับขีดความสามารถประเทศ
ด้านนวัตกรรมอาหาร

Nourish our  
People

เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนา
องค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรา
กำาลัง และพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจ

•  ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพ 
และสร้างความมั่นคง ความเท่า
เทียมทางอาชีพให้กับสังคม

Nourish our  
Environment

ลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียของ
วัตถุดิบอาหาร ต่อยอดมูลค่าให้กับ
ของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพ 
รวมถึงลดต้นทุนการใช้พลังงาน

•  ลดการเกิดของเสียและปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุน
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย

•  ส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)

Nourish our  
Partnership

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด

•  เสริมความแข็งแกร่งของการระดม
ทรัพยากรภายในประเทศ และ
สนับสนุนความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การดำาเนนิงานท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่าง
สมดลุเปน็เรือ่งสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่ความยัง่ยนืขององค์กร ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำาคญักบัการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นได้เสยี
ทุกกลุ่ม จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้
จำาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม และจัดลำาดับความ
สำาคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากความสำาคัญ 
ความเกี่ยวข้อง การได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของ 
บรษิทัฯ หรอืการมอีทิธพิลตอ่การดำาเนนิธรุกจิ โดยกลุม่ผูม้สีว่น
ได้เสียหลัก ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น และกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียรอง ประกอบด้วย พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วย
งานราชการและภาครัฐ ผู้รับจ้าง ชุมชนและภาคสังคม และคู่
แข่ง ซึ่งบริษัทฯ มีการดำาเนินงานและกลยุทธ์ในการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน

เอ็มเค กรุ๊ป

ลูกค้า

คู่แข่งผู้รับจ้าง

พนักงาน

คู่ค้า

หน่วยงานราชการ
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ผู้ถือหุ้น

พันธมิตรทางธุรกิจ

ชุมชน
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การปฏิบัติการ
ในโรงงานของบริษัท

พนักงาน พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ผู้รับจ้าง

การกระจายสินค้า
และบริการ
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การพัฒนาเทคโนโลยี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชุมชนสัมพันธ์
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
ในแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน โดยกิจกรรมที่สร้างคุณค่าประกอบด้วย 2 ประเภท คือ กิจกรรมหลัก (Primary activities) 
ได้แก่ การบริหารปัจจัยการผลิต การปฏิบัติการในโรงงานของบริษัทฯ การกระจายสินค้าและบริการ การตลาดและการขาย และ
การบริการหลังการขาย และกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ 
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กลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้เสีย
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ของผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ 
และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในปี 2564

ลูกค้า 1.  ช่องทางร้องเรียน 
บนเว็บไซต์

2.  โซเชียลมีเดีย เช่น  
Facebook, Line Official

3.  ฝ่ายบริการลูกค้า  
Customer Service

4.  แบบสอบถามความคิดเห็น
ในร้าน

5. โทรศัพท์

6. กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

คุณภาพของสินค้า 
และอาหาร

•  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้า
และอาหารอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

คุณค่าทางโภชนาการ •  วิจัยและพัฒนาเมนูอาหารที่หลากหลาย 
และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ความปลอดภัยของ
อาหาร

•  ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า 

•  เปิดเผยส่วนประกอบของอาหารที่อาจ 
ก่อให้เกิดการแพ้ (Food Allergen) ในเมนู

ราคาที่สมเหตุสมผล • กำาหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

•  แจ้งราคาอาหารและสินค้าในเมนูอย่าง
ชัดเจน พร้อมแจ้งปริมาณอาหาร

การบริหารความ
สัมพันธ์ลูกค้า

•  ปรับปรุงช่องทางการรับข้อเสนอแนะและ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อตอบ
สนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

•  พัฒนาระบบบัตรสมาชิกที่สามารถตอบ
สนองความต้องการลูกค้าตามกลุ่มประเภท

พนักงาน 1. การประชุมทีม

2. อีเมล

3. แอปพลิเคชัน HR

4.  การสำารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันประจำาปี

5. แบบการประเมินผลงาน

6. ช่องการรับเรื่องร้องเรียน

7. โทรศัพท์

8. จดหมาย

9.  ช่องทางร้องเรียน 
บนเว็บไซต์ 

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม •  ปรับปรุงค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับค่า
ครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

•  พัฒนาระบบการประเมินพนักงานที่
สามารถตรวจสอบผลการประเมินจาก
หัวหน้างานได้ด้วยตนเอง

สวัสดิการที่ดี •  ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม
กับพนักงาน และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

โอกาสความก้าวหน้าใน
การทำางาน

•  เตรียมความพร้อมและคัดเลือกพนักงาน
จากภายในองค์กรในการเลื่อนตำาแหน่ง

ความปลอดภัยในการ
ทำางาน

•  สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการทำางาน 
พร้อมวางระบบควบคุมความปลอดภัย 
ทุกจุดในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การพัฒนาศักยภาพ •  กำาหนดหลักสูตรอบรมของพนักงานทุก
ระดับ ทั้งหลักสูตรด้านสมรรถนะหลักและ
หลักสูตรเสริม

บรษิทัฯ ทำาการสำารวจและรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะ
กลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น การสัมภาษณ์โดยตรง การออกเยี่ยมเพื่อทวนสอบความต้องการ การสำารวจผ่านแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ตลอดจนช่องทางการรับข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางรับข้อคิดเห็นบน QR code และเว็บไซต์ ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย และข้อมูลจากพนักงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ
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ความต้องการ 
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คู่ค้า 1.  การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ประจำาปี

2.  การประชุมประจำารอบ
ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท

3. อีเมล

4. โทรศัพท์

ราคาที่เป็นธรรม •  กำาหนดราคาซ้ือขายอย่างเหมาะสมตาม
คุณลักษณะของสินค้า โดยอ้างอิงราคากลาง

การพิจารณาคัดเลือก
คู่ค้าอย่างเป็นธรรม

•  จัดทำาเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกคู่ค้า
โดยการกำาหนดคุณสมบัติและขั้นตอนการ
คัดเลือกอย่างชัดเจน โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

คุณภาพสินค้าทีได้ตรง
ตามมาตรฐานที่กำาหนด

•  มีระบบตรวจสอบการเช็คคุณภาพสินค้า
ทุกรายการ

การปฏิบัติตามสัญญา
และกฎเกณฑ์การสั่งซื้อ

•  ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง รวมถึง
การสื่อสารระหว่างกันในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงได้

การร่วมสร้างคุณค่า 
เพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน

•  ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาคู่ค้าเพื่อ
การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น 1. รายงานประจำาปี

2. การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

3. การจัดประชุมนักวิเคราะห์

4. การจัดเยี่ยมชมบริษัท

5. อีเมล

6.  ช่องทางร้องเรียนบน
เว็บไซต์

7. โทรศัพท์

8. หนังสือ/จดหมาย

ผลประกอบการที่ดีและ
การเติบโตทางธุรกิจ

•  วางแผนกลุยุทธ์ด้านการตลาดที่สอดคล้อง
กับความต้องการผู้บริโภค การบริหาร
ความเสี่ยง การสำารองงบประมาณ และ
การบริหารลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น

เงินปันผลที่เป็นธรรม •  จัดสรรเงินปันผลจากการดำาเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องตาม
สถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน

•  ปรับแผนกลยุทธ์องค์กรและกระบวนการ
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามวิถี 
New Normal

ความโปร่งใสในการ
ดำาเนินธุรกิจ

•  เปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ด้าน ESG อย่าง 
ถูกต้องและตามกำาหนดเวลา

พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

1.  การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ประจำาปี

2.  การประชุมประจำารอบ
ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ
กับบริษัท

3. อีเมล

4. โทรศัพท์

ราคาที่เป็นธรรม •  เจรจาตกลงผลตอบแทนร่วมกันอย่างเป็น
ธรรมและกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาคัดเลือก
พันธมิตรทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม

•  จัดทำาเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือก
พันธมิตรทางธุรกิจที่กำาหนดคุณสมบัติและ
ขั้นตอนการคัดเลือกอย่างชัดเจน โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้

การปฏิบัติตามสัญญา
และกฎเกณฑ์

•  ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง รวมถึง
การสื่อสารระหว่างกันหากมีกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงได้

การร่วมสร้างคุณค่า
เพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน

•  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตทาง
ธุรกิจร่วมกัน

•  สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจในด้านข้อมูล
และการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างกัน
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หน่วยงาน
ราชการและ
ภาครัฐ

1. จดหมาย

2. อีเมล

3. โทรศัพท์

4. การเข้าพบในโอกาสต่างๆ

5. การเยี่ยมชมกิจการ

การดำาเนินธุรกิจตาม
หลักจรรยาบรรณ

•  กำากับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ผ่านระบบตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบและข้อกำาหนด
ตามกฎหมาย

•  ทบทวนข้อกฎหมายออกใหม่และดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้แนวทางที่กฎหมายกำาหนด
อย่างเคร่งครัด

การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็ว

•  กำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละประเภท
กฎหมายโดยตรง และพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ผู้รับจ้าง 1. อีเมล

2. โทรศัพท์

3.  ช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์

ราคาที่เป็นธรรม •  ให้เสนอราคาแข่งขันอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 

•  กำาหนดอัตราราคาค่าจ้างที่เหมาะสมกับ 
เนื้องานและเป็นธรรมต่อผู้รับจ้าง

การคัดเลือกผู้รับจ้าง
อย่างเป็นธรรม

•  จัดทำาเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกผู้รับ
จ้างโดยการกำาหนดคุณสมบัติและขั้นตอน
การคัดเลือกอย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจ
สอบได้

•  ให้เสนอราคาแข่งขันอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งเปิดเผยราคาที่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือก

การปฏิบัติตามสัญญา
และกฎเกณฑ์

•  ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง รวมถึง
การสื่อสารระหว่างกันในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงได้

ระบบการตรวจรับงาน
ที่ได้มาตรฐาน

•  จัดทำาระบบตรวจสอบการเช็คคุณภาพ
สินค้าและบริการโดยกำาหนดมาตรฐาน 
ร่วมกัน

ชุมชนและ
ภาคสังคม

1. อีเมล

2. ช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์

3. โทรศัพท์

4.  โซเชียลมีเดีย เช่น  
Facebook

5.  ฝ่ายบริการลูกค้า  
(Customer Service)

ความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานทางธุรกิจ

•  เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานทางธุรกิจ 
สู่สาธารณชนในช่องทางสาธารณะต่างๆ

การเปิดโอกาส 
ให้ชุมชนและภาคสังคม 
มีส่วนร่วม

•  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นเพื่อรับ
ฟังความต้องการและให้การสนับสนุนที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการผลกระทบ
ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อ
สังคมและชุมชน

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ให้ลดน้อยลง

คู่แข่งขัน 1.  การประชุมร่วมกันในสมาคม
หรืองานต่างๆ

การแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม

• ดำาเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ

• ตั้งราคาสินค้าและบริการที่สมเหตุสมผล

•  ให้ข้อมูลและการโฆษณาที่มีความรับผิด
ชอบต่อผู้บริโภค
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การระบุประเด็น
ด้านความยั่งยืน 

(Identification)

การประเมิน
ความสำคัญต่อบริษัท 

(Importance to 
organization assessment)

การประเมินอิทธิพล
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

(Influence on stakeholder 
assessment)

การจัดลำดับ
ความสำคัญ 
(Prioritization)

การให้เหตุผล 
(Validation)

การกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 

บริษัทฯ นำาผลสำารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมท้ังระบุประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กรเพิ่ม
เติมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยพิจารณาจากเป้าหมายและทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ วิเคราะห์
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญั และปจัจัยภายนอกอ่ืนๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
เชน่ แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของโลกและการเปลีย่นแปลงในระดบัภมูภิาค แนวโนม้ความเส่ียงของโลก ประเดน็สำาคญัของบรษิทัฯ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง เกณฑ์ที่กำาหนดในมาตรฐานและแบบประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 

  

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรโดยใช้กระบวนการประเมินและจัดลำาดับความ
สำาคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) Standards โดยพิจารณาจัด
ลำาดับประเด็นจากระดับความสำาคัญที่ประเด็นมีต่อบริษัทฯ และระดับอิทธิพลของประเด็นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีประเด็นด้านความยั่งยืนรวม 27 ประเด็น และนำาประเด็นมากำาหนดลงในตาราง Materiality Matrix ที่แบ่ง
เป็น 3 ระดับตามความสำาคัญของประเด็นที่มีต่อองค์กร และระดับอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ามีประเด็นด้านความยั่งยืนที่มี
ความสำาคัญมากจำานวน 10 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมประเด็นในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้

Sustainability Fundamental
1 การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ

ธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียนและข้อ
บังคับ

2 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิถฤต

Economic - Food
6 คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

10 การบริการที่เป็นเลิศและการสร้างสรรค์
ประสบการณ์ให้ลูกค้า

Environmental - Planet
15 การใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ

16 การบริหารจัดการขยะอาหาร

Social - People
21 สุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

24 ความเป็นอยู่ที่ดีและความผูกพันของ
พนักงาน

25 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการ
บริหารคนเก่ง

 

Importance to MK
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กลยุทธ ์
ความยั่งยืน

ประเด็นสำาคัญด้าน
ความยั่งยืน

แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมายระดับองค์กร เนื้อหาที่รายงาน หน้า

Nourish  
our Food  
Experience

• คุณภาพและ 
ความปลอดภัย
ของอาหาร

ยกระดับคุณภาพและ
สร้างความมั่นใจใน
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ด้วยการพัฒนา
กระบวนการเกษตรและ
กระบวนการการผลิต 
ตลอดจนพัฒนาการ
บริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน

• จำานวนคู่ค้าทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ได้รับ
การทวนสอบด้าน
ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่กำาหนด
ของสินค้า food และ 
food contact

คุณภาพและ
ความปลอดภัย
ของอาหาร

36

• จำานวนข้อร้องเรียนที่
มีนัยสำาคัญด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ของอาหารไม่เกิน 
0.27 PPM*

การบริหารห่วง
โซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน

44

• จำานวนคู่ค้าธุรกิจ
หลักทุกราย 
(ร้อยละ 100) ได้รับ
การประเมินความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน
ตามจรรยาบรรณ 
คู่ค้าธุรกิจภายใน 
ปี 2568

• สุขภาพและคุณค่า
ทางโภชนาการ

พัฒนาอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์
อาหารที่ทำาหน้าที่
เฉพาะเจาะจงในการส่ง
เสริมสุขภาพ และเสริม
สร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคน

• จำานวนผลิตภัณฑ์
ที่คิดค้นใหม่หรือ
พัฒนาปรับปรุง
เพื่อส่งเสริมความ
ต้องการมีสุขภาพที่ดี
ของผู้บริโภค ไม่น้อย
กว่า 1 รายการต่อปี

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ

47

• การบริการที่เป็น
เลิศและสร้างสรรค์
ประสบการณ์ให้
ลูกค้า

พัฒนาการบริการ
ให้เป็นเลิศ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่
ลูกค้า รับผิดชอบ
ต่อลูกค้าอย่างมือ
อาชีพ และใส่ใจรับฟัง
เสียงลูกค้าเพื่อนำามา
ปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างต่อเนื่อง

• จำานวนคำาติด้าน
คุณภาพอาหารและ
การบริการไม่เกิน 
582 PPM

การบริหารความ
สัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อ
ลูกค้า

53

• การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า

• ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า

ประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนทั้ง 10 ประเด็น ได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์
และแนวทางการดำาเนินงาน ตลอดจนเป้าหมายระดับองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าวให้เหมาะ
สมกบัสถานการณแ์ละสภาพแวดล้อมภายนอกหรือบรบิทองคก์รทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนสามารถตอบสนองประเดน็ทีผู่ม้สีว่น
ได้เสียให้ความสนใจด้วย ดังนี้
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กลยุทธ ์
ความยั่งยืน

ประเด็นสำาคัญด้าน
ความยั่งยืน

แนวทางการดำาเนินงาน เป้าหมายระดับองค์กร เนื้อหาที่รายงาน หน้า

Nourish our 
People

• ความเป็นอยู่ที่ดี
และความผูกพัน
ของพนักงาน

ดูแลความเป็นอยู่ของ
พนักงานให้มีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บรวม (LTIFR) 
เท่ากับศูนย์

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
สิทธิมนุษยชน 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

56

• จำานวนการร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่มีนัยสำาคัญได้รับ
การจัดการเสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่กำาหนด
ทั้งหมด (ร้อยละ 100)

68

• คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานต่อ
องค์กรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

63

• การพัฒนา
ศักยภาพของ
พนักงานและการ
บริหารคนเก่ง

พัฒนาความสามารถ 
และบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีความ
สามารถโดดเด่น ตลอด
จนเส้นทางการเติบโตใน
อาชีพ

• สัดส่วนของพนักงาน
ที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของ
องค์กรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

58

Nourish our  
Environment

• การใช้บรรจุภัณฑ์
อย่างรับผิดชอบ

ลดการสูญเสียของ
วัตถุดิบอาหารตลอด
กระบวนการผลิต

• ปรับบรรจุภัณฑ์
พลาสติกเป็นวัสดุที่
ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในปี 2568

การบริหาร
จัดการขยะและ
ของเสีย

77

• การบริหารจัดการ
ขยะอาหาร

เพิ่มประโยชน์และมูลค่า
ให้กับของเหลือใช้และ
ของเสียด้วยหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

• ลดปริมาณขยะ
อาหารลงร้อยละ 50 
ภายในปี 2573 เทียบ
กับปี 2566

Nourish our 
Partnership

ส่งเสริมโครงการ
พัฒนาสังคมที่
สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศ

• กำาไรจากผลการ
ดำาเนินงานที่บริจาคให้
หน่วยงานด้านสังคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของกำาไรต่อปี

การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน
และสังคม

81

*PPM = Parts Per Million 

สำาหรับประเด็นสำาคัญที่เป็นพื้นฐานด้านความยั่งยืน ได้แก่ การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชนั และการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บังคับ ไดแ้สดงรายละเอยีดไว้ในส่วนที ่2 การกำากับดแูลกิจการ และประเดน็
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
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 Nourish our Food Experience 
 “สร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ”

3.3 ภาพรวมการดำาเนินงานและการจัดการประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้

อาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารปนเปื้อนที่เป็น
อนัตรายตอ่ร่างกาย รวมถึงการเปดิเผยข้อมลูด้านอาหาร
อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ เป็นหนึง่ในปจัจยัสำาคญัทีส่่งผลตอ่
ความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจด้านอาหาร ตลอดจนการ
สร้างความเชือ่มัน่และความพงึพอใจใหแ้กผู้่บริโภค บรษิทัฯ 
จงึใหค้วามสำาคญัอย่างย่ิงในการส่งมอบอาหารทีด่ ีมคีณุภาพ 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด และมุ่งมั่นในการ
รักษาและพัฒนาคุณภาพของอาหารอย่างต่อเน่ือง โดย
กำาหนดเปน็นโยบายและแนวปฏบิตั ิตลอดจนมกีารควบคมุ
การดำาเนนิงานตามระบบคณุภาพและมาตรฐานทีไ่ดร้บัการ
ยอมรับในระดับสากล เช่น FSSC 22000 HACCP GHPs 
และ ISO9001 ตลอดหว่งโซอ่ปุทานตัง้แตก่ารจดัหาวตัถดุบิ 
กระบวนการผลิตที่ครัวกลาง การขนส่ง การจัดเตรียม
อาหารที่ร้านสาขา จนถึงการส่งมอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค

บรษิทัฯ กำาหนด ”นโยบายดา้นความปลอดภยัของอาหาร” 
และแนวปฏบิตัอิยา่งชดัเจนในการจดัการเพือ่ความปลอดภยั
ของอาหาร ซึง่รวมอยูใ่นนโยบายคณุภาพ (Quality Policy) 
โดยมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี และมีการกำากับดูแลให้มี
การดำาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน (Action Plan) เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
PDCA อย่างบูรณาการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อ
ป้องกันการเกิดอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) การ
แพ้อาหาร (Food Allergen) และสิ่งแปลกปลอมในอาหาร 
(Food Physical) โดยบริษทัฯ กำาหนดเปา้หมายระดบัองคก์ร
ให้มีจำานวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญด้านความปลอดภัย
และคุณภาพของอาหารไม่เกิน 0.27 PPM และคู่ค้าทั้งหมด 
ของบริษัทฯ (ร้อยละ 100) ที่ส่งมอบวัตถุดิบอาหารได้รับ
การทวนสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำาหนด
ของสินค้า Food และ Food contact 
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2547:  โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
 (Clean Food Good Taste)
2547: โครงการอาหารปลอดภัย
 (Food Safety)
2544: GHPs/HACCP : 1993
2543: ระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้าง
 ในผักสดและผลไม้สด
2543: ISO 9001 : 2000

2543-2547

2548-2552

2553: โครงการร้านอาหารวัตถุดิบ
 ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
 (Q Restaurant)
2553: ISO/IEC 17025 : 2005

2559: ISO 9001 : 2015
2562:  ISO/IEC 17025 : 2017

2553-2557

2564: ระบบตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร
2564: GHPs/HACCP V2020
2564: BRC S&D
2564: FSSC 22000 version 5.1
2564: ISO 22000 : 2018

2558-2562

2548:  โครงการปลอดภัยไร้ผงชูรส
2548: โครงการกรุงเทพมหานคร
 เมืองอาหารปลอดภัย
 (Bangkok Food Safety City)
2550: มาตรฐานบริการอาหาร
 เพื่อการท่องเที่ยว
 (Thailand Tourism Standard)
2551: ISO 9001 : 2008
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2563-Present

         การพัฒนาระบบคุณภาพด้านอาหาร

บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและอาหารอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการพัฒนาระบบ
ควบคมุคณุภาพด้านอาหารอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด เพือ่ใหก้ารควบคมุคณุภาพอาหารของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมาตรฐานสากลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพอาหารของ 
บริษัทฯ และตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง
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การรับรองมาตรฐานในประเทศ การรับรองมาตรฐานต่างประเทศ

การรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก
สดผลไม้สดจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข

ได้รับการรับรองมาตรฐาน British Retail Consortium 
(BRC) Storage and Distribution

การรับรอง “โครงการอาหารปลอดภัย” (Food Safety) 
ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต

Good Hygiene Practice (GHPs) Version 2020

การรับรอง “โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือก
ใช้สินค้า Q” (Q Restaurant) สำานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 
Version 2020

การรับรอง “โครงการปลอดภัยไร้ผงชูรส” จากสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
ISO 22000:2018

การรับรอง “โครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหาร
ปลอดภัย” (Bangkok Food Safety City) จากกอง
สุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำาหรับการ
ผลิตอาหาร FSSC 22000 (Version 5.1)

การรับรอง “โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean 
Food Good Taste) ซึ่งเป็นโครงการของสำานักสุขาภิบาล 
อาหารและนำ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การรับรอง “มาตรฐานบริการ อาหารเพื่อการท่องเที่ยว” 
(Thailand Tourism Standard) จากกรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 
จากสำานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ความสำาเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

M-SENKO
CK5

CK5
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เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอาหารสด เช่น เนื้อ
สัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ และข้าว ที่ผลิตภายในประเทศ คุณภาพ
และความปลอดภัยของวัตถุดิบจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง 
บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นประจำาทุกวันเพื่อความสดใหม่ 
โดยโรงงานครัวกลางเป็นผู้รวบรวมจำานวนสินค้าแต่ละประเภท
จากทุกร้านสาขาผ่านระบบออนไลน์ ก่อนส่งคำาส่ังซื้อไปยังผู้
ผลิตและผู้จำาหน่ายให้ดำาเนินการจัดส่งวันต่อวัน 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการคดัเลอืกผูผ้ลิตและผูจ้ำาหนา่ยอยา่งนอ้ย 
2 รายเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัซือ้ทกุครัง้ และจะตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายเป็นประจำาทุกปี ทั้งในด้าน
คุณภาพของวัตถดุบิ สถานทีผ่ลติ การใหบ้ริการ และเง่ือนไขอืน่
ตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้ำาหนดไวเ้ปน็สำาคญั โดยไม่มนีโยบายการสัง่ซือ้
วตัถดุบิจากผูผ้ลติและผูจ้ำาหนา่ยรายหนึง่รายใดเปน็พเิศษ สำาหรบั
วัตถุดิบที่ราคามีความผันผวนสูง เช่น กุ้ง ปลา และปลาหมึก 
บริษัทฯ จะทำาสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้าโดยระบุปริมาณการสั่งซื้อ 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าดังกล่าวพร้อมไว้สำาหรับลูกค้าเสมอ 
ทัง้น้ี ฝา่ยจดัซือ้จะเป็นผูค้ดัเลอืกผูผ้ลติและผูจ้ำาหนา่ยวตัถดุบิ โดย
มเีกณฑก์ารคัดเลอืกจากคุณภาพของวัตถดุบิทีต่อ้งสอดคลอ้ง
กับมาตรฐาน ข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

          การควบคุมคุณภาพและการทวนสอบย้อนกลับ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสำาเร็จ ดังนี้

• การรับรองมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) Storage and Distribution ของกระบวนการ
จัดเก็บจัดส่ง บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ รับรองโดย SGS (Thailand) และเป็นที่ยอมรับจากองค์กร GFSI 
(The Global Food Safety Initiative)

 
• การรบัรองมาตรฐาน FSSC 22000 (version 5.1) ของกระบวนการผลติครัวกลางบางนา CK5 ซ่ึงมาตรฐาน
ดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดการด้านระบบความปลอดภัยทางอาหารและความรับผิดชอบในคุณภาพของอาหาร 
รับรองโดย TUV NORD Thailand และเป็นที่ยอมรับจากองค์กร GFSI (The Global Food Safety Initiative)

 
• การรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2018 ของกระบวนการผลิตครัวกลางบางนา CK5 ซึง่มาตรฐานดังกล่าว
มุง่เนน้การจดัการดา้นระบบความปลอดภยัทางอาหารและความรบัผดิชอบในคณุภาพของอาหาร รบัรองโดย 
TUV NORD Thailand และเป็นที่ยอมรับจากองค์กร GFSI (The Global Food Safety Initiative)

 
• การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ซึ่ง
เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมที่จุดวิกฤต (Critical Control Point: 
CCP) ของการผลติ ตลอดหว่งโซอ่าหารตัง้แตผู่ผ้ลติเบือ้งตน้จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ย รบัรองโดย TUV NORD 
Thailand มาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่20 และเปน็ทีย่อมรบัจากองคก์ร GFSI (The Global Food Safety Initiative)

 
• การรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบตักิารทดสอบดา้นสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 
จากสำานกัมาตรฐานหอ้งปฏิบตักิารกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ มาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่12

 
• การรับรอง “โครงการปลอดภัยไร้ผงชูรส” ซ่ึงมาตรฐานดงักลา่วทำาการสุม่ตรวจหาสาร MSG (Monosodium 
Glutamate) และอนุพันธ์ผงชูรสในตัวอย่างอาหารจากร้าน MK Restaurant และดำาเนินการตรวจสอบใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ความมั่นใจว่าอาหารทุกจานในร้านปลอดภัยและไม่ใส่ผงชูรส รับรองโดยสถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

ในปี 2565 บริษัทฯ วางแผนการพัฒนาระบบคุณภาพเพิ่มเติมในอนาคต โดยขยายการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เครื่องดื่มสำาเร็จรูป ตามมาตรฐาน GHPs/HACCP เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
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การตรวจสอบคุณภาพ

กระบวนการตรวจสอบเพือ่คงไวซ้ึง่คณุภาพและความปลอดภยัของวตัถดุบิและอาหาร
ของบริษัทฯ จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เป็นการตรวจประเมินระบบคุณภาพ
ภายในบรษิทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สนิคา้ทีผ่ลติในโรงงานไดค้ณุภาพและมัน่ใจว่ามคีวาม
ปลอดภัยก่อนส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภค

โรงงานครัวกลางมหีน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพ จดัเตรยีม และปรงุอาหารใหม้รีสชาติดี
ตามมาตรฐานของบรษิทัฯ ตามวธิกีารทีส่ะอาด ถกูหลักอนามยั และเปน็ศนูยก์ลาง
จดัเกบ็และกระจายสนิคา้ไปยงัรา้นคา้สาขาทัว่ประเทศ บรษิทัฯ จงึจดัตัง้หอ้งปฏบิตัิ
การในโรงงานครวักลาง ซึง่ไดร้บัการรบัรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17025:2017 และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์กว่า 15 ชนิด
และตรวจสอบการปนเปือ้นของสารพษิในอาหาร เชน่ สารพษิตกคา้ง ฟอรม์าลนิ บอแรกซ ์สารฟอกขาว สารกนัรา ซึง่บรษัิทฯ 
ไดท้ำาการตรวจสอบคณุภาพของวตัถุดบิ เนือ้สัตว ์ผกัสด ผลไมส้ด ทกุชนดิและอาหารทกุประเภทกวา่ 16 กลุม่ผลติภณัฑ ์ทำาให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. การตรวจประเมินคู่ค้า (Supplier Audit) 
เป็นการตรวจประเมนิคูค้่าตามระยะเวลาที่
กำาหนดไว้โดยอ้างองิจากข้อมลูการประเมนิ
ความเส่ียงในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตามหลัก
เกณฑ์การตรวจประเมินโดยปรับให้เหมาะ
สมจากข้อกำาหนด และมาตรฐานสากล และ
สามารถนำาข้อมูลในระบบไปใช้ในการทวน
สอบย้อนกลบัถงึทีม่าของวตัถดุบิและสนิค้า
ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล 
โดยบรษิทัฯ มีการดำาเนนิงานกบัคูค้่าในเรือ่ง
ความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้

• จัดตั้งหน่วยงานสำาหรับตรวจประเมินคู่ค้าด้านความปลอดภัยของอาหาร
โดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้รับวัตถุดิบและอาหารที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

• จัดทำามาตรฐานสินค้ากลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประสาน
งานสามารถติดต่อกับคู่ค้าธุรกิจและแจ้งความต้องการของบริษัทฯ ก่อน
การซื้อขาย 

• กำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับการประเมินคู่ค้าในกลุ่มผู้ขาย เพื่อให้ได้คู่ค้าท่ี
มีคุณภาพ 

• แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของบริษัท เช่น 
สินค้าปลอดผงชูรส และสารปรุงแต่งตามประกาศของสำานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) เพือ่ใหคู่้ค้าปฏบัิตติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั
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บริษัทฯ ดำาเนินการตรวจสอบโรงงานของผู้ผลิตและผู้จำาหน่าย
วัตถุดิบ สภาพรถที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ การแต่งตัวของพนักงาน
ขนส่ง สภาพรถเข็นท่ีขนสินค้าเข้าครัวกลาง ตลอดจนความ
สะอาดของภาชนะทีบ่รรจสุนิค้า โดยกำาหนดเป็นเกณฑ์การตรวจ
สอบอย่างชัดเจนโปร่งใส และดำาเนินการตรวจสอบผู้ผลิตและ

ในปี 2564 คู่ค้าของบริษัทฯ จำานวน 761 ราย คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำานวนคู่ค้าทั้งหมด ได้รับการทวนสอบด้านความปลอดภัย
อาหารตามมาตรฐานที่กำาหนดของสินค้า food และ food contact โดยมีการเข้าทวนสอบด้านความปลอดภัยอาหาร ณ สถาน
ท่ีผลิตจริง จำานวน 103 ราย และส่วนที่เหลือทำาการทวนสอบโดยใช้วิธีการประเมินจากเอกสารตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด  
 
บริษัทฯ กำาหนดแนวทางการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

ความถูกต้องของ
สินค้าและครบตาม
จำานวน

สุ่มตรวจตัวอย่างวัตถุดิบ
เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุ 
ความสดใหม่ อุณหภูมิ สี 
กลิ่น ขนาดและนำ้าหนัก  
ว่าเป็นไปตามตามข้อตกลง 
ที่กำาหนดไว้ 

ส่งวัตถุดิบตรวจสอบ
ในห้องปฏิบัติการของ
โรงงานครัวกลางที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
สากล เพื่อหาสิ่งเจือปน
และสารตกค้าง

1 2 3

ผู้จำาหน่ายอาหารทุกรายที่ส่งมอบวัตถุดิบอาหารให้แก่บริษัทฯ 
ว่ามีการดำาเนินงานอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยหรือไม่ 
เพือ่ลดความเสีย่งดา้นคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
หน่วยงานผู้ตรวจสอบทำาการตรวจสอบวตัถดุบิใน 3 ด้าน ได้แก่

คุณภาพวัตถุดิบ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน   แบบ 56-1 ONE REPORT • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

42

ความหมายของ DMHTTA
D : Distancing การเว้นระยะระหว่างกัน

M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือ 
 หน้ากากอนามัย

H : Hand washing หมั่นล้างมือ

T :  Temperature check ตรวจวัด 
 อุณหภูมิร่างกาย 

T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 

A : Application

ข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำานักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

สำาหรับการกระจายวัตถุดิบและอาหาร บริษัทฯ มอบหมายให้
บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำากัด ในฐานะบริษัทร่วมค้า เป็น
ผูด้ำาเนินการด้านการจัดส่งและกระจายวตัถุดิบและอาหารไปยงั
ร้านสาขาทัว่ประเทศ โดยใช้รถขนส่งทีม่กีารควบคมุอณุหภมูแิละ

ใช้ระบบ GPS ติดตามรถขนส่ง พร้อมบันทึกข้อมูลตลอดการ
ขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการรักษา
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้ดีที่สุด 

คุณภาพการทำางานของพนักงาน

 2.3 UP-DMTTA 
  • มีผู้รับผิดชอบกำากับติดตามพนักงานทุกคน
  •   ขอความร่วมมือจากพนักงานงดการรวมกลุ่ม หรือรับ

ประทานอาหารร่วมกัน

3. มาตรการด้านผู้รับบริการ 
 3.1 การคัดกรองลูกค้า 
  •  คดักรองความเสีย่งของลกูค้าก่อนเข้ามาใช้บรกิารทีร้่าน 

สาขาด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ 
  • คัดกรองตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งคัด

พนักงานทุกคนทั้งโรงงานครัวกลาง ขนส่ง และร้านสาขา 
จะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏบิตังิานจรงิทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบัิติ เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายด้าน
คณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร ตลอดจนวฒันธรรม
ขององค์กร โดยบริษทัฯ กำาหนดมาตรฐานการให้บริการและ
วธิปีฏบิตังิานทุกข้ันตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ทกุคน
ปฏบิตัติามมาตรฐานเดยีวกนั และมกีารตรวจสอบคณุภาพ
อาหารและการทำางานของพนกังานจากผูช้ำานาญการในทกุ
ขั้นตอนการดำาเนินงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพของ
อาหารรวมถึงการบริการที่จะได้รับ

ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) บริษทัฯ ได้เพิม่มาตรการความปลอดภัยด้าน
อาหารและการบริการลูกค้าอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกนัการ
แพร่กระจายของไวรสัโควดิ-19 โดยนำามาตรการเฝ้าระวงั 
และมาตรการป้องกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรม
ควบคุมโรคมาปฏิบัติใช้กับทุกร้านสาขา ดังนี้ 

1. มาตรการความปลอดภัยสำาหรับองค์กร
 1.1 มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

(สุขอนามัยและความปลอดภัย)
  • ทำาความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีหลังใช้บริการ 
  •  ทำาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันอย่างน้อย 1-2 

ชั่วโมง
  • จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
 1.2  มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

(การรักษาระยะห่าง)
  •  เว้นระยะห่างระหว่างบคุคลและโต๊ะรับประทานอาหาร 

1-2 เมตร และวางฉากกัน้ในพืน้ท่ีท่ีมรีะยะน้อยกว่า 
1 เมตร 

2. มาตรการด้านผู้ให้บริการ (พนักงาน) 
 2.1  สร้างภมูคิุม้กนัให้แก่พนกังานทุกคนด้วยการฉดีวคัซนี
 2.2 คัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำางาน
  •  คดักรองพนกังานเป็นประจำาทกุวนัก่อนเข้าทำางาน

ด้วยแอปพลิเคชันของบริษัทฯ
  • ให้พนักงานตรวจ ATK ตามรอบที่กำาหนด

การควบคุมคุณภาพระหว่างการขนส่งกระจายสิินค้้า
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Food Allergen 
Communication 

บรษัิทฯ เปิดเผยข้อมลูทางโภชนาการเพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัข้อมลู
เกีย่วกบัลกัษณะของอาหาร ข้อควรระวงั อย่างถูกต้องและครบ
ถ้วนในช่องทางต่างๆ ท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อลด
ความเสี่ยงในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น 
ข้อมลูอาหารทีอ่าจก่อภมูแิพ้ (Food Allergen) มกีารเปิดเผยใน
เมนูรายการอาหารเพือ่ให้ลกูค้ารบัทราบ ก่อนการเลอืกซ้ือหรอื
สั่งวัตถุดิบและอาหาร และกำาหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความ
เสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์แพ้อาหารของลูกค้า 

บรษิทัฯ มกีารคำานวณค่าพลงังานอาหาร (Calorie-Calculation 
Program) ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารเป็นค่าเฉลี่ยราย
บุคคล โดยผลการคำานวณจะปรากฏอยู่ที่ท้ายใบเสร็จรับเงิน
ที่มอบให้แก่ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ารับทราบค่าพลังงานอาหาร
และนำาข้อมูลไปช่วยควบคุมการรับประทานอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัให้ความสำาคญักบัการทำาการตลาดอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยออกแบบแคมเปญ กิจกรรม
สนับสนุนและส่งเสริมการขายต่างๆ โดยใช้ผลการวิจัยทางการ
ตลาดเข้ามาสนบัสนนุการส่งมอบประสบการณ์ทีด่ ีสร้างความ
พึงพอให้แก่ผู้บริโภคบนพื้นฐานการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบ รวมถึงการให้ข้อมูลรายการสินค้าและกิจกรรม 
ส่งเสริมการขายที่เป็นจริง ครบถ้วน ชัดเจน และซื่อสัตย์ต่อ 
ผูบ้รโิภค ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ทัง้ในรปูแบบ Online และ Offline 

และผ่านการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพของพนกังานของร้านสาขา 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อวัตถุดิบ อาหาร หรือ
ใช้บริการที่เหมาะสมกับตนเอง สร้างความพึงพอใจและความ
สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของบริษัท

ผลการดำาเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับข้อข้อร้องเรียนที่มี
นัยสำาคัญด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารจำานวน 
0.50 PPM มากกว่าเป้าหมายที่กำาหนด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563

          การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอย่างรับผิดชอบ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบอาหารที่
ก่อให้เกิดภูมิแพ้

สอบถามส่วนประกอบ
อาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
จากศูนย์ข้อมูล

ค้นหาข้อมูลและ
แจ้งกลับให้สาขา

แจ้งข้อมูลส่วนประกอบ
อาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
ให้กับลูกค้ารับทราบ
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การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจ
สำาคญัของการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ดว้ยลกัษณะของธรุกจิ
อาหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ค้าเป็นจำานวนมาก ทั้งด้านวัตถุดิบ 
สนิคา้และบรกิาร เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ทุกกลุม่ดา้นคณุภาพและปรมิาณได ้และลดความเสีย่งใน
การดำาเนินธุรกิจ เช่น ความเส่ียงด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน 
ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าคงคลังที่เกิด
จากสถานการณ์ไม่ปกติ ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนบรรษัทภิบาลของคู่ค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ จึงริเริ่มดำาเนินการตามแนวคิดเรื่องการจัดการห่วงโซ่
อปุทานอยา่งยัง่ยนื โดยกำาหนดแนวทางการปฏบิตัทิีมุ่ง่เนน้การ
จัดซื้อด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ผ่านกระบวนการจัดหาอย่างรับ
ผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้ร่วมงานกับคู่ค้าผู้ประกอบการที่มี
ศกัยภาพทีส่ามารถสง่มอบวัตถดุบิหลกัทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ ครอบคลุมต้ังแต่ขั้น
ตอนการคัดเลือกคู่ค้า การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสินค้า
และบริการ การจัดเก็บ การขนส่งสินค้าของคู่ค้า รวมไปถึง
กำาหนดกระบวนการประเมินผลการทำางานประจำาปี ตลอดจน
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อเติบโตร่วมกันในระยะ
ยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้
แก่ชุมชนด้วยการซ้ือสินค้าและวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุก
รายสามารถนำาเสนอสนิค้าและบรกิารเขา้สูก่ระบวนการคดัเลอืก
สินค้าอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีจำานวนคู่ค้าธุรกิจหลักตามเกณฑ์การ
พิจารณาที่ได้กล่าวมาจำานวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 ของ 
คู่ค้าทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด เพ่ือให้การบริหารจัดการคู่
ค้าธุรกิจหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำาหนด
ให้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าธุรกิจหลัก เพ่ือจัดกลุ่ม
ตามระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึน  

โดยบรษิทัฯ จะมุง่เนน้การบรหิารจดัการคูค่า้ธรุกจิหลกัในหว่งโซ่
อปุทานทีมี่ระดบัความเส่ียงสูงหรอืมผีลกระทบทีร่นุแรงกว่าเปน็
ลำาดบัแรก ซ่ึงในปัจจบัุนอยูใ่นระหว่างการดำาเนนิงานในการจดัทำา
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) เพิ่ม
เตมิจากการตรวจสอบคณุสมบัติเบือ้งตน้ของคูค่า้ทกุรายตาม
เกณฑ์คณุสมบตัแิละมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ กำาหนดไวท้ีไ่ดด้ำาเนนิการ 
อยู่แล้วในปัจจุบัน

เป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการสั่ง
ซื้อสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
80 ของมูลค่าการสั่งซื้อ
ทั้งหมดในแต่ละปี 

เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบที่สำาคัญ

เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบที่หาทดแทนไม่ได้ 
หรือมีคู่ค้าน้อยรายที่สามารถ
ส่งมอบได้

1 2 3

การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้คู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Supplier) ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ภายในปี 2568 
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจหลักโดยใช้หลักเกณฑ์ในการระบุกลุ่มคู่ค้าธุรกิจหลัก ดังนี้
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บริษัทฯ ประเมินความเส่ียงของคู่ค้าธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มผู้ให้บริการ โดย
พิจารณาประเมินใน 2 มิติ คือ ระดับความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้จากการ
วเิคราะห์ข่าวสาร ผลการดำาเนนิงานในอดตี และปัจจัยเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิอาหาร แต่ยงัไม่ได้รวมปัจจยัความเสีย่งด้านความ
ยั่งยืน (ESG) ซึ่งจะดำาเนินการต่อไปในปี 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจตามระดับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเป็น 4 
กลุ่ม เพื่อกำาหนดมาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ดังนี้

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การทวนสอบย้อนกลับเพื่อทราบแหล่งที่มา 

• คุณภาพการผลิต เช่น ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ไม่สร้างมลภาวะต่อสังคมหรือชุมชนใกล้เคียง 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หรือใช้แรงงานเด็ก

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี ้บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างกำาหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการตรวจประเมนิคูค่า้ธรุกจิเพือ่ลดความเสีย่งในหว่งโซอ่ปุทาน
โดยการการประเมนิความเสีย่งดา้นความย่ังยืนทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณคูค่า้ธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ วางแผนการสือ่สาร
จรรยาบรรณคูค่า้ธรุกจิใหคู้ค่า้ธรุกจิไดร้บัทราบถงึความคาดหวงัและความตัง้ใจของบริษทัฯ ในการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน
อยา่งย่ังยนื และจะเริม่ดำาเนนิการการตรวจประเมนิคูค่า้ธรุกจิหลกัตามเกณฑท์ีก่ำาหนดภายในป ี2565 พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุคูค่า้
ธุรกิจให้มีการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตลอดจนผลติสนิคา้ดว้ยวธิกีารผลติหรอืนวตักรรม
ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารต้นทุนการผลิตและการเพิ่มคุณภาพของสินค้า

การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานดังนี้

การปรับปรุงนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการเติบโต
และการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯและคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยได้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อจัดทำาคู่มือปฏิบัติและจรรยาบรรณคู่ค้า
ธุรกิจ โดยกำาหนดหัวข้อที่ต้องระบุในแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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การตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อาหาร

ผู้ผลิตเบื้องต้น โรงงานแปรรูป การกระจายสินค้า ลูกค้า

การตรวจสอบย้อนกลับตามกระแสน้ำ

การตรวจสอบย้อนกลับทวนกระแสน้ำ

กลุ่ม A หมายถึง   คู่ค้าธุรกิจที่บริษัทฯ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถ 
ยอมรับได้

กลุ่ม B หมายถึง   คู่ค้าธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องมีการดำาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่ม C หมายถึง  คู่ค้าธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องมีการดำาเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

กลุ่ม D หมายถึง  คู่ค้าธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องมีการร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ

บริษัทฯ สรุปผลการประเมินคู่ค้าธุรกิจประจำาปี โดยคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบ
การอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี คู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางจะได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการทุกๆ 2 ปี และคู่ค้า
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงตำ่าจะได้รับการประเมินด้วยเอกสารการสำารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่การคดัเลอืกวัตถดุบิจากแหลง่ผลติที่
มคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได้ของวตัถุดิบ โดยระบบการตรวจสอบสอบ
ยอ้นกลบัผลติภณัฑไ์ดถ้กูกำาหนดเปน็แนวทางการปฏบิติัอยา่งเป็น
รปูธรรมตามมาตรฐานสากล และมทีีป่รึกษาช่วยวางระบบรว่ม
กบัทีมงานภายในบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุณภาพของ
สนิค้า สรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดร้บัสนิค้าทีม่คุีณภาพและมี
ความปลอดภยัต่อผู้บรโิภค ทัง้ยงัเป็นการสรา้งความตระหนกัรู้
ใหก้บัผูผ้ลติ ผูส้ง่มอบ และผูข้าย ตลอดจนถึงพนกังานหนา้รา้น
ทุกสาขาตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ
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ธรุกจิรา้นอาหารเปน็ตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงู การพฒันาผลติภัณฑ์
และบรกิารจงึเปน็หวัใจสำาคญัในการสรา้งความได้เปรยีบในการ
แขง่ขนัทีจ่ะนำาไปสู่ความย่ังยืนของธรุกจิ เนือ่งจากส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของบริษัทฯ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และด้วย
บริบททางสังคมและวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนว
โนม้การเปลีย่นแปลงของโลกและการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย 
กอ่ให้เกดิความทา้ทาย โอกาสทางธรุกจิ และความเสีย่งสำาหรบั
การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญ
กบัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบริการ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างทันท่วงที และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
บริษัทฯ ให้มากขึ้น

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการพัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างต่อเน่ือง 
จึงกำาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์ ทีม่อบหมายให้ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ตดิตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างใกล้ชิด และ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แข่งขันได้ในตลาด รวม
ถึงการพัฒนาการบริการเพ่ือสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า ตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร โดยบริษัทฯ ใช้แนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการตามหลัก “Customer Centric” และมี
กรอบการดำาเนินงาน ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าในด้าน
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องต่อการผลิตวัตถุดิบและอาหารอย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย จึงนำาระบบการจัดการมาประยุกต์ใช้
เพื่อการดำาเนินงานได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่ง
เสริมด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมคุณค่าและศักยภาพของคู่ค้าไปสู่
ความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนา
และส่งเสริมชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น 
การสนับสนุนวัตถุดิบและอาหารจากโครงการหลวง รวมทั้ง 
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เพือ่เปน็การกระจายรายไดไ้ปยงัชมุชน
ท้องถิ่น พัฒนากระบวนการผลิตของผู้ค้า โดยนำาสินค้าที่เกิน
จากกระบวนการผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าสำาเร็จรูปอื่นๆ เพื่อ

เพิม่มลูค่าและลดปรมิาณขยะ รวมถงึการรว่มมอืกับคู่ค้าในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากการพัฒนาคู่ค้าด้วยวิธีการข้างต้น บริษัทฯ จัด
ให้มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแจ้งข่าวสารที่มีความ
สำาคัญให้คู่ค้ารับทราบ เช่น รายละเอียดของกฎหมายใหม่ และ
การเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับต่างๆ ที่มีโอกาสส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานของคู่ค้า รวมทั้งมีแนวทางการช่วยลดค่าใช้
จา่ยใหกั้บคู่ค้า โดยการใหบ้รกิารตรวจสอบดา้นความปลอดภยั
ของอาหารและผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งด้วยวิธิการน้ี 
บริษัทฯ สามารถบริหารระยะเวลาการดำาเนินการของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นเช่นกัน

การพัฒนาคู่ค้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Product and
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 การพัฒนาด้วยนวัตกรรม 
 Innovative Solutions

บรษิทัฯ มุง่เนน้การสรรหานวตักรรมด้วยการคดิคน้พฒันา
ขึ้นเองภายในบริษัทฯ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัย
และพฒันาโดยตรง และจากการสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่น
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ยังมีการ
พฒันานวตักรรมร่วมกนักับคูค่า้หรือคูธ่รุกจิ เพ่ือสนบัสนนุ
การสรา้งยอดขายอย่างต่อเน่ือง ท้ังในส่วนของผลติภณัฑ ์
บรรจภุณัฑ์ และการบริการ และเพ่ิมช่องทางการขายไปยัง
ช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากร้านอาหารในเครือฯ ตลอด
จนการใช้นวัตกรรมในการบริการเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
ในการทำางาน ความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่

ลูกค้า เช่น การใช้หุ่นยนต์ (Robot) ในกระบวนการเสิร์ฟ
อาหารในร้านสาขา โดยได้นำาหุ่นยนต์เสิร์ฟมาใช้ในการ
บริการมากกว่า 200 ตัวในร้านเอ็มเค สุกี้ ร้านยาโยอิ และ
ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด

 การเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง 
 Customer Insight 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม ความต้องการ 
และความคาดหวงัของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยการมอบ
หมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายการ
ตลาดรับผิดชอบในการศึกษาแนวโน้มของผู้บริโภค เพื่อ

นำามาสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้รโิภคให้ได้อย่างแท้จรงิ สร้างความแตกต่าง 
และสร้างความสุขในการรบัประทานอาหารทีส่อดคล้องกับ
วิถีชีวิตของลูกค้า

 วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 Strategic Analysis

การรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ภายนอกรวม
ถึงแนวโน้ม (Trends) และแรงขับต่างๆ (Forces) มีความ
สำาคญัต่อความสามารถขององค์กรในการวางแผนพฒันา
ผลติภณัฑ์และบริการ การวเิคราะห์เชงิกลยทุธ์ด้วยเคร่ืองมอื
ต่างๆ ทำาให้บรษิทัฯ เข้าใจบรบิทของสงัคมและแนวโน้มของ
โลกทีส่่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น การสัง่
อาหารผ่านช่องทางดจิิทัล ความสนใจต่ออาหารท่ีส่งเสรมิสขุ
ภาพ ความสนใจต่อปัญหาสิง่แวดล้อม เป็นต้น และตระหนกั
ถงึความท้าทายและความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงทาง

กฎหมาย เช่น ภาษนีำา้ตาล การยกเลกิการใช้เนยเทยีมทีม่ไีข
มนัชนดิทรานส์ การประกาศมาตรการภาษเีกลอืและโซเดยีม
ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากนี ้สถานการณ์วิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผล 
กระทบต่อการดำาเนินงานของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ทำาให้
ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ตามกำาหนด และต้นทุนราคา
วัตถดุบิเพิม่สูงข้ึน จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆเหล่านี ้ทำาให้ 
บริษัทฯ สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนอืจากการวจิยัและพฒันาทีส่ร้างรายได้แก่บริษัทฯ 
แล้ว บรษิทัฯ ยังส่งเสริมให้มกีารวจัิยและพฒันาผลติภณัฑ์
และบรกิารทีส่ร้างคณุค่าต่อสังคมและสิง่แวดล้อมด้วย เช่น 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ท่ีช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การศึกษาบรรจุภัณฑ์ใหม่

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแปรรูปวัตถุดิบเหลือใช้เพื่อ
ลดการเกิดขยะอาหารที่ต้องส่งไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบ 
การพฒันาผลติภณัฑ์ และรายการส่งเสรมิการขายทีท่ำาให้
คนในสงัคมทกุกลุม่สามารถเข้าถงึอาหารทีม่คีณุภาพได้ง่าย
และเท่าเทียม เป็นต้น

การสร้างคุณค่าแก่สังคม 
Value Creation to Society



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน   แบบ 56-1 ONE REPORT • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

49

การพัฒนาอาหารและบริการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

1.  ความห่วงใยต่อสุขภาพ (Health Concern) ผูบ้ริโภคมีความ
ใส่ใจในคณุภาพและคณุประโยชน์ของอาหารและเครือ่งดืม่มาก
ข้ึน ดงัน้ันการพฒันาอาหารของบรษิทัฯ จงึให้ความสำาคัญต่อ
การพฒันาผลติภัณฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ มคีณุค่าทางโภชนาการ
ต่อผูบ้รโิภค โดยได้ปรบัสตูรอาหารและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่
ท้ังแบบท่ีสามารถรบัประทานควบคู่กบัอาหารและแบบนำากลบัไป 
รบัประทานทีบ้่านได้ นอกจากนี ้บริษทัฯ คำานงึถึงพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีใ่ห้ความสนใจต่อทีม่าและคณุประโยชน์ของวัตถดุบิ
มากข้ึน ทำาให้บริษัทฯ ต้องสรรหาวัตถุดิบที่มีประโยชน์ และ 
รูแ้หล่งทีม่าของวตัถดิุบ เพือ่เปิดเผยให้ผูบ้รโิภคทราบและมัน่ใจ
ว่าวตัถดุบิท่ีบริษทัฯ ใช้ประกอบอาหารมคีณุภาพตามมาตรฐาน 
สด สะอาด ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

2.  กำาลังซื้อที่ลดลง (Reduced Spending Power) ผู้บริโภค
ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกตำ่าในปี 2564 รวม
ถึงนโยบายปิดประเทศที่ส่งผลให้รายได้และกำาลังซ้ือลดลง 
บริษัทฯ จึงออกแบบรายการส่งเสริมการขายและรายการ
อาหารเพื่อให้ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

   •  จัดโปรโมชั่นชุดรายการอาหารสำาหรับรับประทานที่บ้าน
แบบ Everyday DIY ในราคาเริม่ต้น 199 บาท เพือ่ให้ลกูค้า
สามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น

   •  เพิ่มเมนูนำ้าซุปและนำ้าจิ้มใหม่ เช่น ซุปดาชิยุซุ และซุปนำ้า
ดำาญี่ปุ่น โดยเป็นเซตเมนูที่ไม่ต้องชำาระเงินเพิ่ม เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใหม่สำาหรับการรับประทานสุกี้

บรษิทัฯ มุง่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการบรกิาร
ทีต่อบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้บรโิภค 
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ทั้งที่ร้านสาขาและที่

บ้านได้ดีที่สุด และสามารถมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ 
เพือ่แสดงความคดิเหน็กบับรษิทัฯ ในการปรบัปรงุผลติภณัฑ์
อาหารและการบริการ

บรษิทัฯ กำาหนดเป้าหมายระดบัองค์กรด้านการพัฒนาผลติภณัฑ์
และบรกิารให้มจีำานวนผลติภณัฑ์ทีค่ดิค้นใหม่หรอืพฒันาปรบัปรงุ
เพือ่ส่งเสรมิความต้องการมสีขุภาพทีด่ขีองผูบ้ริโภคไม่น้อยกว่า 
1 รายการต่อปี โดยมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิจยัและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำางานร่วมกับบริษัท มาร์ควัน อินโนเวชั่น 
เซน็เตอร์ จำากดั ในการพฒันาสนิค้าและบริการ โดยกำาหนดเป็น
แผนรายปี (Annual Plan) และ Innovation Roadmap ทัง้ระยะ

สั้น (ภายใน 1 ปี) และระยะกลาง (2-3 ปี) เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการดำาเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มกีารตดิตามและประเมนิผลการพฒันาผลติภณัฑ์เป็นรายไตรมาส 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนั้น
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วได้

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
Customer Experience Management

จากการดำาเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำาคัญ ทำาให้บริษัทฯ พบว่าสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความใส่ใจในสุขภาพและ
สุขอนามัย การรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี และพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน ดังนี้
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3.  การรับประทานอาหารที่บ้าน (Eat at Home) เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 
ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่งดการเดินทางออกจากทีพ่กั รวม
ถงึงดการรบัประทานอาหารนอกบ้าน แต่มกีารปรุงอาหารทาน
เองหรอืสัง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์และ Delivery Platform 
สงูขึน้ ซึง่ผูบ้รโิภคคาดหวังทีจ่ะได้รบัอาหารทีส่ดใหม่และการ
บริการท่ีรวดเร็ว มคีณุภาพ ทำาให้บรษิทัฯ มุง่พฒันาบริการ 
เดลิเวอรี่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่ง
ข้ึน รวมถึงการออกแบบและพัฒนารายการอาหารรวมถึง
ผลติภณัฑ์ต่างๆ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถมช่ีวงเวลาแห่งความ
สุขจากการรับประทานอาหารที่บ้าน เช่นเดียวกับการมารับ
ประทานที่ร้านอาหารของบริษัทฯ ดังนี้

   •  ปรบัปรงุส่วนผสม ขัน้ตอนและกระบวนการปรงุอาหาร เพือ่
ลดระยะเวลาในการผลติ เช่น พัฒนาผลติภณัฑ์พร้อมปรงุ
มากขึ้น ควบรวมซอสปรุงรสต่างๆ ที่ต้องผสมให้เป็นซอส
เดียว ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือหาเครื่องมือสำาหรับประกอบ
อาหารให้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น

   •  พัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้าจิ้ม MK ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ 
บรรจุในขวดรูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อไปรับ
ประทานที่บ้านได้สะดวก และสร้างประสบการณ์การรับ
ประทานสุกี้ MK ที่เข้าถึงความอร่อยได้จากทุกที่ 

   •  พัฒนาบรรจุภัณฑ์สุกี้หม้อกระดาษท่ีลูกค้าสามารถต้มสุก้ี 
ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไมโครเวฟได้ทันที สะดวกและ
เหมาะกับการรับประทานอาหารได้ทุกท่ี โดยไม่จำาเป็นต้อง
มารับประทานที่ร้าน

   •  จำาหน่ายชดุอปุกรณ์ “Set Ready to ต้ม” ทีป่ระกอบไปด้วย
เนือ้สตัว์ ผกัสดและหม้อต้ม เพือ่ให้ลกูค้าสามารถปรุงสก้ีุได้
เองทีบ้่าน และได้ประสบการณ์เหมอืนการรับประทานทีร้่าน

   •  จำาหน่ายผักสดคณุภาพสงูจากโครงการหลวง เพือ่ให้ลกูค้า
สามารถนำาไปปรุงอาหารที่ต้องการได้

   •  ขยายการให้บริการในรูปแบบเดลิเวอร่ีให้ครอบคลมุมากขึน้ 
ซึง่ปัจจบุนัร้อยละ 96 ของร้านสาขาทัง้หมด สามารถให้การ
บริการรูปแบบเดลิเวอรี่ได้

   •  เพิ่มจำานวนพันธมิตรใหม่ที่ให้บริการในรูปแบบเดลิเวอรี่ 
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Robinhood และ 
Shopee Food

   •  เพิ่มจำานวนคลาวด์คิทเช่น ซึ่งเป็นครัวสำาหรับทำาอาหารส่ง
ทางเดลเิวอร่ีเท่านัน้ โดยไม่มหีน้าร้าน เพือ่เพิม่โอกาสในการ
ขายสินค้าของแบรนด์ต่างๆ ในเครือฯ โดยร้อยละ 23 ของ
จำานวนสาขาทัง้หมดเปิดให้บรกิารในรปูแบบคลาวด์คทิเช่น

   •  ขยายช่องทางการรับสทิธพิเิศษของลูกค้าสมาชกิผ่านช่อง
ทางเดลิเวอร่ี เพื่อรองรับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไป

4.  การลดการสัมผัส (Contactless) จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลถึงความ
จำาเป็นต่อการรักษาระยะห่างและการลดการสัมผัสให้น้อย 
ที่สุด บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อ
ลดการสัมผัสและสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนำาเสนอ
เทคโนโลยีและบริการใหม่ต่อผู้บริโภคเพื่อเป็นทางเลือกใน
ช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 (COVID-19) ดังนี้

   •  หม้อเดี่ยว และชุดสุกี้สำาหรับรับประทานเฉพาะบุคคล เพื่อ
ตอบสนองต่อการเว้นระยะห่าง 

   •  เพิ่มบริการสั่งอาหารแบบ Self-pick up (รับสินค้าที่ร้าน) 
เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในร้านและส่งเสริม
ยอดขายในช่วงการจำากัดจำานวนลูกค้าในร้าน

   •  นำาเทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสของการรับประทานในร้าน
มาใช้ เช่น การสแกน QR Code เพื่ออ่านรายการอาหาร 
และการชำาระเงิน

   •  นำาหุ่นยนต์เสิร์ฟจำานวนมากกว่า 200 ตัว มาใช้ในการ
บริการ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส โดยเป็นหุ่นยนต์ที่
สามารถเพิม่ความแตกต่างด้านดจิทัิล ตอบโจทย์มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสงัคม และทำาให้พนกังานมเีวลาทีจ่ะบรกิาร
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
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การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

ข้อมูลทางสถิติของประเทศไทยพบว่ามีจำานวนผู้ป่วยด้วยโรค
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: 
NCDs) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีผลมาจากการรับประทานอาหารที่มี
รสหวาน มนั เคม็ มากเกนิไปเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ถือเป็นสาเหตุ
หลักในการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยข้อมูลจาก
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) พบว่า
มปีระชากรเสียชวีติจากกลุม่โรค NCDs มากกว่า 300,000 คน 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 73 ของการเสยีชวีติของประชากรไทยทัง้หมด 
และคดิเป็นมลูค่าความเสยีหายทางเศรษฐกจิถงึ 200,000 ล้าน
บาทต่อปี ซึง่โรคในกลุม่โรค NCDs ท่ีมอัีตราผูป่้วยและผู้เสยีชวีติ
สงูสดุ 6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดสมองและหวัใจ 
โรคถงุลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง และโรคอ้วน
ลงพงุ และจากผลสำารวจในปีเดยีวกนัยงัพบว่าประชากรไทยวัย
ผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 18-59 ปี จำานวนร้อยละ 21.4 เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.9 มีภาวะนำ้าตาลในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 
มีภาวะไขมนัคลอเรสเตอรอลสงู และยังพบว่าประชากรไทยเกอืบ 
1 ใน 3 เข้าข่ายภาวะนำ้าหนักเกินอีกด้วย

เมื่อประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ให้ความ
สนใจต่อคณุประโยชน์ของอาหารและเครือ่งดืม่มากขึน้ บรษิทัฯ 
จงึดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการวจิยัและพฒันารายการอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้
บริโภค และมีนโยบายการคัดเลือกวัตถุดิบให้ไม่มีวัตถุเจือปนใน
อาหาร (Food Additives) หรือหากมคีวามจำาเป็น ให้มโีดยน้อย
ที่สุด โดยในปี 2564 มีการคัดเลือกและพัฒนาวัตถุดิบเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้

•  ใช้นำ้าเต้าหู้แทนนำ้ากะทิ ในรายการของหวานสำาหรับคน
รักสุขภาพ 

• เพิ่มรายการเครื่องดื่มวิตามินซีสูง 1,000 มิลลิกรัมต่อ
แก้ว จำานวน 2 เมนูใหม่ ได้แก่ ทริปเปิ้ล ออเรนจ์ (ส้ม
เขียวหวาน ส้มโอ ส้มยูซุ) และ เลมอนแบล็คที

• พัฒนาเครื่องดื่มเมมเบอร์รี่เฟรปเป้ ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม
ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่มีส่วน
ช่วยในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดกลุ่ม
โรค NCDs

• พัฒนาสินค้า Consumer Product ที่หลากหลายและมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงต่อลูกค้า ได้แก่ 

   •  นมเมมเบอร์รี่ (นมที่มี Active Ingredient 
ในการบำารุงสมองและความจำา)

   •  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมมพลัส (ผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ)

   •  เอ็มเค วิตามินกัมมี่ (ขนมกัมมี่ผสมวิตามินที่มีทั้ง
ประโยชน์และความอร่อย)

   •  นมอัดเม็ดเมมเบอร์รี่ (นมอัดเม็ดแคลเซียมสูง  
ผสมวิตามินบี 12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย)

   •  ขนมอบกรอบเอ็มเค โอเมก้าพัฟ (ขนมอบกรอบที่ม ี
โอเมก้า 3, 6, 9 และปราศจากสารก่อภมูแิพ้ 8 ชนดิ)

   •  นำ้าผลไม้สกัดเย็น (คงคุณประโยชน์ของสารอาหาร
ด้วยเทคโนโลยี High Pressure Processing) 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำางานด้วยนวัตกรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ทำางานและการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านดงันี้ 

 1.  ด้านการผลิตภัณฑ์ใหม่ในร้านอาหาร  
(Restaurant Product Development)

ส่วนงานการตลาดและส่วนงานวจิยัและพฒันาอาหารร่วม
กนัรบัผดิชอบการพฒันาเมนสูนิค้าและบรกิารรปูแบบใหม่ใน
ร้านอาหาร โดยมุง่เน้นคณุภาพและความหลากหลาย เพ่ือ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีท่กุกลุม่ได้ 

 2.   ด้านการผลติภัณฑ์นวัตกรรม  
(Consumer Product Innovation) 

บรษิทัฯ มอบหมายให้บรษิทั มาร์ควนั อนิโนเวชัน่ เซน็เตอร์ 
จำากดั เป็นผูค้ดิค้น วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ Consumer 
Product ท่ีเป็นนวัตกรรมหรือสิทธิบัตรของบริษัทฯ เพื่อ
ทดลองขายทั้งในร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ ช่องทาง
ออนไลน์ และเตรียมขยายไปสู่ธรุกจิค้าปลกีในอนาคต โดย
ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ Consumer Product ที่
เป็นนวัตกรรมออกจำาหน่าย จำานวน 6 รายการ มากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้

 3.  ด้านการพฒันากระบวนการทำางาน  
(Process Innovation)

สถานการณ์วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-
19 (COVID-19) ทำาให้ร้านสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า
ต้องปิดการให้บริการ ทำาให้วัตถุดิบต่างๆ ที่เปิดใช้แล้วนั้น
อาจจะมีการสูญเสีย เนื่องจากหมดอายุการเก็บรักษา จึง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับเปล่ียนหน่วยบรรจุให้มีขนาด
เล็กลง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและการจัดเก็บรักษา 
รวมถึงลดการสญูเสยีของวตัถดุบิ นอกจากนี ้สถานการณ์
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 
นัน้ยงัส่งผลต่อวตัถดุบิบางชนดิมคีวามเสีย่งทีจ่ะขาดแคลน
และมีราคาที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทำาการวิจัยและพัฒนา
สตูรอาหารให้มคีณุภาพคงเดิม โดยมกีารปรับเปลีย่นไปใช้
วตัถดุบิทดแทนจากบริษทัคูค้่าอืน่ ปรับปรุงกระบวนการและ
ขัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มปีระสทิธิภาพดขีึน้ โดยลด
บางขัน้ตอนในการทำางานลง ทำาให้สามารถลดต้นทนุในการ
พัฒนาอาหารต่อรายการลงด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานในองค์กร ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
(Innovation Workshop) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์และการบรกิารในรปูแบบใหม่ รวมถงึสร้าง
วฒันธรรมองค์กรทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังานสามารถนำาเสนอแนว
ความคดิในการปรบัปรงุกระบวนการทำางานของตนเองได้ตลอด
เวลาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ออกเป็น 2 แบบ คือ

•   การปรบัปรุงกระบวนการทำางานในองค์กร สร้างระบบรวบรวม
แนวคดิในการปรบัปรงุกระบวนการสำาหรบัพนกังานทกุระดบั 
ส่งเสรมิความคดิในการปรบัปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อ
เนือ่ง โดยปี 2564 ทีผ่่านมามจีำานวนเรือ่งทีผ่่านการพจิารณา
มากกว่า 1,400 เรือ่ง และขยายผลไปสูก่ารนำาไปปฏบัิตจิริงได้
ทัง้หมด 64 เรือ่ง ซ่ึงเร่ืองทีพ่นกังานเสนอมาสามารถช่วยลด
ต้นทนุให้บรษิทัได้ประมาณ 580,000 บาทต่อปี ลดเวลาในการ
ทำางานรวม 11 ชัว่โมงต่อวนั และยงัสามารถเพิม่คณุภาพและ
ความปลอดภัยในการทำางานของบริษัทได้อีกด้วย

•   การปรับปรุง สร้างใหม่ สำาหรับอุปกรณ์ในองค์กร จัดตั้งทีม
งานเพื่อพัฒนา รวมถึงนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาส่ง
เสรมิการทำางานร่วมกับอปุกรณ์ในร้านสาขา เช่น การพฒันา
เตาย่างเป็ด เตานึ่งอาหาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อปรับปรุง
อุปกรณ์และกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ทำาให้พนักงานสามารถลดเวลาการทำางานได้

 เตาย่างเป็ด บริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาเป็นเตาย่าง
เป็ดรุ่นใหม่ที่ทันสมัยและเพิ่มคุณภาพสินค้ามากขึ้น โดยเตา
ย่างเป็ดที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นได้รับการจดสิทธิบัตรคุ้มครอง
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ด้านการบริการที่เป็นเลิศและการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

การบรกิารทีด่แีละสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้าเป็นปัจจยัสำาคญั
ต่อความสำาเร็จของธุรกิจร้านอาหาร บริษัทฯ จึงกำาหนดเป็น
นโยบายในการให้บริการลูกค้าเสมือนการให้บริการแก่บุคคล
ในครอบครัว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้

1. QCQS
 1.1   Quality คือ คุณภาพอาหารต้องปลอดภัย รสชาติดี  

และคัดสรรอาหารที่มีคุณภาพ สดใหม่ ไร้ไขมันทรานส์ 
ปลอดสารพิษ และมีเครื่องหมาย Q รับรอง ซ่ึงเป็นการ
รับรองคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1.2  Cleanliness คอื การรกัษาความสะอาดตัง้แต่ตวัพนกังาน 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ สถานที่ภายในและภายนอกร้านสาขา

 1.3  Quickness คือ ความรวดเร็ว โดยตระหนักถึงการให้
บริการและจัดเสิร์ฟอาหารที่รวดเร็วแก่ลูกค้าทุกคน

 1.4  Service คอื การบรกิารเพือ่สร้างความประทบัใจ ตัง้แต่
ลูกค้าเข้ามาในร้านด้วยการกล่าวคำาทักทายและดูแลให้
บริการอย่างเป็นกันเอง เอาใจใส่ และคอยสังเกตความ
ต้องการของลูกค้าในระหว่างที่มาใช้บริการ

2. Service Excellence Concept 
      พนักงานส่วนงานบริการทุกคนต้องผ่านการอบรมทั้งด้าน

ทักษะและทัศนคติที่ดี เพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการที่
เป็นเลิศตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในทุกร้านสาขา โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

ด้านการเข้าถึงอาหารและราคาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงอาหารท่ีมีคุณภาพใน
ราคาท่ีเหมาะสมของลูกค้าทุกกลุ่ม จึงได้พัฒนาร้านอาหาร
ทีม่แีบรนด์และเมนอูาหารท่ีหลากหลาย เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุ่ม จากสถานการณ์วกิฤตการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 (COVID-19) บรษิทัฯ ได้
พฒันาสนิค้าทัง้สำาหรับขายภายในร้านสาขา และบริการเดลิ
เวอรี ่ในราคาท่ีผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถงึได้
ง่าย ในรปูแบบของโปรโมช่ันและเมนอูาหารแปลกใหม่ตามความ
ต้องการของผูบ้ริโภคในปัจจบุนั ในปี 2564 บริษทัฯ มกีารขยาย

ช่องทางการบริการผ่านการเปิดสาขาใหม่เป็นจำานวน 18 ร้าน
สาขา และมกีารขยายช่องทางการบรกิารผ่านรปูแบบเดลเิวอร่ี
ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น Grab, Foodpanda, Lineman, 
Robinhood และ Shopee Food ที่สามารถขยายการเข้าถึง
อาหารทีม่คีณุภาพและมคีณุค่าทางโภชนาการสำาหรบัลกูค้า
และผูบ้รโิภคทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวัด ได้เพ่ิมมากขึน้ถงึ
ร้อยละ 80 ในปี 2564 ส่งผลให้ยอดขายจากบริการเดลเิวอร่ี 
ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 53% เทียบกับปี 2563

+++ =

การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสุขและ
สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการ
บรหิารความสัมพนัธ์และสร้างการมส่ีวนร่วมกบัลกูค้าทกุกลุม่ 
ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบต่อลกูค้าในด้านต่างๆ ตาม
กลยทุธ์ท่ีมุ่งเน้นลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) โดย
ส่งมอบการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ เพือ่สร้างประสบการณ์ทีดี่แก่ลกูค้า 
และรบัผดิชอบต่อลูกค้าอย่างมอือาชีพ โดยรับฟังเสียงลกูค้า
อย่างใส่ใจเพือ่นำามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าได้ดี นำามาซึ่งความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ 
กำาหนดเป้าหมายด้านการบรหิารความสมัพนัธ์และความรบัผดิ
ชอบต่อลูกค้าในปี 2564 ให้มีจำานวนคำาติด้านคุณภาพอาหาร
และการบริการไม่เกิน 582 PPM และไม่มีข้อร้องเรียนด้านการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ทักษะ ทัศนคติการบริการ ความสัมพันธ์ จิตสำานึก การบริการที่เป็นเลิศ
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ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

บรษิทัฯ ให้ความสำาคญักบัการตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวงัของลกูค้า จงึได้มกีารบริหารความสมัพนัธ์และสร้างการ
มีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ใช้เทคโนโลยแีละบคุลากรของบริษัทฯ อย่างมปีระสทิธิภาพ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การดูแลและมอบสิทธิประโยชน์
จากบตัรสมาชกิท่ีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Red Card, Black 
Card และ Diamond Card การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า 
การจดัการขอ้ร้องเรียนอย่างเปน็ระบบ รวมไปถงึการรวบรวม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 
ตลอดจนกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวทางการดำาเนินงาน 
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและเจตนารมณ์ในการส่งมอบคณุค่าจาก
ผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ สู่ลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

สถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถมารับประทานอาหารที่
ร้านได้ตามปกติ บริษัทฯ จึงขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำาหรับ
สมาชิก เช่น วันหมดอายบุตัรสมาชกิ สทิธพิเิศษในเดอืนเกดิ และ
ขยายวนัหมดอายุคะแนนสะสม เป็นต้น รวมถึงยังได้ทำาการเพิม่
สิทธพิเิศษของสมาชกิผ่านช่องทางเดลเิวอรี ่ให้ลกูค้าสมาชกิยงั
คงได้รบัการดแูล และสิทธปิระโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนือ่งจากทกุ
ช่องทางของการให้บริการ

บรษิทัฯ จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารทีห่ลากหลายและสามารถเข้า
ถงึได้ง่าย เช่น Mobile application, Website, Call center และ 
Social media ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถแสดง

ความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ ได้อย่างอสิระ 
โดยความคิดเห็นของลกูค้าจะถกูนำามาประเมินผลในหน่วย PPM 
(Part Per Million) และนำามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ต่อไป

ในปี 2564 บริษัทฯ มีจำานวนคำาติด้านคุณภาพอาหารและการ
บริการเท่ากับ 685 PPM ซึ่งมากกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ
โดยปริมาณคำาติที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากช่องทางการขาย 
Delivery ทีล่กูค้าได้มกีารเปลีย่นรปูแบบการสัง่อาหารมาใช้ช่อง
ทางนี้เป็นหลักในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ผ่านมา

การพัฒนาและบริหารแบรนด์

บริษทัฯ ยดึถอืวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นหลกัในการบริหารแบรนด์
และพฒันาคณุภาพของแบรนด์ โดยมุง่เน้นการส่งมอบความสขุ
แก่ลกูค้าผ่านคณุภาพของอาหารและบริการ เพือ่ให้ลกูค้าทกุเพศ
ทกุวยัได้รบัประสบการณ์ทีด่แีละมคีวามประทบัใจ บรษิทัฯ จงึมุง่
สร้างและส่งเสริมความน่าเช่ือถือของแบรนด์ (Trusted Brand) 
ให้เพิม่มากข้ึน ผ่าน 3 เสาหลกัของคณุค่าทีส่่งมอบให้ลกูค้า คอื

1.  Fresh ความสดใหม่และคณุภาพอาหาร รวมถงึกจิกรรม
ของแบรนด์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า

2.  Extra ส่ิงพิเศษที่มอบให้ลูกค้าเหนือความคาดหมาย
ทางด้านการบริการ 

3.  Open การเป็นมื้ออาหารที่เหมาะสำาหรับทุกคน ร้าน
อาหารทีเ่ปิดต้อนรับและรองรับได้ทุกโอกาสสำาคญัของ
ลูกค้า และเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางใหม่ๆ 

โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ใช้ช่องทางการสือ่สารทาง Digital 
platform และ Social media เป็นหลกั ในการเข้าถงึกลุม่ลกูค้าให้

ตรงเป้าหมาย สอดคล้องพฤติกรรมผู้บรโิภคทีใ่ช้เวลากบัหน้าจอ
โทรศพัท์มอืถอืมากข้ึนและอยูบ้่านมากข้ึน ทำาให้เกิดประสิทธภิาพ
ในการสือ่สารแบรนด์มากทีส่ดุ และช่วยผลกัดนัให้ธรุกจิ Delivery 
เติบโตขึ้นมาได้ รองลงมาคือ การสื่อสารที่ร้านอาหาร เพ่ือให้
ลูกค้าสามารถรับรู้ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดที่เกิด
ขึ้นในร้านได้ และการสื่อสารผ่านสื่อ Traditional Media เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อนอกบ้าน และสื่อสิ่งพิมพ์ 

สถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ทำาให้บรษิทัฯ มคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องชะลอกจิกรรม
ของแบรนด์ และลดการสือ่สารในบางช่องทางลง แต่บรษิทัฯ ยัง
สามารถรกัษามลูค่าและคณุค่าของแบรนด์ (Brand Equity) ผ่าน
ส่ือต่างๆ ทัง้ในส่ือดจิทัิล ส่ือภายนอก (Out-of-Home) และ ส่ือ
หน้าร้านต่างๆ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัรูถ้งึคณุภาพของสนิค้าและ
บรกิาร รวมถงึมลูค่าเพิม่ทีบ่รษิทัฯ ส่งมอบได้ ด้วยการปรบัช่อง
ทางการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ท้ังหมดได้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด และสดัส่วนจำานวน
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนเป็นดังนี้

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและระบบติดตามข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001:2015  
โดยมีแนวทางในการดำาเนินงานดังนี้

บรษิทัฯ ได้จดักลุม่ของประเดน็จากข้อคดิเห็นและข้อร้อง
เรียนของลูกค้า ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ A หมายถึง ข้อร้องเรยีนทีม่รีะดบัความรุนแรง
อนัได้แก่ อบัุตเิหตทุางอาหาร และสิง่แปลกปลอมใน
อาหาร 

ระดับ B หมายถึง ข้อร้องเรียนประเภทมาตรฐาน
คุณภาพ อันได้แก่ มาตรฐานอาหาร มาตรฐาน
อุปกรณ์ มาตรฐานการบริการ และมาตรฐานสุข
อนามัยพนักงาน 

ระดับ C หมายถึง  ข้อร้องเรยีนประเภททีล่กูค้าต้อง 
การแนะนำาและต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

ระดบั D หมายถงึ ข้อเสนอแนะของลกูค้าทีต้่องการ
เสนอแนะความคดิเหน็ส่วนตวั เพือ่ให้บรษิทัฯ ได้รบั
ทราบ

ระดับ E หมายถึง ข้อชมเชยของลูกค้าที่ต้องการ
ชมเชยการให้บริการ พนกังาน อาหาร สถานที ่หรอื
ต้องการให้กำาลงัใจผู้ปฏบัิตงิาน

การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ด้วยความตระหนกัถึงความสำาคญัต่อการเคารพสิทธคิวามเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า และให้ความสำาคัญต่อการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือการทำาธุรกรรมร่วมกัน ในปี 2564 
บรษัิทฯ ได้จัดทำานโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลขึน้ ภาย
ใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ

• สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้องหรือทำาธุรกรรมกับบริษัทฯ ว่าจะได้รับความ
คุม้ครองสทิธอิย่างครบถ้วนตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ป้องกันการนำาข้อมลูส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ถกูวัตถปุระสงค์ ไม่
ได้รับอนุญาต หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

สัดส่วนจำานวนข้อร้องเรียนปี 2564
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บรษิทัฯ กำาหนดมาตรการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลท่ีสอดคล้อง
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้ังแต่กระบวนการ
ประเมินความเสี่ยง การเก็บรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล การ
ลบทำาลาย การใช้สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล และการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้สามารถอ่านนโยบายฉบับเต็มของ 
บริษัทฯ ได้ทางเวปไซต์บริษัทฯ บนหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 
และบรษิทัฯ ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนนิงาน (Implementation 
Roadmap) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 
เรือ่ง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วน
บคุคล พ.ศ. 2563 โดยมกีารกำาหนดแผนงานและแนวทางในการ
ปฏบิตัติามกฎหมายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลให้ครอบคลมุ
โครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกรอบโครงสร้างและการกำากับดูแล (Governance)
2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 
3. ด้านบุคลากร (People) 
4. ด้านสารสนเทศและเทคโนโลย ี(Information and Technology)

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการอบรม พระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: 
PDPA) ให้กบัพนกังานระดับผูจ้ดัการแผนกและผูจ้ดัการสาขาทกุ
คน และอยู่ระหว่างดำาเนินการอบรมให้กับตัวแทนหน่วยงานที่มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจำานวน 300 คน 
โดยอบรมแบบ E-Learning บนระบบ Privacy & Cybersecurity 
Awareness Platform (P-CAP) ซึง่จะสิน้สดุการอบรมในเดอืน
พฤศจกิายน 2565 จากการปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั 
ทำาให้ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลแต่อย่างใด

  Nourish our People  
 “บำารุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน”

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
ไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและ
คณุภาพชีวิตของผูป้ฏิบตังิานและผู้มส่ีวนได้เสียทีเ่ก่ียวข้อง 
รวมถงึความต่อเนือ่งในการดำาเนนิธรุกจิและภาพลกัษณ์ของ 
บรษิทัฯ ด้วย บริษทัฯ จงึให้ความสำาคญัในการดแูลพนกังาน
ในสถานที่ทำางานทุกแห่งให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ที่ดีและมีความปลอดภัย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำางานอย่างปลอดภัย 

บริษัทฯ ได้กำาหนด “นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย” ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และการดูแลความปลอดภัยของบริษัทฯ 
การดแูลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพของพนกังาน และสภาพการ
ทำางานทีป่ลอดภยั ตลอดจนความร่วมมือของพนักงานทกุ
คนในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย โดยมีเป้าหมายระดับองค์กรในการลดอัตรา
ความถี่ของการบาดเจ็บรวม (LTIFR) ให้เป็นศูนย์ บริษัทฯ 
จึงจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางานขึ้น จำานวน 4 ชุด เพื่อกำากับ

ดูแลแยกตามพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มโรงงานและกลุ่ม
สำานกังานใหญ่ ประกอบด้วยผูแ้ทนในแต่ละสายงาน ซึง่เป็น
พนกังานระดบัต่างๆ จำานวนรวมทัง้สิน้ 50 คน โดยกำาหนด
ให้มกีารประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัฯ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วย
งานถึงนโยบายและการดำาเนินงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้
พนักงานเสนอความคิดเหน็ในการปรับปรงุกระบวนการทำางาน
และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวามปลอดภยัมากขึน้

แนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ ยึดตามหลักการ 3 แกนหลักคือ  
1. Safety Procedure 2. Safety Mindset และ 3. Safety 
Support โดยมุ่งเน้นการทำางานเชงิรกุ เพือ่ป้องกันอบุตัเิหตุ 
ผูร้บัผดิชอบในแต่ละพืน้ทีร่บัผิดชอบจะทำาการประเมนิความ
เสีย่งด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในแต่ละกิจกรรม
การทำางาน และกำาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที ่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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  Safety Procedure

Safety Procedure Safety Mindset Safety Support

• บรษิทัฯ ได้จดัทำามาตรฐานการทำางานในทกุข้ันตอนการทำางาน 
เพื่อกำาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้พนักงานนำาไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ทั้งงานประจำาและ
งานทีไ่ม่ได้ทำาเป็นประจำา และมีข้ันตอนความปลอดภยั (Safety 
Procedure) เพื่อควบคุมกำากับดูแลการทำางานของพนักงาน
รวมถึงผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่

• กรณีที่มีอุบัติการณ์ที่ผิดปกติระหว่างการทำางาน บริษัทฯ มี
ระบบแจ้งอบุติัเหต ุและมกีระบวนการสอบสวนเหตฉุกุเฉนิ/อบุตัิ
การณ์ท่ีเกดิข้ึนระหว่างปฏิบตังิานอย่างเป็นระบบ เพือ่นำาข้อมูล
ไปวิเคราะห์และวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซำ้า

  Safety Mindset 

•  บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
ก่อนปฏิบัติงานและทบทวนความรู้เป็นระยะ เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยพนักงานทุกคน
จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการทำางานและ
การสือ่สารระหว่างหัวหน้างานและพนกังานผ่านกิจกรรม การ
คาดการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำาหนดวิธีการ
ป้องกันอันตราย หรือ Kiken–Yoshi–Training (KYT) ก่อน
เริม่ปฏิบัตงิาน เพือ่สร้างจติสำานกึและกระตุน้ให้พนกังานมคีวาม

ระมดัระวงัและรบัผดิชอบในการทำางานทัง้ต่อตนเองและเพ่ือน
ร่วมงาน เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล

•  บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้
พืน้ฐานและมคีวามสามารถในการควบคมุและระงบัเหตกุารณ์
ฉกุเฉนิเบือ้งต้นได้เป็นประจำาทกุปี ซึง่สอดคล้องกบัข้อกำาหนด
ทางกฎหมาย เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น รวมถึง
ผูรั้บเหมาทีเ่ข้ามาทำางานในพืน้ทีจ่ะต้องเข้ารับการอบรมจากเจ้า
หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทำางานก่อนเข้าพืน้ทีท่ำางานทกุครัง้ 

  Safety Support

•  บรษิทัฯ กำาหนดรายการตรวจสอบอปุกรณ์ เครือ่งมอื เคร่ืองจักร 
เพือ่ให้มคีวามพร้อมในการใช้งานอยูเ่สมอ พร้อมทัง้จัดเตรียม
อปุกรณ์ป้องกันต่างๆ ทีช่่วยลดโอกาสเกิดอบัุติเหตุในกจิกรรม
ต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

•  ดำาเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานตามปัจจัย
เสี่ยงแต่ละพ้ืนที่ เช่น คุณภาพอากาศ แสงสว่าง เสียง เพื่อ

ให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

•  บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั้งตรวจสุขภาพแรกเข้า 
ทำางาน และตรวจสุขภาพประจำาปี ให้แก่พนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้มีการติดตามวัดผลการดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ 
จากตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (LTIFR) ทั้งในระดับบริษัทฯ และแบ่งแยกตามพื้นที่ โดยมีเป้าหมายปี 2564 
คือ ลดจำานวนการเกิดอุบัติเหตุให้เท่ากับศูนย์ และลดอัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (LTIFR) ให้เท่ากับศูนย์ 

จากการดำาเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (LTIFR) เท่ากับ 1.05 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจาก
ช่ัวโมงการทำางานลดลง แต่จำานวนอุบัติเหตุไม่ได้ลดลงตามจำานวนชั่วโมงการทำางาน โดยประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถี่มากที่สุด  
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3 อันดับแรก ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากของมีคม อุบัติเหตุที่เกิดจากการโดนของร้อน และอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นหกล้ม ซ่ึง
บรษิทัฯ ได้กำาหนดแนวทางการป้องกนัเพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหตุดงักล่าว และยังคงมุง่มัน่ทีจ่ะลดอตัราความถีข่องการบาดเจบ็รวม
ของพนกังานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป โดยเพิม่การประเมนิประสทิธผิลของมาตรการควบคมุต่างๆ และจดัทำาแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ประเภทอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดหลัก การป้องกันอุบัติเหตุ

1. การถูกอุปกรณ์มีคมบาด • การเร่งรีบในการปฏิบัติงาน
• อุปกรณ์ในการทำางานไม่เหมาะสม

•  จัดอบรมและเน้นยำ้าเรื่องอุบัติเหตุจากของ 
มีคมและการใช้อุปกรณ์ที่มีคมอย่างปลอดภัย

2. การโดนของร้อน • การเร่งรีบในการปฏิบัติงาน
• ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์

•  เน้นยำ้าเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน 
ก่อนเริ่มงาน (KYT)

•  ทบทวนรายการอุปกรณ์ และคู่มือการใช ้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี

3. การหกล้ม/ลื่นล้ม • การทำางานผิดขั้นตอน
• สภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย

•  เน้นยำ้าเรื่องการทำางานตามมาตรฐาน 
การทำางาน

•  จัดอบรมเรื่องการคาดการณ์อันตราย 
จากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ทรพัยากรมนุษย์ คอื หวัใจในการขบัเคล่ือนขององค์กรให้เตบิโต
อย่างยัง่ยนื พนกังานทีท่ำางานอย่างมคีวามสุขและมสีขุภาพดทีัง้
กายและใจ ย่อมมคีวามผกูพนักบัองค์กรและเป็นกำาลงัสำาคัญใน
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของบรษิทัฯ และสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่รับมือกับการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอด

จนความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมในอนาคต 
บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการดูแลพนักงานให้มี
ศักยภาพและมีความสุขในการทำางาน รวมถึงมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ตามวิสยัทศัน์และพันธกิจขององค์กร โดยกำาหนด
เป้าหมายระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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บริษัทฯ กำาหนด “แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์” โดยอย่างน้อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้าน
การดูแลพนักงานตลอดการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติดังนี้ 

1.  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์รีของความเป็น
มนษุย์ตัง้แต่การสรรหา คดัเลอืกและว่าจ้างพนกังาน

2.  การประเมินผลการปฏบิตังิานท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน
และเปิดโอกาสให้มช่ีองทางการสือ่สารระหว่างหวัหน้า
งานและผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการพัฒนาการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง

3.  การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สมเหตุสม
ผลและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

4.  การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลปรับ
เล่ือนตำาแหน่งและการลงโทษพนักงาน กระทำาด้วย
ความสุจริตใจและต้ังอยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความ
สามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5.  การดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มคีวาม
ปลอดภยัต่อชวิีตและทรพัย์สินของพนกังานอยูเ่สมอ
และมช่ีองทางในการรบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน

6.  ให้ความสำาคัญต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของพนกังานโดยให้โอกาสอย่างท่ัวถงึและสมำา่เสมอ

7.  บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent  
Management) โดยการเปิดโอกาสให้มกีารปรบัเลือ่น
ตำาแหน่งโดยผ่านการทดสอบและทำาโครงการต่างๆ

8.  การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์และเตรยีมความ
พร้อมในการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง เพื่อให้เกิด 
ความต่อเนื่องสามารถรองรับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

 การดูแลพนักงาน

ในปี 2564 บรษิทัฯ มกีารดำาเนนิงานทีส่ำาคญัเพือ่ดแูลทรพัยากรมนษุย์ให้มีความเป็นอยูท่ีด่แีละสร้างความผกูพนัของพนกังาน ดงัน้ี

การสรรหาว่าจ้างพนักงาน 

ในสถานการณ์ปกติ บริษัทฯ มีการวางแผนกำาลังคนให้สอดรับ
กบัแผนธรุกิจขององค์กรในแต่ละปี ในปี 2564 แม้ว่าบรษิทัฯ จะ
ได้รบัผลกระทบจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั
โควิด-19 (COVID-19) ก็ตาม บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรักษา
พนักงานทุกคนไว้ให้ได้มากทีส่ดุและดแูลพนกังานให้ได้รบัผลกระทบ
น้อยท่ีสุด เพ่ือรกัษาระดับคณุภาพชวีติให้แก่พนกังานและเตรยีม
ความพร้อมสำาหรับการดำาเนนิธรุกจิหลงัสถานการณ์คลีค่ลาย 

บริษัทฯ ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร โดย
การให้โอกาสบุคลากรจากทั้งแหล่งภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม บริษัทฯ มี
การประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาบุคลากรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
โซเชียลมีเดีย ต่างๆ ได้แก่ Facebook, Linked In และเว็บไซต์
รบัสมคัรงาน รวมทัง้มโีครงการฝึกงานทวภิาค ีร่วมกบัวทิยาลยั
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไป
กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานท่ีทำางานจริงก่อนจบการศึกษา 
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำางาน นอกจาก
น้ี บริษัทฯ ได้เริ่มการสรรหาบุคลากรผ่านหน่วยงานภายนอก 

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)

2562 2563 2564

20,192

17,710

15,108

ผู้บริหารระดับสูง/กลาง

ระดับปฏิบัติการ

90%

2%
ผู้บริหารระดับต้น

8%

เพศชาย

29% เพศหญิง

71%

จำานวนพนักงานทั้งหมด
หน่วย: คน
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การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารผลการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิลสอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร เป็นกระ
บวนการดำาเนนิการอย่างเป็นระบบเพือ่ผลกัดนัให้ผลการปฏบัิติ
งานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผล
การปฏบิตังิานในระดับองค์กร ระดบัหน่วยงาน จนถึงระดบับุคคล
เข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

1.  การประเมนิผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) 
เครือ่งมอืสำาคญัขององค์กรทีช่่วยช้ีวดัความสำาเรจ็ของการ
ทำางาน การประเมินนี้เป็นวิธีการวัดผลทางการปฎิบัติงาน
ของพนักงานเรื่องความสำาเร็จในการทำางานตามที่ได้ตั้งเป้า
หมายไว้กับหัวหน้างาน เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จ
ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

2.  การประเมินสมรรถนะ (Competency Appraisal) การ
ประเมนิความรู ้ความสามารถทกัษะ และพฤตกิรรมการทำางาน
ของบคุคลเปรยีบเทยีบกบัระดบัสมรรถนะทีบ่รษิทัฯ คาดหวัง
ในแต่ละระดบัว่าได้ตามทีค่าดหวงัหรอืมคีวามแตกต่างกนัมาก
น้อยเพียงใด

บริษัทฯ จึงกำาหนดให้มีระบบและทบทวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติปีละ 2 ครั้ง 
เพือ่วดัผลการปฏบิตังิานของพนกังานทกุระดบัทัง้ในเรือ่งความ
สามารถในการทำางานจนถึงศักยภาพที่ช่วยให้บริษัทฯประสบ
ความสำาเร็จได้ดีย่ิงขึ้น ด้วยการประเมินดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ 
(KPI) และสมรรถนะความสามารถ (Competency) โดยในปี 
2564 ได้มกีารส่งเสรมิและสือ่สารการประเมนิพฤตกิรรมระหว่าง
หัวหน้างานและพนักงานผ่านระบบ online แบบรายเดือน เพื่อ
ให้หัวหน้างานสามารถติดตามผลการดำาเนินการปรับแผนงาน
และพัฒนาพนักงานได้ทันท่วงที ส่วนพนักงานจะสามารถเห็น
ผลคะแนนการประเมินของตนเอง และนำาไปพัฒนาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเองต่อไป 

บรษิทัฯ ได้นำาผลการประเมนิไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ เช่น การบริหารค่าตอบแทนการ
พฒันาและการบรหิารสายอาชพี (Career Management and 
Development) ในปี 2564 พนักงานได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครบทุกคน (ร้อยละ 100) ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ 
บริษทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารแบบสองทางระหว่างผูบ้งัคบั
บญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกีย่วกบัผลการประเมนิผลการปฏบัิติ
งาน เพือ่สร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกัน และ
นำาไปสู่การปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(Outsource) ในบางตำาแหน่ง รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำา
หุ่นยนต์มาทำางานในบางส่วนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนแรงงานเมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) โดยทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจ้าง 138 ตำาแหน่ง 
ในปี 2564 บริษัทฯ สามารถสรรหาและว่าจ้างพนักงานใหม่ได้
ทั้งสิ้น 136 ตำาแหน่ง จำานวน 6,245 อัตรา ภายในระยะเวลาที่
บรษิทัฯ กำาหนดตามตำาแหน่งงาน คดิเป็นอตัราสำาเรจ็ร้อยละ 83 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานคนพิการเพื่อสนับ
สนุนเเละส่งเสรมิให้ผูพ้กิารได้รับการยอมรับจากสังคม มอีาชพี
และรายได้ที่มั่นคง และสามารถเล้ียงชีพตนเองได้ บริษัทฯ ได้

ดำาเนนิการตามพระราชบญัญตั ิส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยจ้างงาน
พนกังานพกิารจำานวน 190 คน ในปี 2564 ซ่ึงมากกว่าอตัราส่วน
ระหว่างพนกังานพกิารและพนกังานปกตติามทีก่ฎหมายกำาหนด 
1 ต่อ 100 คน และจดัให้มีการดแูลคณุภาพชวีติและพฒันาความ
สามารถของพนักงานพิการในด้านต่างๆ ด้วย 

จำานวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
จำานวนทั้งสิ้น 15,108 คน 

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)

2562 2563 2564

20,192

17,710

15,108

ผู้บริหารระดับสูง/กลาง

ระดับปฏิบัติการ

90%

2%
ผู้บริหารระดับต้น

8%

เพศชาย

29% เพศหญิง

71%
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การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการสำารวจค่าตอบแทนเทียบเคียงกับบริษัทอื่นท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจำาทุกปี และนำามาปรับปรุงค่า
ตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากประสบการณ์
การทำางาน และผลการปฏบิตังิาน เพ่ือส่งเสรมิการรกัษาบคุลากร
และดึงดูดผู้ท่ีมีศักยภาพมาร่วมงานกับบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ 
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

บริษัทฯ นำาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานประจำา
ปีมาใช้พจิารณากำาหนดค่าตอบแทน ซึง่รวมถงึการปรบัค่าจ้าง
ประจำาปีและโบนสั โดยไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความยุตธิรรมและ
โปร่งใส เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ สร้างขวญักำาลงัใจและความผูกพนัของพนกังาน
ที่มีต่อองค์กร 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัจดัหาสวัสดกิารเพือ่ให้พนกังานมคีวาม
เป็นอยูท่ีดี่และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ชุดยนิูฟอร์มสำาหรบั
การทำางาน การออมเงินโดยจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพและ
ประกันชีวิต รวมไปถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วย
เหลอืเมือ่เจบ็ป่วยต้องพกัรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาล ทนุการศกึษา
สำาหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนที่ดี เงินช่วยเหลือเมื่อ
พนกังานประสบภยัพบัิต ิเช่น นำา้ท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ สวัสดกิารการ
ตรวจสขุภาพประจำาปี และการให้คำาปรกึษาโดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญ

ในปี 2564 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้พนกังาน ซึง่ประกอบด้วย
เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนสั และเงนิสมทบกองทนุสำารอง
เลีย้งชพี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพนกังานด้านอืน่ๆ รวมเป็นเงนิทัง้
สิ้น 3,140 ล้านบาท สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 32.35 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด

2.  ด้านสุขภาพ : กิจกรรมเอ็มเค แคลฟอร์ฟิต  
(กิจกรรมนับแคล อยู่ที่ไหนก็สุขภาพดีได้)

แม้ว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 
จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเป็นไปในรูปแบบการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แต่บริษัทฯ ยัง
คงตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน เพื่อเป็นเกราะ
ป้องกันจากโรคภัยต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมสันทนาการ “เอ็มเค 
แคลฟอร์ฟิต 2021” เชิญชวนให้พนักงานทุกคนมาออกกำาลัง
กาย ที่ไหน เมื่อไรก็ได้ โดยการนับจำานวนแคลอรีที่ได้จากการ
เผาผลาญแต่ละครั้งและส่งผลผ่านแอปพลิเคชัน โดยทุก 100 
แคลอรี บริษัทฯ จะร่วมสมทบเป็นเงิน 1 บาท มอบให้กับมูลนิธิ
บ้านนกขมิ้น ซ่ึงกิจกรรมนี้มีพนักงานกว่า 291 คนเข้าร่วม
กิจกรรมและสะสมจำานวนแคลอรีรวมกว่า 3,434,177 แคลอรี 
และระดมทุนได้ 35,000 บาท

1. ด้านการศึกษา : มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

บรษัิทฯ มอบทนุการศกึษาให้กบัครอบครัวของพนกังานเป็น
ประจำาทุกปี ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะสร้างโอกาสให้กบัครอบครัว
ของพนักงานและส่งเสริมคุณภาพชวิีตทีดี่ บริษทัฯ จึงได้มอบ
ทุนการศึกษา ให้กับพนักงานที่มีรายได้ยังไม่มาก และอายุ
งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน และในส่วนของบุตรมีเกรดเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.75 เป็นจำานวน 2,083 ทนุ มลูค่า 4,500 บาท
ต่อทนุ รวมทัง้ได้มอบบตัรกำานลัเอม็เคให้ครอบครวัพนักงาน
รายละ 1,000 บาทรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 11 ล้านบาทในปี 2564

นอกจากสวสัดกิารท่ีพนกังานทุกระดับได้รับเป็นปกตดิงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว บรษิทัฯ ได้จดัโครงการและกิจกรรมพิเศษเพือ่สนบัสนนุ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ดังนี้
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การสร้างความสุขในสถานที่ทำางานและการทำางาน

นอกจากการดแูลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้พนกังานทำางาน
ได้อย่างปลอดภยัและมีประสทิธภิาพแล้ว เพ่ือสร้างความสขุและ
ลดความกดดนัทีเ่กดิจากการทำางาน บริษทัฯ มหีน่วยงานกลาง
ภายในทีท่ำาหน้าท่ีโดยตรงในการให้คำาปรกึษาปัญหาต่างๆ และรบั
เรื่องร้องเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทาง
ไลน์ ทางอีเมล์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้พูดคุย ร้องทุกข์ และ
ระบายความกังวลใจ ป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตได้

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการให้คำาปรึกษาและรับข้อร้องเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน ภายในของบริษัทฯ เบอร์
โทรศัพท์มือถือ Line จดหมาย และอีเมล เพื่อรับฟังความคิด
เห็น ปัญหา และความคาดหวังจากพนักงานทุกคน เพื่อนำามา

พจิารณาปรบัปรงุการบริหารจดัการหรือแก้ไขปัญหาให้พนกังาน
ต่อไป โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่ได้รบัการร้องเรยีนด้านแรงงาน
และด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำาคัญจากพนักงานแต่อย่างใด

การปรับเลื่อนตำาแหน่งและแต่งตั้งโยกย้าย

สวัสดิภาพในการทำางานและการรับเรื่องร้องเรียน

3. ด้านการเงิน : โครงการมีมันนี่ (Me Money)

ภาระหน้ีสินถือเป็นปัญหาใหญ่ของพนักงานในบริษัทฯ ทั้ง
หนี้สินของครอบครัวและหนี้สินส่วนตัว การมีภาระหนี้
สินล้นพ้นตัวสร้างความทุกข์ให้กับพนักงาน ทำาให้ทำางาน
อย่างไม่มีความสุข และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดโครงการให้
ความรู้และสร้างวนิยัทางการเงิน พร้อมมอบเงินปลดหน้ีจำานวน 
50,000 บาท ให้แก่พนกังานทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ 
“ม ีมนันี”่ จำานวน 50 คน โดยบรษิทัฯ ได้ว่าจ้างทีป่รกึษามาช่วย
ดแูลโครงการ และมีทีมผู้ฝึกสอนจากบรษิทัฯ มาช่วยเป็นพีเ่ลีย้ง
พนกังานอกีด้วย โดยโครงการนีจ้ะให้ความรูพื้น้ฐานการออม เพือ่
ให้ทราบถงึผลดผีลเสียของการเป็นหนี ้ตลอดจนฝึกพนกังานให้
มวีนิยัทางการเงนิ เพือ่เป็นเกราะป้องกนัการสร้างหนีใ้นอนาคต
ต่อไป โดยคาดหวังว่าพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจะสามารถปลด
ภาระหนีส้นิทีม่อียูไ่ด้บางส่วน พร้อมกบัการไม่สร้างหนีใ้นอนาคต 
โครงการนีไ้ด้ดำาเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 และมจีำานวน
พนกังานทีพ่ชิติภารกจิสำาเรจ็และจบโครงการนีถ้งึร้อยละ 93 ที่
ได้รบัเงนิ 50,000 บาท ไปลดหนีต้ามแผน และเกดิวนิยัทางการ
เงินได้อย่างแท้จรงิ อีกทัง้ยงัสามารถนำาความรูไ้ปเผยแพร่ต่อให้
กับคนในครอบครัวและเพื่อนที่ทำางานได้อีกด้วย

บรษิทัฯ ให้ความสำาคญักบัการดูแลรกัษาพนกังานทีเ่ป็นคนเก่ง
และคนดี (Talent Management) และเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในอาชพีตามวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมี
การพจิารณาปรบัเลือ่นตำาแหน่งของพนกังานโดยพนกังานต้อง

ผ่านการทดสอบและการทำาโครงการต่างๆ และได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการผู้บริหารตามกรอบการพิจารณาและ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส ในปี 
2564 มพีนกังานจำานวน 496 คน ได้รบัการปรบัเลือ่นตำาแหน่ง
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การดูแลพนักงานช่วงวิกฤตโควิด

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะดแูลพนกังานให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่แีละทำางาน
อย่างมีความสุขตามหลักการความสุข 8 ประการในที่ทำางาน 
(Happy Workplace) ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถและมคีวามก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยตัง้เป้าหมาย
ระดบัความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองค์กรต้องมากกว่าร้อย
ละ 80 เป็นเป้าหมายระยะยาวขององค์กร เพื่อให้เข้าใจความ

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 (COVID-19) และมีการปิดประเทศนั้น บริษัทฯ ได้ให้
ความสำาคญัอย่างย่ิงในการวางมาตรการเพือ่เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการทำางานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
ดังกล่าว และมาตรการในการช่วยเหลือพนักงานให้ผ่านพ้น
วิกฤตในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด 
โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรคติดต่อ และใช้มาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดสำาหรับพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าได้จะรับความปลอดภัยสูงสุด 
นโยบายการป้องกนัท่ีนำามาใช้ ได้แก่ การตรวจคดักรองอณุหภมูิ
ทุกวันก่อนเข้าทำางาน นโยบายการทำางานจากที่บ้าน (Work 
From Home) การล้างมืออย่างถูกวิธี การรักษาระยะห่างท่ี
ปลอดภัยระหว่างการบริการลูกค้า และการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกัน (PPE) ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งทาง 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันที่
จำาเป็นให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก 
เฟสชิลด์ ถงุมอื สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ ตลอด
จนเทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้วัดอุณหถูมิ

เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่คุณภาพชีวิตของพนักงานในช่วง
สถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) และในช่วงการปิดประเทศ บรษิทัฯ ได้มกีารกำาหนด
นโยบายจ้างพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ตกตำ่าควบคู่ไปกับการให้สิทธิประโยชน์พิเศษและสวัสดิการที่
นอกเหนือจากปกติสำาหรับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกัน
ภัยสุขภาพไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สำาหรับพนักงานทุก

คนและออกนโยบายการจัดหาวัคซีนให้พนักงานผ่านระบบของ
ประกนัสงัคมอย่างรวดเรว็และทนัท่วงท ีนอกจากนี ้ยงัมีนโยบาย
การให้พนกังานทกุคนสามารถเดนิทางไปรบัวคัซนีได้ในเวลางาน
โดยทีย่งัได้รบัค่าจ้างตามปกต ิรวมทัง้ยงัมกีารจ่ายค่าตอบแทน
แก่พนกังานกลุม่ทีม่คีวามเส่ียงจากการตดิเชือ้เพือ่ให้กกัตวัอยู่
ที่บ้าน บริษัทฯ เพื่อให้บริการกับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ โดยระบบจะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ด้วยการ
โทรสอบถามอาการพนักงานทุกวันที่อยู่ในช่วงของการกักตัว 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)  
และสทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากมาตรการของรฐับาล 
บรษิทัฯ จงึจดัทำาแผนการส่ือสารภายในเพือ่แจ้งให้พนกังานทราบ
ข่าวสารอย่างครบถ้วนและทนัท่วงท ีนอกจากนี ้บรษัิทฯ ต้องการ
ช่วยลดค่าครองชพีให้แก่พนกังาน จงึได้จดัทำาเมนอูาหารกล่อง
คุณภาพราคาพิเศษสำาหรับพนักงานด้วย 

HAPPY 8

ต้องการและความคาดหวังของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึง
ได้มีการวัดระดับความผูกพันและประเมินความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นประจำาทุกปีก่อนที่จะมีวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยนำาผล
ที่ได้จากการสำารวจมาเป็นพื้นฐานในการดูแล พัฒนาและส่ง
เสริมพนักงานในด้านต่างๆ และนำาข้อเสนอแนะของพนักงาน
มาพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดูแล
พนกังานให้ดีขึน้ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้พนกังานมคีวามผูกพนักับ 
องค์กรมากข้ึน แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำาให้ในปี 2563-2564 บริษัทฯ 
ไม่ได้ทำาการสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่ง
ในปี 2562 ระดบัความผูกพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองค์กรเท่ากับ
ร้อยละ 76.3 โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงานประจำาลาออก
จากงานด้วยความสมัครใจ (Full-time Employee Turnover  
ร้อยละ 52 ลดลงจากปี 2563

Happy Body
สุขภาพดี

Happy Heart
นำ้าใจงาม

Happy Brain
หาความรู้

Happy Family
ครอบครัวที่ดี

Happy Soul
มีคุณธรรม 
หิริ โอตัปปะ

Happy Relax
การผ่อนคลาย

Happy Money
รู้จักเก็บ รู้จักใช้
เป็นหนี้ให้พอดี

Happy Society
สังคมดี
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจร้านอาหารที่มุ่งมั่นในการ “ส่งมอบความ
สุขแก่ลูกค้า ด้วยอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ และสร้างความสุข
ในทกุช่วงเวลา” บริษัทฯ จงึให้ความสำาคญักบัการพฒันาความ
สามารถในการส่งมอบคณุค่าของพนักงาน ซึง่เป็นส่วนสำาคญัใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
รบัมอืกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิและความต้องการของลกูค้า
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานให้มากข้ึนได้แล้วนั้น ยังช่วยรักษาพนักงานที่ดีมี
ศักยภาพให้ทำางานร่วมกับองค์กรได้ต่อไปในระยะยาว รวมถึง
ช่วยสร้างความผกูพนัของพนกังานให้พร้อมทีจ่ะร่วมกนัพฒันา
องค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วย

บรษิทัฯ กำาหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ตามสมรรถนะหลัก ที่สอดคล้องกับ “วัฒนธรรมเอ็มเค”ซึ่งเป็น
รากฐานการทำางานขององค์กร และมุง่เน้นการพฒันาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพตามลักษณะธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการฝึก
อบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำาเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น โปรแกรม Zoom และ E-Learning มาเป็น
ช่องทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทีเ่ข้าถงึได้ง่ายยิง่
ขึ้น บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและทั้งระยะยาวให้
สดัส่วนของพนกังานทีมี่สมรรถนะสอดคล้องกับสมรรถนะหลกั
ขององค์กรมีจำานวนมากกว่าร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด

สมรรถนะหลัก 4 ประการ

หมวดที่ 1  บริการลูกค้าด้วยหัวใจ (Customer Focus)

หมวดที่ 2  ใส่ใจพัฒนาทีมงาน (People Management)

หมวดที ่3  จดัการปัญหาอย่างเชีย่วชาญ (Problem Solving)

หมวดที่ 4  สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (Innovation) 

บริการลูกค้า 
ด้วยหัวใจ  

Customer Focus

จัดการปัญหาอย่าง
เชี่ยวชาญ

Problem Solving

ใส่ใจพัฒนาทีมงาน  
People  
Management

สร้างสรรค์
งานนวัตกรรม
Innovation  

กรอบการดำาเนินการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของบรษัิทฯ ประกอบด้วยกระบวนการพจิารณาองค์กร การสร้างแผนกลยทุธ์ การ
ประเมินความจำาเป็นในการพัฒนา การวางแผนและออกแบบการพัฒนา การดำาเนินการ การควบคุม และการประเมินผล เพื่อให้
พนกังานได้รบัการพฒันาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และครอบคลมุสอดคล้องกับสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency) 
รวมถึงการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path Management) และพัฒนาการวางแผนการสืบทอด
ตำาแหน่ง (Succession Plan) ที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

• Mandatory Program:  
พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) สำาหรับพนักงาน
ทุกระดับ 

• พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก  
(Core Competency Development) อันได้แก่ 

   หมวดที่ 1 บริการลูกค้าด้วยหัวใจ (Customer Focus)
   หมวดที่ 2 ใส่ใจพัฒนาทีมงาน (People Management)
   หมวดที่ 3 จัดการปัญหาอย่างเชี่ยวชาญ (Problem Solving)
   หมวดที่ 4 สร้างสรรค์งานนวัตกรรม (Innovation)

• ร้อยละ 24 ของพนักงานผู้เข้าอบรมทั้งหมดผ่านหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพพนักงานตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
บริษัทฯ สำาหรับพนักงานในแต่ละระดับ ออกแบบพัฒนาระบบ Roadmap

• พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามหน้าที่
งาน (Functional Competencies  
Development)

• ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำา Training Roadmap เพื่อเป็นแนวทางให้
แก่พนักงานและหัวหน้างาน ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำาเป็นของ
แต่ละสายธุรกิจ

• พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เข้าถึงง่าย เหมาะสมกับพนักงาน
มากกว่าร้อยละ 60

• ร้อยละ 63 ของหลักสูตรได้รับพิจารณาได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบ 
E-Learning

• พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงาน HR  
(HR Digitization)

• พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงาน HR 
   1.  การนำาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้อยู่ในระบบดิจิทัล 

โดยพนักงานสามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Self Service
   2. Visual Control Report
   3. Management Payroll

• นำาระบบการทำางานแบบอัตโนมัติ หรือ RPA (Robotic Process  
Automation) มาใช้ในกระบวนการบันทึกประวัติฝึกอบรม และยื่น
เอกสารผ่านระบบ E-Service ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

• พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถ
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 98 โดยวัดจาก 
ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรม

• พนักงานจำานวนร้อยละ 100 ผ่านการเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้หลัง
การอบรมตามที่กำาหนด 

• พัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

• พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติตนดูแลตนเองและลูกค้า และการดูแลเรื่อง
สุขอนามัยของตนเองและผู้บริโภค โดยกำาหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องผ่าน
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามที่กฎหมายกำาหนด 
ได้แก่ หลักสูตร 

• Service Distancing

• สุขาภิบาล สำาหรับผู้สัมผัสอาหาร

• สุขาภิบาล สำาหรับผู้ประกอบกิจการ

• ความปลอดภัยในการทำางาน

• มาตรฐานการทำางานของพนักงานสาขา

การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ ออกแบบและพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้นำา และสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Core Leadership and Functional 
Competencies Development) และจัดทำาเป็นกรอบโมเดลการประเมนิสมรรถนะหลกั โดยกำาหนดรายละเอยีดสมรรถนะหลกั และ
การจดัสมรรถนะหลกักบักลุม่พนกังานตามระดบัและหน้าทีง่านทีเ่หมาะสม ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิงานเพือ่พฒันาสมรรถนะ
ของพนักงานในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายในปี 2564 ดังนี้
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ในปี 2564 บริษทัฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพือ่พฒันา
ศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดอบรมเฉลี่ย 58 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2563 เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้บริษัทฯ มีการปรับรูป
แบบการจดัการฝึกอบรมโดยใช้ระบบการอบรมในรปูแบบออนไลน์ 
และ E-Learing เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

นอกจากน้ี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างต่อเนื่องยังช่วยให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วย เช่น การจัด
อบรมหลักสูตร Idea Suggestion และ  
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ง (KAIZEN) 
ในปี 2564 มกีารจัดอบรมให้แก่พนักงาน
มากกว่า 37 ช่ัวโมง ทำาให้พนักงานค้น
พบแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อม

เสนอแนะการแก้ไขปรบัปรงุวธิกีารทำางานให้มปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึน้ ก่อให้เกดิประโยชน์ให้แก่บรษิทัฯ สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการการทำางานเป็นเงิน 217,625 บาท และช่วย
ลดเวลาในการทำางาน 7 ชั่วโมงต่อวัน จากโครงการที่พนักงาน
จากร้านสาขา โรงงาน และสำานักงาน นำาเสนอความคิดเห็นต่อ
การพัฒนางานด้านต่างๆ ผ่านระบบ online ภายในบรษิทัฯ โดย
โครงการของพนกังานท่ีได้รับการคดัเลือกในแต่ละเดือนจะได้รับ
เงินรางวัลจากบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากการฝึกอบรมพนกังานแล้ว บรษิทัฯ ยงัให้ความสำาคัญ
กับการจดัการองค์ความรูข้ององค์กร เพือ่ให้พนกังานสามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและโลกของการ
ทำางาน รวมทั้งปัญหาในการทำางาน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้มี
การค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรู้ในงาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าถึงความรู้นั้น
ได้ตลอดเวลา พนักงานและผู้บริหารจึงต้องมีการเรียนรู้ มีการ
สร้างและใช้ความรูใ้นการทำางานอย่างสมำา่เสมอและต่อเนือ่ง ซึง่
ไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็และมกีารแข่งขันสงู ยงัสนบัสนนุบรษิทัฯ ให้เตบิโต
ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของผู้บริหารและพนักงาน และความรู้จากแหล่งต่างๆ (Explicit Knowledge) ที่จำาเป็นต่อการทำางาน และนำามาบริหาร
จัดการในรูปแบบดังนี้

1.  ระบบฐานข้อมูล  
(Knowledge Database)

บริษัทฯ พัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ในการทำางานของ
องค์กรให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้ข้อมูลความรู้นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบ E-ISO เป็น
ที่รวบรวมข้อมูลในส่วนของปฏิบัติงาน คู่มือในการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และ
เอกสารสนับสนุนการทำางาน (Support Document)

2.  ระบบพี่เลี้ยง  
(Mentoring System)

บริษัทฯ ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวจากผู้ที่มีความรู้และ 
ประสบการณ์มากกว่าไปยงับุคลากรรุน่ใหม่หรอืผู้ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ 
น้อยกว่า ซึ่งระบบพี่เลี้ยงเป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและคำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะ
สร้างความคุ้นเคยความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน

3.  การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อม
การทำางานจริง  
(On the Job Training)

บริษัทฯ มอบหมายให้พนักงานได้ทดลองทำางานจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทำางาน ในงานที่ไม่ต้องใช้ความชำานาญเฉพาะทางมากนัก รวมถึงมีแนว
โน้มในการสร้างความเสียหายน้อย หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆ ก็สามารถที่จะ
แก้ไขได้รวดเร็ว

4.  การเรียนรู้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิค 
(E-Learning)

พนักงานสามารถเข้าถึงชุดความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ ทำาให้ช่วยลด
ข้อจำากัดด้านเวลาและสถานที่เรียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่อง
ทางออนไลน์ได้จำานวน 29 หลักสูตร และทางผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเอง
ต้องการ

5.  การประชุมระดมสมอง  
(Workshop/ 
Brainstorming)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการระดมสมองในการปรึกษาหารือกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือตัดสินใจดำาเนินการต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์และมุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย

จำานวนช่ัวโมงอบรมเฉล่ี่ยต่อคน
หน่วย: ชั่วโมง
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การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ กำาลังดำาเนินการทบทวนกรอบนโยบายเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยกำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
ของเส้นทางการเตบิโต (Career Movement) และรูปแบบโอกาส
การเตบิโตจากตำาแหน่งต้นทางไปยังตำาแหน่งปลายทาง (Career 
Opportunity Matrix) พร้อมเกณฑ์ในการโยกย้าย อยู่ระหว่าง
ดำาเนนิการพจิารณาคดัเลอืกทีป่รกึษาในการออกแบบและพัฒนา
ระบบการสร้างความก้าวหน้าในอาชพี (Career Development) 
เพื่อสร้างระบบการดูแลความก้าวหน้าในสายงานให้พนักงานมี
ความมัน่คงในการเติบโตคูไ่ปกบัองค์กร ซึง่จะช่วยลดอตัราการ
สูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กร

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

•  แนวทางและหลักเกณฑ์กำาหนดเส้นทางการ
เติบโต (Career Movement) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (Level 6–Level 7)

•  จัดทำาโครงการ หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง 
(Business Management Prep Course for Middle Manager)

•  จัดทำาโครงการ หลักสูตร การบริหารจัดการและการก้าวขึ้นเป็นผู้นำา 
(Management and Leadership: Growing as a Manager)

การบริหารจัดการและพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารระดับกลางเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจ และทักษะในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงสร้างโอกาสก้าวหน้าในตำาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว โดยมัน่ใจได้ว่าตำาแหน่งงานสำาคญัในองค์กรจะมผีูส้บืทอดตำาแหน่ง พร้อมทัง้เตรยีมวางแผนพฒันาศกัยภาพ
และความสามารถพนักงานอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานปี 2564

•  มีแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession 
Planning) ในตำาแหน่งสำาคัญ และระบบ
การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Development) ภายในปี 2566

•  อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Planning) และระบบการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Development) ให้ได้มาตรฐานสากลสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ
ปัจจุบัน

บรษิทัฯ ได้ทำาการระบตุำาแหน่งสำาคญัจำานวน 36 ตำาแหน่ง 
เพือ่กำาหนดเป้าหมายในการพจิารณาคดัเลือกและพฒันา
ผูส้บืทอดตำาแหน่ง จงึมกีารดำาเนนิโครงการ “เตรียมความ
พร้อมผู้บริหารระดับกลาง (Business Management 
Prep Course for Middle Manager)” เพือ่ก้าวไปสูก่าร
เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งในอนาคต โดยในปี 2564 บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินการพัฒนาแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาฝึก
อบรมอย่างอย่างต่อเนื่อง 

โครงการนี้มีขั้นตอนในการดำาเนินการ ดังนี้

1. กำาหนดเกณฑ์ และพจิารณาคดัเลอืกกลุม่คนทีมี่ศกัยภาพสูง

2. คัดกรองผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์

3. กำาหนดแนวทางการประเมินผู้มีศักยภาพสูง

4. จัดทำาแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง และผู้มีศักยภาพสูง

5. จัดลำาดับกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง

6. สรุปผลการประเมิน พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอ
ภาคและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาก
ประเดน็ด้านสิทธมินษุยชน ในการดำาเนนิธุรกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่หลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนด “นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน” และจริยธรรมองค์กรทีส่อดคล้องกบัปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสทิธมินษุยชน (United Nations Universal Declaration 
of Human Rights: UNDHR) และกำาหนดเป็นแนวปฏบิตัเิพ่ือให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน สามารถดูเพ่ิม
เติมได้ที่เวปไซต์ของทางบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการจ้างแรงงานเพื่อให้
บรกิารท่ีดแีก่ลกูค้า จงึอาจเกดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิการปฏบัิตต่ิอ
แรงงานที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า ชุมชน 
หรือลูกค้าในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำาให้เกิดผลกระ
ทบหรือภาพลักษณ์ในเชิงลบและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
บรษิทัฯ จงึดำาเนินธรุกจิด้วยความระมดัระวงัและเคารพต่อสทิธิ
มนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดมา โดยยึดหลัก
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม การ
เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด รวม
ท้ังป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการ 

แม้ว่าบริษทัฯ จะยงัไม่ได้ดำาเนนิกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: 
HRDD) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่บริษัทฯ ได้มีการประกาศ
นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานสทิธมินษุยชนในปี 2564 เพ่ือกำากบั
ดแูลการดำาเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนและการปฏบัิตด้ิานแรงงาน
ของบริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงเบ้ืองต้นพร้อมดำาเนิน
มาตรการตอบสนองที่เหมาะสม และเปิดให้มีช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการ
ในการพิจารณาจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือนำา
ไปสูก่ารกำาหนดมาตรการแก้ไข เยยีวยา หรอืป้องกนัในอนาคต 
โดยบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายให้เรือ่งร้องเรยีนด้านสทิธมินุษยชนทีมี่
นยัสำาคญัจะต้องได้รบัการจดัการเสรจ็สิน้ภายในเวลาทีก่ำาหนด
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย

ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนองของบริษัทฯ ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงาน • การเลือกปฏิบัติ

• การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม 

• ความไม่ปลอดภัยในการ  
ทำางาน

• สุขภาพอนามัยในช่วง
สถานการณ์วิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 (COVID-19) 

•  กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานอย่างชัดเจน เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และกำาหนดให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด

• บริหารผลตอบแทนและจัด
สวสัดกิารเพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังาน
มีความเป็นอยู่ที่ดี

• ดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม

• พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำางาน
ให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

• จัดอบรมด้านความปลอดภัย และ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ที่เหมาะสมและเพียงพอ

ระบบ Online ของบริษัทฯ 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย

ประเด็นความเสี่ยง การตอบสนองของบริษัทฯ ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

คู่ค้า • ความไม่ปลอดภัยในการ
ทำางาน

• การใช้แรงงานที่ผิด
กฎหมายของคู่ค้า

• จัดอบรมด้านความปลอดภัยและ
ระเบียบปฏิบัติก่อนการเข้าทำางาน 

• กำาหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัดและจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่แรงงาน
ของตนเอง

• กำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่
กล่าวถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
อย่างชัดเจน และกำาหนดให้คู่ค้าที่
ดำาเนินธุรกิจกับบริษัทต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

• จัดเตรียมแนวทางให้มีการตรวจ
ประเมินคู่ค้าในด้าน ESG

• สื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบายสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า

1.  เว็บไซต์  
www.mkrestaurant.com 

2.  ติดต่อด้วยตนเองที ่
สำานักงานใหญ่ 

3.  โทรศัพท์หมายเลข  
02-836-1000  
โทรสารหมายเลข  
02-836-1099

4.  โซเชียลมีเดียและช่องทาง 
ออนไลน์ของบริษัทฯ

5.  ส่งจดหมายหรือเอกสารได้ที่ 
1200 ถ. เทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

ลูกค้า • การเลือกปฏิบัติ 

• ความไม่ปลอดภัยในการ
ใช้สินค้า/บริการ

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการตลาด

• การเข้าถึงสินค้าและ
บริการของกลุ่มเปราะ
บางและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

• การละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันด้าน
สุขภาพและสุขอนามัยให้แก่ลูกค้า
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

• มีการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารอย่างเข้ม
งวดตามกฎหมายหรือดีกว่า

• อำานวยความสะดวกในการเข้าถึง
สินค้าและบริการของลูกค้ากลุ่ม
ต่างๆ 

• มีกลไกการรับข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า และกระบวนการในการ
ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามข้อ
ร้องเรียน

• จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าและไม่เผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ชุมชน • ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจาก 
การดำาเนนิงานของบริษัทฯ 

• ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำาหนดหรือดีกว่า

• กลไกการรับข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน และกระบวนการในการ
ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามข้อ
ร้องเรียน

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน ไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
บริษัทฯ และไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมแต่อย่างใด
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 Nourish our Environment  
 “ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่สมบูรณ์”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นความท้าทายสำาคัญที่
ได้รบัความสนใจในระดบัโลกและภูมภิาค และต้องการความ
ร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการแก้ไขและป้องกนัการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกทีส่่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึน้ของอุณหภมูิ
ในชั้นบรรยากาศ ท่ีก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพ
แวดล้อม ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจของผู้คน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่มีต่อ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ท้ังผลกระทบทางตรงด้าน
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่อาจ
กระทบต่อการดำาเนินงานของโรงงานครัวกลาง เช่น นำ้า
ทว่มโรงงาน ภัยแลง้ทีท่ำาให้คณุภาพของนำ้าประปาด้อยลง
หรอืเกดิปัญหานำา้กร่อย และผลกระทบทางอ้อมทีส่่งผลต่อ
กจิกรรมในห่วงโซ่อปุทานของบริษทัฯ อนัเนือ่งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ 
คุณภาพวัตถุดิบด้อยลง ราคาวัตถุดิบท่ีเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ระยะเวลาการส่งมอบวัตถดุบิของคูค้่าไม่เป็นไปตามกำาหนด

บริษัทฯ จึงกำาหนด “นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน  

ไดออกไซด์ขององค์กร” เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการทางธรุกิจ เพ่ือสนบัสนนุเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย และเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 
เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศา
เซลเซียส รวมถึงเป้าหมายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Sustainable Development Goal 13 
Climate Action) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบรษัิทฯ 
กำาหนดเป้าหมายลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยยอดขายลงร้อยละ 10 ในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 
2566 และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน
มีความตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
และร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการผลกัดนัและขบัเคลือ่นการดำาเนนิ
งานตามแผนลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้ 3 ขอบเขต 
ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (Scope 1) การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้า 
(Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 
(Scope 3) เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ บรษิทัฯ ได้กำาหนด
แผนการดำาเนนิงานเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดงันี้

 
 

                               

ปี 2569
ลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 
ลงร้อยละ 10 
จากปี 2566

ปี 2566
จัดเก็บข้อมูล

ของการรับรอง
จากหน่วยงาน

ภายนอก

ปี 2564
ประเมินผลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากปี 2564

ปี 2565
ศึกษารายละเอียด
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลเฉพาะหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
ปริมาณก๊าซหุงต้ม และนำ้ามันเชื้อเพลิง ที่ใช้ในธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจขนส่ง และได้คำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยตนเองจากข้อมลูท่ีม ีโดยอ้างองิวิธกีารคำานวณจากแนวทาง
การประเมนิคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กร และค่า Emission Factor 
(EF) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ดำาเนินการจัดทำารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทฯ ฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งจะครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลงังานไฟฟ้าทีซ่ือ้มา (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ซึ่งคาดว่าจะผ่านการทวนสอบความ
ถกูต้องของข้อมลูและขอรับการรับรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ
องค์กรแล้วเสร็จในปี 2566

บรษิทัฯ มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (Scope 1) จำานวน 
6,922 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมา (Scope 2) 
จำานวน 53,031 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า รวมก๊าซเรอืน
กระจก Scope 1 และ 2 ที่บริษัทปลดปล่อยเท่ากับ 59,953 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 12.8% 
เนื่องจากธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน
สถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ที่ทำาให้ต้องปิดการขายในช่องทางการบริการที่
สาขาและส่งผลต่อกระบวนการผลิตสินค้าที่ลดลง แต่ธุรกิจ
ขนส่งยังมีการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้สัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) เพิ่มสูงขึ้นกว่า
ปี 2563 เลก็น้อย แต่อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วย

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

ประเภทธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (Scope 1)

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ทางอ้อมจาก
การใช้ไฟฟ้า
(Scope 2)

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
ทางอ้อมอื่นๆ
(Scope 3)

นำ้ามัน 
ดีเซล

ก๊าซ 
หุงต้ม

สารทำา 
ความเย็น

ธุรกิจอาหาร

กระบวนการผลิตในโรงงาน

ห้องควบคุมอุณหภูมิ

ระบบบำาบัดนำ้าเสีย

การประกอบอาหารที่ร้านสาขา

กิจกรรมในสำานักงาน

ธุรกิจขนส่ง
การขนส่งด้วยพาหนะ 
ขององค์กร

กิจกรรม
สนับสนุน

การเดินทางของพนักงาน

การใช้กระดาษในสำานักงาน

รายได้ในปี 2564 เท่ากบั 5.20 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
ต่อล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.16 เมือ่เทยีบกับปี 2563 เนือ่งจาก
เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทำางานไม่เต็มกำาลังผลิต จึงทำาให้
ค่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้เพิ่มเล็ก
น้อยในรอบการรายงานนี้

2562 2563 2564

4.53
5.14

5.20

2562 2563 2564

72,546
61,740 53,501

6,345 6,991 6,998

72,546
61,740 53,031

6,345 6,990 6,922

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

อัตราของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท

Scope 1 Scope 2
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บรษิทัฯ มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าที่ซื้อมา (Scope 2) ในสัดส่วนที่มากที่สุด บริษัทฯ จึง
ได้มุ่งเน้นการดำาเนินมาตรการลดและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานทุกประเภท พร้อมทั้งสร้างจิตสำานึกและการมีส่วน

ร่วมของพนกังานทกุระดบัในการร่วมมอืกนัลดการใช้พลงังาน
ทัง้ในกระบวนการผลติและในสำานกังาน และมอบหมายให้บรษิทั
ในเครือศึกษาแนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อไป

แนวทางการรับมือการสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจโดยตรง บริษัทฯ จึงวางแผนป้องกัน
และกำาหนดมาตรการเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การซื้อประกันภัยต่างๆ 
การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงาน
ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ การจัดหาครัวกลางใหม่ในทำาเล
ที่เหมาะสม การเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายความเสี่ยง 
การอนุมตัวิงเงนิฉกุเฉนิเพือ่ช่วยเหลอืพนกังาน และการส่ือสาร
ให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึง การเตรียมความพร้อมของ
ฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มคู่ค้าที่
ได้รับผลกระทบ เพ่ือสร้างความมั่นใจธุรกิจสามารถดำาเนินต่อ
ไป และมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีความเส่ียงจากภัย
ธรรมชาติเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้า และวางแผนรับมือกับเหตุการณ์
ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือกระจายความเส่ียงและให้

เกิดความต่อเน่ืองในการดำาเนินธุรกิจ เช่น การจัดเตรียมและ
ส่งมอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การรับมือในกรณีที่
สนิค้าบางประเภทขาดแคลน การจดัหาสนิค้าทดแทน การจัดหา
แหล่งผลติสนิค้าจากหลายๆพืน้ที ่การจดัหาคูค้่ากลุม่สนิค้าหลกั
มากกว่าหนึ่งราย ตลอดจนการสร้างความม่ันใจและเตรียม
พร้อมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการสื่อสารอย่างใกล้
ชิดระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ และกับคู่ค้า เพื่อบริหารสินค้า
คงเหลอืให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุและลดผลกระทบต่อบรษิทัฯ ให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด

การบริหารจัดการพลังงาน

พลังงานเป็นต้นทุนที่สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหาร
ของบริษัทฯ ทั้งภาคการบริการลูกค้าหน้าร้าน การผลิตสินค้า 
และการขนส่งกระจายสินค้า อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้าในกระบวนการทางธุรกิจ ทำาให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
รวมถึงสถานการณ์ความผันผวนของราคาไฟฟ้าและนำ้ามันใน
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งขององค์กร

เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการบริหารจัดการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำาหนดเป็น “นโยบายด้าน
บริหารจัดการพลังงาน” เพื่อมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท พร้อมทั้งสร้าง
จิตสำานึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการร่วม
มอืกนัลดการใช้พลงังานทัง้ในกระบวนการผลติและในสำานกังาน 
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ลดต้นทุน
ด้านพลงังาน และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในขณะเดยีวกนั
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บรษิทัฯ ได้แต่งต้ังคณะทำางานด้านการจดัการพลงังานและคณะตรวจติดตาม มหีน้าทีจ่ดัทำารายงานประเมนิผลการดำาเนนิงานด้าน
พลังงานประจำาปี และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

หน่วยงาน โครงการพลังงานทดแทน
พลังงานไฟฟ้าที่ลดได้

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี)
มูลค่า (บาท/ปี)

โรงงานผลิต CK5 Solar Roof 1,100,000 4,000,000

โรงงานผลิต CK5 Hybrid Generator  172,800 622,080

โรงงานผลิต CK4 Hybrid Generator 172,800 622,080

สำานักงานใหญ่ Solar Roof 259,200 933,120

รวมทั้งหมด 1,704,800 6,177,280

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ประธานคณะทำงาน

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ทีมงาน
ด้านวิศวกรรม

ทีมงานวางแผน
การผลิต

ทีมงานตรวจสอบ
คุณภาพ

ทีมงาน
ฝ่ายผลิต

ทีมงานฝึกอบรม /
ประชาสัมพันธ์

บรษิทัฯ มกีารใช้พลงังานไฟฟ้าในการบรกิารลกูค้าในร้านอาหาร
และโรงงานผลติสนิค้า จงึได้ดำาเนนิงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการตรวจประเมินจุดที่มีการใช้พลังงาน
มากในกระบวนการทำางาน จดัทำาโครงการเพือ่ปรับปรุงเครือ่งมอื 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะระบบ
เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งทำาความเยน็ทีเ่ป็นแหล่งใช้พลงังาน
ไฟฟ้าที่สำาคัญ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลด
การใช้พลังงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำานึกในการช่วยกันอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าด้วยการปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่
จำาเป็นในสถานทีท่ำางาน นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษทัฯ ได้ศกึษา
และลงทุนด้านพลงังานทดแทนเพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า โดย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภาคผลิตและการบริการ และลดการใช้พลังงานนำ้ามันในภาคการขนส่งด้วยการ
จดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกำาหนดเป้าหมายลดอัตราการใช้พลงังานภายในองค์กรต่อหน่วยยอดขายลงร้อยละ 10 
ในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2564

มีโครงการสำาคัญจำานวน 4 โครงการ ที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถ
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าไปได้ 1,704,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี 
คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 6.17 ล้านบาท ได้แก่
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้ามัน

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิรถขนส่งเพือ่กระจายสนิค้าไปยงัสาขาต่างๆ 
จึงมีการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงจำานวนมาก บริษัทฯ จึงได้วางแผน
ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ การจัดเส้นทางและเวลาการ
ขนส่งเพือ่ลดระยะเวลาในการเดนิทาง การจัดวางนำา้หนกัสนิค้า
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้เชือ้เพลิงของรถขนส่งให้ดทีีส่ดุ รวม
ถงึการฝึกอบรมพนกังานขบัรถให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการขบั
รถท่ีช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในหลักสูตร Eco Driving 
และกำาหนดให้พนักงานขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง โดยใช้ระบบ TMS (Transportation Management 
System) ในการวางแผนเส้นทาง และใช้ระบบ GPS (Global 
Positioning System) ติดตามรถขนส่งเพือ่ตรวจสอบการทำางาน

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงจำานวน 1,848,088 
ลิตร เพิ่มขึ้นร้อย 0.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การขยายธุรกิจการขนส่งและการกระจายสินค้าของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใช้พลังงานในองค์กรรวมทั้งสิ้น 449,207 กิกะจูล ในปี 
2564 ลดลง 62,511 กิกะจูล หรือร้อยละ 12.22 เมื่อเทียบกับปี 
2563 เนือ่งมาจากผลกระทบจากมาตรการป้องกนัสถานการณ์
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
แต่อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้เท่ากับ 38.92 กิกะจูล
ต่อล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 1.63 จากการที่ใช้
อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงที่มี
การชะลอการผลิตและการขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง
มุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนินการต่อไปเพือ่ให้มัน่ใจว่าการใช้พลงังานโดยรวม
ของบรษิทัฯ ทัง้จากพลงังานไฟฟ้าและพลังงานเช้ือเพลงิ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

บริษัทฯ มีโครงการพลังงานทดแทนที่จะดำาเนินการใน
อนาคตเพื่อลดการใช้พลังงาน ดังนี้

1.  โครงการติดต้ังหลงัคา Solar Roof ทีบ่รษิทั เอม็-เซน
โค โลจสิตกิส์ จำากัด และโรงงานผลติ CK4 ในปี 2565

2.  โครงการติดตั้งระบบ Hybrid Generator ที่บริษัท 
อินเตอร์เนชัน่แนล ฟูด้ ซัพพลาย จำากัด และบรษิทั 
เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จำากัด ในปี 2565 

3.  โครงการตดิตัง้ระบบ Transportation Management 
System (TMS) เพือ่ช่วยวางแผนระยะทาง ในปี 2565

4.  โครงการใช้รถบรรทกุพลงังานไฟฟ้าทดแทนพลงังาน
นำ้ามัน ในปี 2569

การใช้พลังงานไฟฟ้า
หน่วย: กิโลวัตต์ชั่วโมง 

การใช้พลังงานนำ้ามัน
หน่วย: ลิตร

ในปี 2564 บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 106,083,274 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากปี 2563 จำานวน 17,420,576 กิโล
วัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 14.10 ทั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัทฯ 
ได้รบัผลกระทบจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั
โควิด-19 ที่ทำาให้ต้องปิดการขายในช่องทางการบริการที่สาขา
และส่งผลต่อปริมาณการผลิตสินค้าที่ลดลง จึงทำาให้ปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าตามหลัก 3Rs

การใช้นำ้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นำ้าใช้สำาหรับ
การผลติเป็นสินค้า/บริการ และนำา้ใช้ในการล้างทำาความสะอาด/
ส่วนสนบัสนนุ ซึง่นำา้ทีบ่ริษทัฯ ใช้ทัง้หมดเป็นนำา้ประปาทีผ่ลติโดย
หน่วยงานของรฐั โดยมสัีดส่วนการใช้เท่ากบั 70:30 เพือ่ให้เกดิ

การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายปี 2564 ในการลด
ปรมิาณการใช้นำา้ของท้ังองค์กรลงร้อยละ 2 จากปี 2563 บริษทัฯ 
ได้มกีารรเิริม่โครงการเพือ่ลดปรมิาณการใช้นำา้ประปา ทัง้ในส่วน
การผลิตและการบริการลูกค้า (สาขา) ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการ การดำาเนินงานในปี 2564

ลดการใช้นำ้า 
ในกระบวนการผลิต 

1.  โครงการประหยดันำา้โดยการใช้อปุกรณ์ควบคุมทีพ่ฒันาขึน้จากการคิดค้นของพนกังาน
สาขา สามารถกำาหนดให้ปรมิาณนำา้ไหลออกไม่เกิน 45 องศา โดยใช้บอลวาล์วเป็นอปุกรณ์
เสรมิในการควบคมุ ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ทำาการตดิต้ังไปแล้วทีร้่านสาขาทัง้หมด (ร้อย
ละ 100) สามารถลดปรมิาณการใช้นำา้ลงร้อยละ 2 ของปรมิาณนำา้ท่ีใช้ทัง้หมดของสาขา

2.  ปรบัวธิกีารในการล้างผกั โดยใช้เทคโนโลยกีารผลตินำา้ทีม่าใช้ล้างผกั จากประเทศญีปุ่น่ 
โดยสามารถลดสารเคมตีกค้างในผักสดทีอ่าจจะตดิมาจากวัตถดุบิ และส่งผลให้ลดจำานวน
คร้ังในการล้างนำ้าสะอาด โดยไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพ สามารถลดปริมาณการใช้
นำ้าลงร้อยละ 15 ของปริมาณนำ้าที่ใช้ทั้งหมดที่โรงงานผลติ

นำานำ้ากลับมาใช้ซำ้า นำานำ้าที่เกิดจากการล้างผักกลับมาใช้ในการทำาความสะอาดพื้นที่ สามารถลดปริมาณการ
ใช้นำ้าลงร้อยละ 2 ของปริมาณนำ้าที่ใช้ทั้งหมด

นำานำ้าหลังผ่านการบำาบัด 
มาใช้ใหม่

ปรบัปรงุคณุภาพนำา้ทิง้ทีผ่่านการบำาบดัแล้ว นำามาเป็นนำา้ป้อนทีห่อหล่อเยน็/Boiler รดต้นไม้
ในโรงงาน ใช้ในห้องนำา้พนกังาน ทำาให้ลดปรมิาณการใช้นำา้ลงร้อยละ 10 ของการใช้นำา้ทัง้หมด

การบริหารจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน

นำ้าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารและ
บรกิาร ทัง้นำา้ใช้เพือ่ผลติเป็นสนิค้าและบรกิาร และนำา้ทีใ่ช้ในการ
ล้างทำาความสะอาดและส่วนสนบัสนนุ ซึง่บรษิทัฯ มกีารใช้นำา้ใน
ปรมิาณมาก จึงตระหนกัถึงความสำาคญัในการใช้ทรัพยากรนำา้
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีนำ้าใช้อย่างยั่งยืนโดยไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการดำาเนินงาน

บรษิทัฯ กำาหนดเป็น “นโยบายการบรหิารจดัการนำา้อย่างยัง่ยนื” 
เพือ่ลดความเส่ียงและผลกระทบทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้นำา้ในกจิกรรม
และกระบวนการของบรษิทัฯ โดยปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

กับการบริหารจัดการนำ้าใช้และนำ้าเสีย ภายใต้พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และมาตรฐานสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 
อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้งเป็นประจำาโดย
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยแนวทาง
การบริหารจัดการนำ้าโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse และ 
Recycle) และเปิดเผยผลการดำาเนนิงานเรือ่งการบริหารจดัการ
นำ้าใช้และนำ้าเสียให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นรับทราบถึง
ข้อมลู เพือ่ลดข้อกังวลและสร้างจติสำานกึด้านการใช้นำา้ในองค์กร
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การจัดการนำ้าทิ้ง

บรษิทัฯ คำานงึการใช้ทรัพยากรนำา้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ จงึได้มี
การปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ปรมิาณนำา้เสยีทีเ่กดิขึน้ และ
การแยกประเภทของนำ้าเสียตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ นำ้าเสียปนเปื้อน
อาหารหรอืสทีีใ่ช้ในกระบวนการผลติ นำา้เสยีทีม่คีวามเข้มข้นของ
สารเคมสีงู และนำา้เสยีปกต ิซึง่ต้องใช้วธิกีารบำาบดัทีแ่ตกต่างกัน
ไป เพ่ือให้ได้นำ้าทิ้งที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และมีการตรวจวัดคุณภาพ
นำา้ทิง้เป็นประจำาโดยห้องปฏิบติัการท่ีข้ึนทะเบยีนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณนำ้าทิ้งจากโรงงานจำานวนทั้งสิ้น 
79,538 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นงจากปี 2563 ร้อยละ 0.75 ซึ่ง
โรงงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายของกรม
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยการบริหาร
จดัการไม่ปล่อยนำา้เสยีทกุชนดิออกจากพืน้ทีข่องโรงงาน บรษิทัฯ 
จงึได้นำานำา้ท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบำาบดัแล้วมาใช้ใหม่บางส่วน เช่น 
รดนำ้าต้นไม้บริเวณโรงงาน นำ้าทิ้งที่เหลือถูกส่งไปบำาบัดด้วยวิธี
การธรรมชาติโดยเก็บไว้ในบ่อพักพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ เพื่อให้
นำ้าทิ้งระเหยด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งจากข้อมูลการ
วิเคราะห์นำ้าทิ้งก่อนปล่อยไปบำาบัดโดยวิธีการธรรมชาติในปี 
2564 นัน้ พบว่ามคุีณภาพนำา้ทิง้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด

จากการดำาเนินงานตามแผนงานเพิม่ประสทิธภิาพการใช้นำา้ทัง้หมด
ในปี 2564 ทำาให้บรษัิทฯ มกีารใช้นำา้ประปารวมทัง้สิน้ 1,386,761 
ลกูบาศก์เมตร เป็นปริมาณการใช้นำา้สำาหรบักระบวนการผลติใน
โรงงาน 322,904 ลกูบาศก์เมตร และปริมาณการใช้นำา้ในส่วนของ
สาขา 1,063,857 ลกูบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2563 คดิเป็นร้อย
ละ 12 มากกว่าเป้าหมายปี 2564 ทีก่ำาหนดไว้ ทัง้นี ้เนือ่งจากทาง 
บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากมาตรการการป้องกนัสถานการณ์
วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 (COVID-19) ที่

ทำาให้ต้องปิดการขายในช่องทางการบรกิารทีส่าขาและส่งผลต่อ
ปรมิาณการผลติสนิค้าทีล่ดลง จึงทำาให้ปรมิาณการใช้นำา้ลดลง
อย่างมนียัสำาคัญ ดงันัน้ การวดัผลการดำาเนนิงานของโครงการ
เพิม่ประสทิธภิาพการใช้นำา้จงึไม่ชดัเจนเท่าทีค่วร บรษิทัฯ มอีตัรา
การใช้นำา้ต่อหน่วยรายได้เท่ากบั 120.16 ลกูบาศก์เมตรต่อล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากยอด
ขายของบรษิทัฯ ลดลงอย่างมากซึง่เป็นผลจากการปิดการขายใน
บางช่วงจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19

ปริมาณการใช้นำ้า
หน่วย: ลูกบาศก์เมตร

อัตราการใช้นำ้าต่อหน่วยรายได้
หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อยอดขาย 1 ล้านบาท

ปริมาณนำ้าทิ้ง
หน่วย: ลูกบาศก์เมตร
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การจัดการขยะและของเสีย

ขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจร้านอาหาร
มีจำานวนมากและหลากหลายประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและต้นทุนของบริษัทฯ หากมีการจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอย่างยั่งยืน เพื่อลดการสูญเสียอาหารระหว่าง
การผลติ การขนส่ง และการบรหิารจดัการสนิค้าเพือ่ควบคมุการ
เกิดขยะอาหาร รวมไปถึงการกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากขยะอาหารเพือ่ลดการสญูเสยีของทรพัยากรธรรมชาติ และ
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวม
ถึงสามารถลดต้นทุนในการผลิตและสร้างโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดเป้าหมายระดับองค์กรในการลดปริมาณ
ขยะอาหารลงร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2566 และ

ลดสดัส่วนของเสยีทีไ่ม่รวมขยะอาหารทีน่ำาไปกำาจดัด้วยวธิกีาร
ฝังกลบลงเหลือร้อยละ 50 ในปี 2568 รวมทั้งดำาเนินการจัด
เก็บข้อมูลปริมาณของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ภายในปี 2566 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการดำาเนิน
การจัดการขยะและของเสียเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) และระบบ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ในทกุกจิกรรมตลอด
ห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทัฯ ด้วยความมุง่ม่ันทีจ่ะใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรทีม่อีย่างคุม้ค่า และลดการเกดิของเสยีจากแหล่งกำาเนดิ 
รวมถงึการนำาของเสยีกลบัไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ตลอดจน
การเพิม่มลูค่าของขยะและของเสยีด้วยวิธีการต่างๆ บรษิทัฯ ได้
กำาหนดแนวทางการจัดการขยะและของเสีย ดังนี้

แนวทางการจัดการขยะและของเสีย

การนำมาแปรรูป
เพื่อให้เกิดประโยชน์ใหม่

(Recycle)

กระบวนการ
วางแผนการผลิต

การเก็บรักษา
และการจัดส่ง การนำมาใช้ซ้ำ

การเพิ่มมูลค่า
ของอาหารส่วนเกิน
หรือส่วนที่สูญเสีย

จากการผลิต

การควบคุม
และตรวจสอบ

คุณภาพ

การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด
(Reduce)

การนำของเสียไป
ใช้ประโยชน์ใหม่

(Reuse)

การส่งมอบต่อ
เพื่อสร้างคุณค่า

ทางสังคม

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการขยะและของเสียของบนพื้นฐานที่กฎหมายกำาหนด ด้วยวิธีการแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของ
ของเสีย ดังนี้ 

ประเภท
ของเสีย

ชนิด ตัวอย่าง วิธีการจัดการ

ของเสีย 
ไม่อันตราย

ขยะทัว่ไป •   ถุงพลาสติก ถุงมือพลาสติก
ที่ใช้แล้ว กล่องนม หลอด
กระดาษ หรือเศษวัสดุเหลือใช้
อื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

•  ส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงการ 
Recycle ขยะที่สำานักงานใหญ่ สถาบันฝึกอบรม 
ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ คลังพัสดุ และสาขาร้านอาหาร

•  ขยะที่รีไซเคิลได้ ทำาความสะอาดเบื้องต้น และนำาไป
จำาหน่ายในจุดที่กำาหนด

•  ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ทำาการแยกออกและส่งผู้รับเหมา
เพื่อกำาจัดโดยวิธีการตามที่กฎหมายกำาหนด
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ประเภท
ของเสีย

ชนิด ตัวอย่าง วิธีการจัดการ

ของเสีย 
ไม่อันตราย

ขยะอาหาร •  สินค้าอาหารสด ผักสด เนื้อ
สัตว์ ที่ไม่อยู่ในสภาพปกติทั้งใน
แง่ของขนาด รูปร่าง สี เป็นต้น 

•  สินค้าที่มีการคัดเลือกออก 
หรอืสนิค้าตกเกรดทีถ่กูคดัแยก
จากกระบวนการจัดกลุ่มหรือ
จัดเรียงสินค้า 

•  อาหารที่ใกล้ถึงและเลยวัน 
หมดอายุ

 •  ลดการเพิ่มขยะอาหาร โดยการลดการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหาร ตั้งแต่ต้นทางการผลิตใน 
ทุกขั้นตอน

•  พัฒนากระบวนการวางแผนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า การผลิต การจัดเก็บ การ
จัดส่ง และการขายหน้าร้านหรือช่องทางอื่นๆ โดย
ดำาเนินการตามความต้องการของลูกค้า

•  ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงและ
ทบทวนมาตรฐานสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ และจัดทำา
มาตรฐานสินค้าตามฤดูกาล เพื่อเป็นการลดการคัด
เลือกและ/หรือคัดทิ้ง

•  กำาหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและการจัดส่งที่
เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด รวมทั้งมีการปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการจัดเก็บรักษา

•  นำาอาหารส่วนเกินมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
พนักงาน โดยยังคงอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร

•  นำาไปจำาหน่ายต่อโดยดำาเนินการตามความต้องการ
ของผู้ซื้อ

•  บริจาคแก่สถานสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ผ่านความ
ร่วมมือกับมูลนิธิ ต่างๆ เช่น มูลนิธิ Thai SOS โดย
ยังคงอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

•  บริจาคให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำาไปทำาเป็นอาหาร
สัตว์ หรือเป็นส่วนผสมพื้นฐานในการเพาะปลูก

•  สัดส่วนวัตถุดิบที่เหลือจาก
กระบวนการผลิต

•  นำาอาหารส่วนเกินมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
พนักงาน โดยยังคงอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร

•  นำาสัดส่วนวัตถุดิบที่เหลือไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น 
การใช้กากมะนาวในการทำาความสะอาดอุปกรณ์
บางชนิดที่ไม่มีผลกระทบทางด้านความปลอดภัย
ของอาหาร

•  วิจัยและอยู่ในขั้นตอนศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ขยะมมูีลค่า ลังกระดาษ ถัง หรือแกลลอน
พลาสติก ขวดนำ้าพลาสติก ขวด
แก้ว หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่
สามารถจำาหน่ายได้

•  ส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่เพื่อนำาไป 
จำาหน่ายต่อ

กระบะพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุ
สินค้าส่งสาขาที่เสียหายแล้ว

•  นำาไป Recycle เพื่อนำามาเป็นวัตถุดิบของการผลิต
กระบะพลาสติกใหม่ ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำาหนด

ของเสีย
อันตราย

ขยะอันตราย ขยะจากห้องปฏิบัติการทดสอบ 
(ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมด
แล้ว) กากตะกอนจากระบบ
บำาบัดนำ้าเสีย ขยะจากการ
ปรับปรุงซ่อมงาน (แบตเตอรี่ 
หลอดไฟ นำ้ามันเครื่อง) 

•  จัดการตามข้อกำาหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจบุนับรษิทัฯ มีการจดัเกบ็ข้อมลูปรมิาณขยะและของเสยีเฉพาะ
ทีส่ำานกังานใหญ่ สถาบนัฝึกอบรม ศูนย์คอลเซน็เตอร์ คลงัพสัดุ 
และโรงงานครัวกลางบางแห่ง ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ
ทกุพืน้ที ่ซึง่บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะดำาเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูปรมิาณ
ของเสยีทัง้หมดในทกุพ้ืนทีข่องบริษทัฯ ให้สำาเร็จภายในปี 2566

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักใน
การบรโิภคและการผลติอย่างยัง่ยืนตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน และ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิง่แวดล้อมและทรัพยากร โดยมกีาร
คัดแยกขยะ 4 ประเภท ที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้จากสาขาร้าน
อาหารส่งกลับคืนมาที่โรงงานครัวกลางเพื่อจำาหน่าย นอกจาก
นี ้บรษิทัฯ ได้รเิร่ิมโครงการนำาร่องในการแยกขยะ 11 ประเภทใน
พืน้ทีส่ำานกังานใหญ่เป็นพืน้ทีแ่รกในปี 2563 และขยายโครงการ
ไปยงัพืน้ทีส่ถาบนัฝึกอบรม ศูนย์คอลเซน็เตอร์ และคลงัพสัด ุในปี 
2564 โดยคัดแยกขยะออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ ขวดนำ้า PET 

พลาสติกใส/ขุ่น ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษขาวดำา กระดาษสี 
กระดาษลงั กล่องนม ขยะเศษอาหาร ขยะอืน่ๆ และขยะอนัตราย 
ซึ่งขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกจัดจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบ
การรีไซเคิลขยะแต่ละประเภท ในส่วนของขยะเศษอาหารจะถูก
นำามาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยสำาหรับปลูกต้นไม้ โดย
โครงการนีม้พีนกังานเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน จากทกุพืน้ท่ี
ทุกหน่วยงาน 

โดยในปี 2564 บริษทัฯ สามารถคัดแยกขยะรไีซเคิลท้ังหมดจาก
โครงการแยกขยะของสาขาร้านอาหาร สำานักงานใหญ่ คอล
เซ็นเตอร์ สถาบันฝึกอบรม และคลังพัสดุ จำานวนรวม 860 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 1,436,091 บาท และในปี 2565 บริษัทฯ วางแผน
ทีจ่ะขยายการคัดแยกขยะ 11 ประเภท ไปยงัพืน้ทีโ่รงงานและร้าน
สาขาโดยองิตามความเหมาะสมและความสามารถในการดำาเนนิ
การของแต่ละพื้นที่ 

ในการดำาเนนิธรุกจิร้านอาหารและบรกิารนัน้ มกีารใช้วตัถดุบิและ
สินค้าจำานวนมากและหลากหลาย ทัง้สนิค้าอปุโภคและบรโิภค ซึง่
ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ในโรงงานที่ผลิตอาหาร คลัง
จัดเก็บสินค้า พื้นที่จัดส่งสินค้า และรถขนส่งที่จัดส่งสินค้าให้
แต่ละสาขาและลูกค้า สินค้าทุกช้ินจึงจำาเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) เพ่ือทำาหน้าทีป่กป้องสนิค้าภายในให้ไปถงึมอืสาขา
หรือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัในการเลอืกใช้ และการจดัการ
กับบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็น
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก บริษัทฯ จึงได้กำาหนด
นโยบายและแนวปฏิบตัด้ิาน “การใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรบัผดิชอบ” 
ที่มุ่งเน้นการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
การใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น ถาดโฟม กล่องโฟม เป็นต้น และ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ในส่วนที่บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมได้โดยตรง โดยคำานึงถึงกระบวนการในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และประเด็นด้านประโยชน์
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความ
ต้องการของการตลาดและมต้ีนทนุทีด่ ีรวมทัง้มกีารจดัการขยะ
อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด 

การใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ

Recycle Reuse

Reduce

Replace

ประเภท
ของเสีย

ชนิด ตัวอย่าง วิธีการจัดการ

มูลฝอย 
ติดเชื้อ

ขยะจากห้องปฏิบัติการ (เข็ม  
ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว 
ภาชนะที่ทำาจากแก้ว สไลด์ และ
กระจกปิดสไลด์) ขยะติดเชื้อจาก
ห้องพยาบาล (สำาลีเช็ดแผล หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว) 
ชุดแต่งกายของพนักงาน (ผ้าปิด
จมูกอนามัย)

•  จัดการตามข้อกำาหนดทางกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายหลักในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ให้เป็นวัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายในปี 2568 โดยบรรจุ
ภัณฑ์ของบริษัทฯ จะต้องสามารถนำากลับมาใช้ซำ้า (Reusable) 
หรือนำามาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ 
(Compostable) เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ 
ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนนิงานเพ่ือการใช้บรรจภุณัฑ์อย่างรับ
ผิดชอบ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย 
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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บรษิทัฯ ต้ังเป้าหมายในการยกเลกิการใช้บรรจภุณัฑ์ทีไ่ม่สามารถ
ย่อยสลายหรอืรไีซเคลิได้ทัง้หมดในร้านสาขารวมทัง้การซือ้กลบั
บ้านและเดลเิวอรี ่และเปลีย่นเป็นบรรจภุณัฑ์ทีส่ามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ หรือนำาไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ใน
ทุกร้านสาขา (ร้อยละ 100) ภายในปี 2568 

ในปีก่อนหน้า บริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้
ในการดำาเนนิธรุกจิรวม 282 รายการ และปรับเปลีย่นเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ทีส่ามารถย่อยสลายหรอืรีไซเคลิได้คดิเป็นร้อยละ 98 ของ
บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในร้านสาขาทุกแห่ง รวมทั้งการซื้อกลับ
บ้านและเดลเิวอร่ี และกำาลงัศึกษาวสัดุทดแทนท่ีเหมาะสมสำาหรับ
บรรจุภัณฑ์ที่เหลือ 

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับคู่ค้าหลักทางธุรกิจในการพัฒนาวิธี
การบรรจุสินค้าและปรับเปล่ียนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
รูปแบบถุงในการบรรจุวัตถุดิบสำาหรับกระบวนการผลิตสินค้า
หลักของบริษัทฯ เป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบ Bulk ชนิดที่ใช้ซำ้าได้ 
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและต้นทุนในการผลิต ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2565 ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณขยะ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกลง 38,400 ใบต่อเดือน หรือคิดเป็นเงิน
เท่ากับ 249,600 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาวิธีการจัดการ
ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ โดยการปรับวัสดุที่ใช้
เพือ่ให้สามารถนำากลบัมารีไซเคลิได้ ตามหลักการของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกที่
ต้องนำาไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท 
เอสซจี ีเคมคิอลส์ จำากดั และคูค้่าหลักทางธรุกจิ ทำาการค้นคว้า
และพฒันาผลติภัณฑ์เมด็พลาสติก ท่ีมลัีกษณะเป็นชนดิเดยีวกนั
หรอืสองชนดิ แต่เป็นแบบท่ีสามารถนำาไปรีไซเคลิได้ท้ังหมด (ร้อยละ 

คัดแยกและนำาขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ โดยส่งเสรมิและสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัผูบ้รโิภคคดัแยกขยะ รวมถงึสนบัสนนุการนำาขยะบรรจุ
ภัณฑ์กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)

ลดและเลิกการใช้พลาสติก โดยเพิ่มการสอบถามความต้องการ
ของลกูค้าทีซื่อ้อาหารกลบับ้านว่าต้องการอปุกรณ์ในการบรโิภค 
เช่น ช้อนพลาสติก ตะเกียบ เป็นต้น และทำาการปรับการบรรจุ
อุปกรณ์ในถุงพลาสติก

ลดและทดแทนการใช้พลาสตกิในกระบวนการผลติ และเมือ่มกีาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

100) โดยทีต้่นทนุในการผลติไม่เพิม่ขึน้ และสามารถนำามาใช้งาน
กบัเครือ่งจกัรทีท่างบริษทัฯ มอียูไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ปัจจบุนั
อยูใ่นระหว่างดำาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนตลุาคม 
2565 ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ สามารถนำาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้
บรรจสุนิค้าหลกัของบรษิทัฯ กลบัไปรไีซเคลิได้จำานวน 56,000 
ถุงต่อเดือน หรือคิดเป็น 176 ตันต่อเดือน

ย่อยสลาย
หรือรีไซเคิลไม่ได้

ย่อยสลายได้
หรือรีไซเคิลได้

98%

2%

Reduce

Reduce

Reuse

Replace

Recycle
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 Nourish our Partnership  
 “ยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในการสร้างคุณค่าร่วม”

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

การทีค่นในสังคมมคีวามเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวติทีด่ ีย่อมส่ง
ผลถงึการใช้ชีวติอย่างมคีณุภาพ บริษทัฯ จึงใส่ใจและให้ความ
สำาคญักบัการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมโีภชนาการทีด่แีละ
มีความม่ันคงทางอาหาร พัฒนาและจัดการการแก้ปัญหา
ด้านสาธารณสขุ พฒันาเศรษฐกจิชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ 
ตลอดจนเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการเรยีนรูแ้ละ
เข้าถงึการศกึษา เพือ่พฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มคีณุภาพ
และสขุภาพทีด่ ีซึง่เป็นส่วนสำาคญัทีจ่ะสนบัสนนุการพฒันา
อย่างยั่งยืนของประเทศไทยและธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป 

บริษัทฯ ได้กำาหนด “นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและ
สังคม” เพือ่เป็นแนวทางการบรหิารจดัการทีส่อดคล้องกบั

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบ
การดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่เรียกว่า 
“Nourish the Good Health and Well-Being” ประกอบ
ด้วยภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้

1. โภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร  
(Food Nutrition and Security)

2.  สาธารณสุขและการรักษาพยาบาล 
(Healthcare Services)

3.  การศึกษาและเส้นทางการเรียนรู้  
(Journey of Learning)

บริษัทฯ มีการจัดต้ังหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
ตามกรอบการดำาเนินงานทั้งสามด้านนี้ ภายในการสนับสนุน
ของ “มูลนิธิป้าทองคำา” ของคุณป้าทองคำา เมฆโต ผู้ก่อตั้งร้าน
อาหารเอ็มเคและร้านอาหารในเครือฯ ที่มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่
จะช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มกำาลัง เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาพ
และสขุภาวะทีด่ ีบริษทัฯ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายให้นำากำาไรจาก

ผลการดำาเนนิงานบรจิาคให้หน่วยงานด้านสงัคมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของกำาไรต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา
ชมุชนและสงัคมด้วย เช่น การนำาเสนอโครงการ และการเข้าร่วม
กิจกรรมในพื้นที่ท้องถิ่น 

1 2 3

โภชนาการและ
ความมั่นคงทางอาหาร
(Food Nutrition and Security)

สาธารณสุขและ
การรักษาพยาบาล
(Healthcare Services)

การศึกษาและ
เส้นทางการเรียนรู้
(Journey of Learning)

Nourish the Good Health and Well-Being
Nourish the Good Health and Well-Being
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บริษัทฯ ได้จัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการหลวง
ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคณุภาพชวีติของชมุชน ปัจจบุนัปรมิาณผกัส่วนใหญ่ทีใ่ช้ใน
การประกอบอาหารของร้านอาหารในเครือฯ มาจากแหล่งผลติ
ของโครงการหลวงทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ในช่วงวกิฤตการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ความต้องการของผู้บรโิภคทาง
ด้านอาหารลดลงเป็นอย่างมาก สบืเนือ่งมาจากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสัง่ซือ้วตัถดิุบของ 
บรษัิทฯ และรายได้ของเกษตรกรผูผ้ลติซึง่อยูท่างต้นนำา้ของห่วง
โซ่อปุทานอาหาร ดงันัน้ เพ่ือส่งเสริมความมัน่คงในการดำารงชวิีต
ของเกษตรกรคู่ค้าของบริษทัฯ จงึได้กำาหนดนโยบายรักษาปรมิาณ
การซือ้ขายผลติผลทางการเกษตรในจำานวนและราคาทีเ่หมาะสม 
เพ่ือเป็นช่องทางหนึง่ทีน่ำาผลติผลเข้าสูต่ลาดผูบ้รโิภค ในปี 2564 
บรษิทัฯ รบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรจากโครงการหลวงจำานวน 
3,279 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 จากมูลค่าการสั่งซื้อผักทั้งหมด 
ลดลงจากปี 2563 คดิเป็น 16% โดยผลผลติเหล่านีม้าจากแหล่ง
ผลติบนพืน้ทีส่งูจำานวน 10 ดอย และมเีกษตรกรในพืน้ทีด่งักล่าว
ได้รบัประโยชน์จำานวน 20 ชมุชน คดิเป็นประชากรรวม 2,616 คน 
สร้างรายได้ต่อปีให้แก่เกษตรกรเฉลีย่ 68,191 บาทต่อคนในชมุชน 

 1.  ภารกิจด้านโภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร  
(Food Nutrition and Security)

บริษทัฯ เชือ่ว่าอาหารคอืจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้สงัคมมสีขุภาพและสขุภาวะทีด่จีากการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
บรษิทัฯ จงึกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนนิงานด้านนีโ้ดยใช้จดุแขง็ของการเป็นธรุกจิอาหารร่วมกบัคูค้่าทางธรุกจิและพนัธมติรสร้าง
คุณค่าสู่สังคม โดยการสนับสนุนด้านการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ
การวิจัยด้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูหรือรักษาโรค

1.1. การส่งเสริมความต่อเนื่องให้เกษตรกรต้นนำ้าในห่วงโซ่อุปทานอาหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำางานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
ในโครงการพัฒนาสังคมกับชุมชนเกษตรกรต่างๆ เพื่อพัฒนา
คณุภาพชวีติทีด่ขีองชมุชนบนพืน้ทีส่งู เช่น การพฒันาศนูย์การ
เรยีนรูช้มุชนของการศกึษานอกระบบ การส่งเสรมิสิง่ปลกูสร้าง
พืน้ฐาน การตดิตัง้เครือ่งกรองนำา้เพือ่เข้าถงึนำา้สะอาด และการ
สนับสนุนค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มเด็กในช่วงอายรุะหว่าง 0-8 ขวบ เป็นช่วงวัยทีเ่จรญิเติบโต
อย่างมนียัสำาคัญและต้องการสารอาหารทีม่ปีระโยชน์เพือ่เสริม
สร้างพฒันาการเรียนรู ้ทัง้นี ้ในประเทศไทยมเีด็กจำานวนมากโดย
เฉพาะเดก็ทีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลท่ีมกัมภีาวะขาดสารอาหาร
และมนีำา้หนกัตวัน้อยกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านโภชนาการในวัยเด็ก 

บรษิทัฯ จึงมุง่เน้นการสนบัสนนุโครงการด้านอาหารเช้าในโรงเรยีน
และถุงอิ่มท้องแก่เด็ก โดยร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ เช่น 
มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน, มูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิ
ศภุนมิติแห่งประเทศไทย รวมมลูค่าการสนบัสนนุ 450,000 บาท 
หรือคิดเป็นมื้ออาหารจำานวน 21,000 มื้อ ในปี 2564 

1.3 อาหารเช้าที่เสริมคุณค่าทางโภชนาการ

1.2 การส่งผลผลิตจากต้นนำ้า ปรุงผ่านครัวชุมชน สู่ชุมชน

จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ทำาให้ชมุชนต่างๆ ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพและปรมิณฑล 
รวมถงึภมูภิาคต่างๆ ได้รบัผลกระทบด้านเศรษฐกจิจากการขาด
รายได้เลีย้งชีพ หลายชุมชนท่ีมคีวามเข้มแข็งและได้รับการสนบัสนนุ
จากองค์กรอาสาสมคัรต่างๆ เช่น กลุม่อาสาสมคัรต้องรอด Up 
for Thai, มลูนธิ ิThai SOS และมูลนธิดิวงประทปี ซึง่เป็นหน่วย
งานที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารแก่ชุมชน ได้จัดตั้งโรง
ครัวในชุมชนข้ึน เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายสมาชิกชุมชนในพื้นที ่
บรษิทัฯ จงึได้ร่วมสนบัสนนุผลผลติทางการเกษตรจากเกษตรกร
ต้นนำา้และอาหารสด อาทเิช่น ผกัคะน้าฮ่องกง ผกักะหลำา่ปล ีผกั
ปวยเล้ง ฟักทอง เนื้อหมูสันนอก ไข่ไก่ ปริมาณรวม 3.3 ตันต่อ
สัปดาห์ ส่งให้กบัโรงครัวในชมุชนต่างๆ รวม 195 แห่ง เพือ่นำาไป
ประกอบอาหาร เป็นระยะเวลากว่า 2 เดอืน โดยควบคุมคุณภาพ
และความสดด้วยการจัดส่งโดยรถควบคมุอณุหภมิูห้องเยน็ รวม
ถงึการสนบัสนนุอปุกรณ์ครวัและตูเ้ยน็ทีใ่ช้แล้วแต่ยงัคุณภาพดี
จำานวนท้ังหมด 556 ชิน้ ให้กบัครัวชมุชนในการดำาเนนิงานด้วย 
รวมผลผลติทางการเกษตรและอาหารสดท่ีบริษทัฯ ได้สนบัสนนุ
ครัวชุมชนเป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 26 ตัน สามารถปรุงเป็นข้าว
กล่องเพื่อช่วยเหลือชุมชนเป็นจำานวนกว่า 294,000 มื้อ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีพของชุมชน 
รวมถงึการประกอบอาชพีของเกษตรกร จากสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง
อย่างมากในปัจจบุนั ทำาให้ประเทศไทยประสบปัญหาภยัพบิตัทิางนำา้เป็นประจำา
ทกุปี โดยเฉพาะปัญหานำา้ท่วมและนำา้แล้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านปรมิาณ
และคณุภาพของผลผลติทางการเกษตร และคณุภาพชวิีตความเป็นอยูข่อง
ชุมชนเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจำานวน 1 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือการแก้ปัญหาเรื่อง
นำ้าในพื้นที่อำาเภอม่วงชุม จังหวัดเชียงราย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อนำาไป
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนำ้า โดยการสร้างฝายหินก่อ ฝายดักตะกอน สร้าง
อาคารและวางท่อลอด รวมทั้งการสร้างถังกักเก็บนำ้า เพื่อใช้ในการเกษตร 
การอุปโภคและบริโภคในชุมชน  

1.5 การสนับสนุนงานวิจัยด้านโภชนาการ

1.4 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าระดับชุมชน

การวิจัยเป็นการแสวงหาวิทยาการที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และ
เพิม่พนูความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมปีระสิทธภิาพ เพ่ือ
ส่งเสรมิให้คนในสังคมมสุีขภาพและสุขภาวะท่ีดีด้วยโภชนบำาบดั 
บรษิทัฯ จึงได้สนบัสนุนการวจิยัด้านอาหารทีม่คีณุสมบัตใินการ
ช่วยฟ้ืนฟหูรือรักษาโรค ในปี 2564 บริษทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุ

โครงการวิจัยการพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์สำาหรับ
รกัษาผูป่้วยเดก็โรคเมตาบอลซิมึของกรดอนิทรย์ี ของสำานกังาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นเงินจำานวน 400,000 บาท เพื่อต่อยอดความรู้และ
เพิ่มโอกาสในการควบคุมและแก้ปัญหาในโรคดังกล่าว
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ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะส่งมอบคณุภาพชวีติทีด่ผ่ีานธรุกจิบรกิาร
ด้านอาหาร บริษัทฯ ได้ริเริ่มโมเดลร้านอาหารเพื่อสังคม โดย
การจัดตั้งร้านอาหารในเครือจำานวน 4 ร้าน ที่ตึกปิยมหาราช
การณุย์ โรงพยาบาลศริริาช ประกอบด้วยร้านอาหารเอม็เค สกุี้ 
ร้านยาโยอ ิร้านฮากาตะ และร้านเลอเพอททิ (MK Restaurant, 
Yayoi, Hakata และ Le Petite) และมอบกำาไรสุทธิทั้งหมด
ของร้านอาหารทั้ง 4 ร้านนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่าย ให้กับคณะ
แพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล เพือ่สนบัสนนุการจดัซือ้อปุกรณ์

ทางการแพทย์ทีจ่ำาเป็นและเป็นการสมทบทนุเพือ่สนบัสนนุผูป่้วย
ยากไร้ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

โรงพยาบาลศริริาชเป็นโรงพยาบาลและศนูย์การเรยีนการสอน
ด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจำานวนเตียงผู้ป่วย
มากกว่า 2,000 เตยีง และรองรบัผู้ป่วยนอกมากกว่า 3 ล้านคน
ต่อปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินกำาไรทั้งหมดจำานวน 
7 ล้านบาท มอบให้กับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการรับมือ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 (COVID-19) ด้วย
ภาระหน้าท่ีในการรกัษาพยาบาลและดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ทีม่จีำานวน
มากอย่างต่อเนือ่ง ทำาให้บคุลากรทางการแพทย์อาจไม่มเีวลาใน
การดแูลตนเอง บริษทัฯ เห็นความสำาคญัในการสนับสนนุและส่ง
กำาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านมื้ออาหารที่มีคุณค่า 
เพือ่ให้บคุลากรทางการแพทย์ทีไ่ด้อิม่ท้องและพร้อมปฏบิตัภิารกจิ 
โดยส่งมอบข้าวกล่องจากร้านอาหารในเครือฯ ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา 11 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน  

 2. ภารกิจด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล 
    (Healthcare Services)

ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งสร้างสังคมแห่งสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
ท่ีมีความพร้อมจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะสนับสนุนให้สังคมแห่งสุขภาพและสุขภาวะที่ดีเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุน
อุปกรณ์และเคร่ืองมือการแพทย์แก่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์ เพ่ือเพิ่มขีดความ
สามารถและสร้างความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่ม 
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส 

2.1 โมเดลร้านอาหารเพื่อสังคม

2.2 เติมพลังด้วยข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์
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2.3 สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนด้วยการมอบตู้เย็นเก็บวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลระดับอำาเภอและระดับชุมชน

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) บริษัทฯ จึงส่งเสริมภารกิจในการฉีด
วคัซีนป้องกันไวรสัโควดิ-19 เพือ่ให้ครอบคลมุประชากร
ครบทกุกลุม่เป้าหมายทัว่ประเทศ ร้อยละ 70 ภายในปี 
2564 ด้วยการส่งมอบตูเ้ยน็เกบ็วคัซนีมาตรฐานการ
แพทย์พร้อมระบบมอนิเตอริ่งควบคุมอุณหภูมิให้แก่
โรงพยาบาลระดับอำาเภอและระดับชุมชนจำานวน 112 
แห่งทั่วประเทศ จำานวนรวม 117 เครื่อง เพื่ออำานวย
ความสะดวกด้านการเกบ็รกัษาวคัซนีให้แก่โรงพยาบาล 
พร้อมสนบัสนนุการเข้าถงึวคัซนีให้แก่ชมุชนในพืน้ทีซ่ึง่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ทีมแพทย์ชนบท รวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีน 
จำานวน 33 แห่ง รวมเป็นจำานวนมื้ออาหารที่ส่งมอบกว่า 500,000 มื้อ
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บริษัทฯ สนับสนุนเเละส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการยอมรับจาก
สังคม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และสามารถเลี้ยงชีพตนเอง
ได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการจ้างพนักงานพิการเพื่อเปิด
โอกาสให้แก่นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียน
ปัญญานุกูล จำานวนกว่า 21 แห่งรวมทั้งผู้พิการทั่วไป ได้เข้า
มาประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะการทำางานในร้านอาหาร 
โรงงาน และสำานักงานใหญ่ บริษัทฯ ทำาการจัดต้ังหน่วยงาน
ที่ดูแลด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานพิการโดย
เฉพาะ ซึ่งมีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับครูในสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง และตรวจเยี่ยมด้านการปรับตัวเเละความเป็นอยู่

 3. ภารกิจด้านการศึกษาและเส้นทางการเรียนรู้ 
    (Journey of Learning)

บริษัทฯ ตระหนักว่าการศึกษาและการเรียนรู้เป็นรากฐานสำาคัญในสร้างโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อ
ร่วมสร้างสังคมมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กระดับปฐมวัย และการขับเคลื่อนด้านความเสมอ
ภาคทางการศึกษาไทย

3.1 เรียนคู่งาน งานคู่เรียน โครงการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในระบบทวิภาคี

เพือ่เป็นการพฒันาวชิาชพีเเละเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชพีให้
เเก่นักเรียนนักศึกษา บริษัทฯ ได้ทำาความร่วมมือกับสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวทิยาลยัในสงักดักระทรวง
ศกึษาธกิารจำานวน 103 แห่ง ซึง่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาน
ศกึษากบัสถานประกอบการ ในการฝึกอบรมนกัเรยีนนกัศกึษา
ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพนอกห้องเรียน 
โดยการจัดทำาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา พัฒนาระบบการ
สอนในสถานศึกษาควบคูไ่ปกบัการปฏิบติังานในสถานประกอบ
การ พร้อมมอบทุนการศึกษาเพือ่ช่วยเหลอืค่าเทอมตลอดระยะ
เวลาการฝึก สวัสดกิาร และเบีย้เลีย้ง เพือ่สร้างความพร้อมและ
เสรมิประสบการณ์ให้นกัเรยีนนกัศกึษามทัีกษะทีต่รงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้มอบทนุการศึกษาให้นกัเรียนนกัศกึษาเข้า
ร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในระบบทวิภาคี จำานวน 
111 คน ซึ่งเป็นระดับวิชาชีพ จำานวน 20 คน ระดับวิชาชีพชั้น
สูง จำานวน 90 คน ระดับปริญญาตรี จำานวน 1 คน ซึ่งนักเรียน
นักศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมและกลับมาเป็นพนักงาน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 19 ท่ีกลับมาดำาเนินเส้นทางอาชีพต่อกับบริษัทฯ 
หลังเรียนจบ

3.2 การสนับสนุนการสร้างงานให้กับผู้พิการ
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ของพนักงานพิการ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในมาตรฐาน
งานแก่พนักงานพิการ บริษัทฯ ได้จัดทำาหลักสูตร E-learning 
ภาษามือ รวมถึงจัดอบรมภาษามือให้กับครูผู ้สอนในสถาน
ประกอบการ พร้อมนำาเทคโนโลยีด้านการสือ่สาร แอปพลเิคชนั 

Thai Telecommunication Relay 
Service (TTRS) มาใช้งานเพือ่อำานวย
ความสะดวกให้พนกังานพกิารทางการ

ได้ยนิ และในช่วงวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 
(COVID-19) บริษัทฯ ยังคงนโยบายการจ้างพนักงานพิการ
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพนักงานปกติ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานพิการจำานวนรวม 
190 คน โดยเข้าทำางานในพืน้ทีข่องสาขา โรงงาน และสถาบันฝึก
อบรม ประกอบด้วยหลายตำาแหน่งงาน อาทิเช่น เช่น พนักงาน
ครัว พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่สำานักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโย
บายการคงการจ้างงานพนกังานพกิารในช่วงวกิฤตการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เช่นเดียวกับพนักงาน
ปกติ ซึ่งการจ้างงานคนพิการทำาให้บริษัทฯ ได้กำาลังคนเพื่อ

บรษิทัฯ เลง็เหน็ปัญหาความลำาบากของครอบครวัทีม่เีดก็ระดบั
ปฐมวัยในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) ทีส่่งผลต่อครอบครวัยากจนในพืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถ
ส่งบุตรหลานไปเรียน หรือขาดทุนทรัพย์ในการเรียนออนไลน์ 
ทำาให้เดก็ไม่ได้รบัการกระตุ้นในช่วงวัยทีก่ำาลงัต้องการพฒันาการ
การเรยีนรู้อย่างมนียัสำาคญั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึได้ให้การสนบัสนุน 
Emergency Response Magic Box ร่วมกับองค์กร UNICEF 
เพือ่ส่งมอบกล่องเพิม่ทกัษะการเรียนรูใ้ห้เดก็เพือ่สามารถเล่นและ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองร่วมกับผู้ปกครองระหว่างที่ต้องกักตัวอยู่ 
ในบ้าน จำานวน 500 กล่อง สำาหรับ 500 ครอบครัว

มาตรการการปิดสถานศกึษาในช่วงวกิฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้การเรียนการสอน
ต้องหยุดชะงักและนักเรียนเสียโอกาสในการได้เรียนหนังสือและ
มปีฏสัิมพนัธ์กบัเพือ่นและครใูนห้องเรยีน สถานการณ์ดงักล่าว
นำาไปสู่ปรากฏการณ์การสูญเสียการเรียนรู้ หรือ Covid Slide 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนจำานวน 2 ล้านคนที่ครอบครัวมี
ฐานะยากจนถึงยากจนพิเศษ เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการ
ศกึษา ทำาให้เดก็นกัเรยีนไม่หลดุออกจากระบบการศกึษาในช่วง

วิกฤตนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียน
ดจีากทัว่ประเทศ ผ่านกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
(กสศ.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่กีารจดัการระบบฐานข้อมลูทีต่รวจ
สอบได้ชัดเจน จำานวนทั้งสิ้น 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม
ทั้งสิ้นมูลค่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายตลอด
ภาคการศึกษา 

3.4 ทุนความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ

3.3 เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กในช่วงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน

ปฏบิติังานเทยีบเท่ากบัพนักงานปกต ิซึง่พนกังานพกิารสามารถ
ช่วยเหลอืงานของสาขาได้เป็นอย่างดี และในปีนีเ้องทางบริษทัฯ 
ได้รบัรางวัลองค์กรทีส่นบัสนนุงานด้านคนพิการดเีด่นจากกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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4. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 

4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 11,368 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2,254 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 16.5 โดยหลักเกิดจากรายได้จากการขายและบริการลดลง 2,179 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ท้ังน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรข้ันต้นเท่ากับ 7,167 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 เม่ือเทียบ

กับปีก่อนหน้า และก าไรสุทธิจ านวน 131 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 776 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 85.6   

รายได้จากการขายและบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 11,182 ล้านบาท ลดลง 2,179 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 16.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีการแพร่กระจายไปในหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะในไตรมาส 3 ส่งผล

ให้ภาครัฐได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โดยมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อธรุกิจ

ร้านอาหาร ได้แก่ การส่ังปิดร้านอาหาร การส่ังปิดการให้บริการแบบทานท่ีร้าน โดยสามารถให้บริการเฉพาะการซ้ือกลับ

บ้านและจัดส่งเท่าน้ัน การจ ากัดจ านวนท่ีน่ังในร้าน การจ ากัดเวลาของการเปิดด าเนินการ เป็นต้น โดยมาตรการต่างๆ 

เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

รายได้อื่น 

ในปี 25 46  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อ่ืน จ านวน 186 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดยหลักเกิดจาก

การลดลงของผลตอบแทนจากเงินลงทุน รายได้จากการขายบัตรสมาชิก รายได้จากค่าสนับสนุนการขายท่ีเรียกเก็บจาก

บริษัทคู่ค้าตามโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีตกลงกัน และรายได้จากการขายเศษวัสดุ  

ต้นทุนการขายและบริการ 

ต้นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 เป็นต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ต้นทุนอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่า

เก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยบริษัทฯ มี

การควบคุมระบบการจัดซ้ือและการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปส าหรับร้านสุก้ี 

ร้านอาหารญ่ีปุ่นยาโยอิ และร้านอาหารอ่ืนเป็นแบบรวมศูนย์ ท าให้มีการส่ังซ้ือสินค้าจ านวนมากในการส่ังซ้ือแต่ละคร้ัง 

ส่งผลให้มีการประหยัดเน่ืองจากขนาด (Economy of Scale) และมีอ านาจต่อรองท่ีค่อนข้างสูงกับผู้จัดจ าหน่าย อีกท้ังการ

ผลิตท่ีผ่านครัวกลางเกือบท้ังหมด  ท าให้เกิดการประหยัดเน่ืองจากขนาดจากการผลิตและยังสามารถควบคุมคุณภาพ

สินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันได้อีกด้วย นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ท้ังประเภทวัตถุดิบและสินค้า

ส าเร็จรูป โดยประมาณการความต้องการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาในแต่ละวัน ท าให้สามารถควบคุม

ปริมาณสินค้าท่ีจัดส่งไปให้แต่ละสาขาและควบคุมปริมาณของเสียได้ในแต่ละวัน การบริหารการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้า

ส าเร็จรูปแบบรวมศูนย์ยังช่วยท าให้สามารถควบคุมต้นทุนการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 

เอ็มเค, 74%

ยาโยอิ, 

19%

แหลมเจริญ, 5%

อ่ืนๆ, 2%

โครงสร้างรายได้แยกตามแบรนด์ โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการขาย รายได้จากการขายและบริการ 
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ก าไรขั้นต้น 

ก าไรข้ันต้นหมายถึงรายได้จากการขายและบริการหักด้วยต้นทุนขายและบริการซ่ึงรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่า

จัดเก็บสินค้า ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรข้ันต้นเท่ากับ 7 ,167 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 เม่ือเทียบกับปี

ก่อนหน้า โดยสัดส่วนก าไรข้ันต้นต่อรายได้จากการขายและบริการก็ได้ปรับลดลงจากร้อยละ 65.7 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 

64.1 ในปี 2564 ซ่ึงสาเหตุหลักเน่ืองจากมาตรการการปิดให้บริการแบบทานท่ีร้านในบางช่วงเวลา เพื่อควบคุมการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ส่งผลให้สัดส่วนของยอดขายของการจัดส่งอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซ่ึงช่องทางดังกล่าวมี

อัตราก าไรข้ันต้นต่ ากว่าช่องทางการขายอ่ืนๆ เน่ืองจากมีการจัดท ารายการส่งเสริมการขายค่อนข้างมาก 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

และส่งเสริมการขาย ค่าวัสดุส้ินเปลือง และค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัดจ าหน่าย ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารปรับลดลงจาก 7,947 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 7,170 ล้านบาทในปีน้ี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.8 ท้ังน้ี สาเหตุ

หลักเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน เน่ืองจากจ านวนพนักงานท่ีลดลง การลดลงของค่าเช่าจากการได้รับ

ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่าในช่วง lockdown การลดลงของค่าสาธารณูปโภคจากการปิดร้านอาหารในช่วง lockdown และ

การลดลงของค่าใช้จ่ายการตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมได้ปรับเพิ่มข้ึน

จากร้อยละ 58.3 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 63.1 ในปี 2564 เน่ืองจากรายได้จากการขายและบริการปรับตัวลดลง

ค่อนข้างมาก แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับลดลงตามสัดส่วนการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 69 ล้านบาท ซ่ึงเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า เน่ืองจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติใช้  

ก าไรสุทธิ 

จากปัจจัยต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ก าไรสุทธิ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับลดลงจาก 907 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 131 ล้านบาท ในปี 2564 ลดลง 776 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 85.6 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

  

7,947 
7,170 

58.3%
63.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2563 2564

-10% YoY 

50% 48%

21% 22%

7% 7%

7% 6%

15% 17%

2563 2564

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่า

ค่าเส่ือมราคา

ค่าใช้จ่ายพนักงาน



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน    แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

91 

ฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 19,569 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 

จ านวน 8,418 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 11 ,151 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ ส้ินปี 2563 

จ านวน 785 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 504 

ล้านบาท และการลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 411 ล้านบาท  

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 6,060 ล้านบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2563 จ านวน 446 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 410 ล้านบาท และ

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จ านวน 100 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 13,509 ล้านบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 

2563 จ านวน 339 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของก าไรสะสม จ านวน 329 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 

กระแสเงินสด 

                                              (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,092 1,700 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 343 (244) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,734) (1,470) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (299) (13) 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,700 ล้านบาท ลดลงจ านวน 

392 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวน 244 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่าย

เพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 271 ล้านบาท  

ส าหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจ านวน 1,470 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า จ านวน 1,009 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล จ านวน 460 ล้านบาท   

จากการเคล่ือนไหวของเงินสดในกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 13 ล้านบาท 

 

สินทรพัย ์ หน้ิสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

13,847 13,509 

2,845 2,729 

3,661 3,331 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น หน้ิสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน

8,310 8,418 

12,044 11,151 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพ

คล่องท่ีแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องท่ี 3.1 เท่า ปรับเพิ่มข้ึน

เล็กน้อยจาก 2.9 เท่าในปี 2563 เน่ืองจากตามลักษณะธุรกิจของ

บริษัทฯ จะมีการเก็บเงินสดทันทีภายหลังการขายและบริการ ท าให้

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษัทฯ มีระยะส้ันมากคือ 3 วัน ในขณะท่ี

เจ้าหน้ีการค้าจากการซ้ือวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปจะช าระภายหลัง

ตามนโยบายเครดิต โดยมีระยะเวลาช าระหน้ีโดยเฉล่ียประมาณ 37 วัน 

และระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 21 วัน จึงท าให้บริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกิน 

ท าให้วงจรเงินสดติดลบคือมีวงจรเงินสด -13 วัน  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาท่ียังคงด าเนิน

ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2563 รวมท้ังมาตรการของทางภาครัฐฯ ท่ี

ออกมาในปี 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสได้ส่งผล

กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ท าให้อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรในปี 2564 ปรับ

ลดลงค่อนข้างมากจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 1.0 ปรับลดลงจาก

ร้อยละ 6.5 ในปี 2563 นอกจากน้ี อัตราก าไรสุทธิก็ได้ปรับลดลงจาก

ร้อยละ 6.7 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 1.2 ในปี 2564 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 0.7 

ปรับลดลงจากร้อยละ 4.7 ในปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากก าไร

สุทธิท่ีลดลงร้อยละ 85.6 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ในขณะท่ีสินทรัพย์รวมเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบ

กับปีก่อนหน้า 

โครงสร้างทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราหน้ีสินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 เท่า ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2563 โดยหน้ีสิน

ส่วนใหญ่มาจากหน้ืสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงเกิดจากการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า มาปฏิบัติใช้ โดย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

สามารถรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคตได้ 

  

2.9 
3.1 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

6.5%

1.0%

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

4.7%

0.7%

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

0.5 0.5 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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4.2 ปัจจยัที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนนิงานในปี 2565  

แม้ว่าในปี 2565 ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวจากการท่ีรัฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในการควบคุม

การแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาคประชาชนส่วนใหญ่ต่างได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการ

ด าเนินธุรกิจในปี 2565 ยังเป็นปีท่ีต้องเผชิญกับความท้าทายและยากล าบากต่อไปอีก เน่ืองจากยังมีการแพร่ระบาดของ

สายพันธ์ุโอมิครอน ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีความยืดหยุ่นในการวางแผนงานและการด าเนินธุรกิจ และพร้อมท่ีจะปรับตัว

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างทันท่วงทีและตอบรับกับมาตรการของภาครัฐท่ีอาจมีข้ึน อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วย

บริษัทฯ มีฐานะการเงินและสภาพคล่องท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายใต้

มาตรการการควบคุมของภาครัฐเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความเช่ือม่ันว่าจะสามารถ

รับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  

นอกจากปัจจัยเร่ืองการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2565 ทุกภาคธุรกิจต่างก็ต้องเผชิญกับต้นทุนการด าเนินงานท่ี

สูงข้ึน โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ในขณะท่ีการปรับราคาขายท าได้อย่างจ ากัด เน่ืองจาก

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อก าลังซ้ือของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภค

จับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวัง ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนในด้านต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการ

ท างานภายในอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนและลดต้นทุนการผลิตและการด าเนินงาน เช่น การน าเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในกระบวนการท างานเพื่อให้สามารถท างานได้รวดเร็วข้ึนและลดความผิดพลาดในการท างาน การน าหุ่นยนต์เสิร์ฟ

อาหารเข้ามาให้บริการภายในร้านอาหารเพื่อมาทดแทนแรงงานในบางส่วน การติดต้ังระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ 

(solar rooftop) บนหลังคาโรงงานทุกแห่ง รวมถึงอาคารส านักงานใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าและเป็นการสนับสนุน

การใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารยังคงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจและสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการ มี

ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ท่ีเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้านอาหารกันมากข้ึน ท าให้เกิดสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังจากคู่แข่ง

ร้านอาหารรายใหญ่และรายย่อย บริษัทฯ ได้ตระหนักในเร่ืองน้ีและพยายามสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความ

หลากหลาย รวมถึงด าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขายท้ังทางหน้าร้าน

สาขาและช่องทางออนไลน์ รวมถึงการออกชุดเมนูราคาประหยัดและเมนูส าหรับการขายผ่านช่องทางเดลิเวอร่ีเพื่อให้ลูกค้า

เข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้ง่ายข้ึนและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็

พยายามเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้นอกเหนือจากการขายอาหารเมนูหลัก ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น 

เคร่ืองด่ืม ขนม และอาหารเสริมต่างๆ ท่ีมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และมีสุขภาพท่ีดี

ไปพร้อมกัน ท้ังน้ี บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าในปี 2565 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถฟื้นกลับมาได้อย่าง

แข็งแกร่ง 
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4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

งบก ำไรขำดทนุ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได ้       

รายได้จากการขายและบริการ 17,409 98.1 13,361 98.1 11,182 98.4 

รายได้อ่ืน 330 1.9 261 1.9 186 1.6 

รวมรำยได ้ 17,739 100.0 13,622 100.0 11,368 100.0 

ค่ำใช้จ่ำย       

ต้นทุนขายและบริการ (5,483) (30.9) (4,577) (33.6) (4,015) (35.3) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย (7,902) (44.5) (6,766) (49.7) (6,078) (53.5) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,281) (7.2) (1,181) (8.7) (1,092) (9.6) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (14,666) (82.7) (12,524) (91.9) (11,185) (98.4) 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,074 17.3 1,097 8.1 183 1.6 

รายได้ทางการเงิน 132 0.7 34 0.2 21 0.2 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (41) (0.2) (6) (0.0) (23) (0.2) 

ต้นทุนทางการเงิน (1) (0.0) (73) (0.5) (69) (0.6) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงนิได้ 3,163 17.8 1,051 7.7 111 1.0 

ภาษีเงินได้ (553) (3.1) (140) (1.0) 10 0.1 

ก ำไรส ำหรับป ี 2,610 14.7 912 6.7 121 1.1 

กำรแบ่งปันก ำไร       

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,604 14.7 907 6.7 131 1.2 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม       

  ของบริษัทย่อย 7 0.0 4 0.0 (10) (0.1) 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  808 4.5 509 2.5 497 2.5 

เงินลงทุนช่ัวคราว  7,225 40.3 - - - - 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  158 0.9 110 0.5 167 0.9 

สินค้าคงเหลือ  358 2.0 418 2.1 392 2.0 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 7,154 35.1 7,192 36.8 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  191 1.1 119 0.6 170 0.9 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 8,740 48.7 8,310 40.8 8,418 43.0 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 826 4.1 818 4.2 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 902 5.0 895 4.4 873 4.5 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,219 6.8 - - - - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,769 21.0 3,254 16.0 2,842 14.5 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 3,956 19.4 3,452 17.6 

ค่าความนิยม 1,478 8.2 1,478 7.3 1,478 7.6 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  977 5.4 919 4.5 881 4.5 

สิทธิการเช่า  206 1.1 - - - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 122 0.7 182 0.9 249 1.3 

เงินมัดจ า  529 2.9 534 2.6 559 2.9 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,201 51.3 12,044 59.2 11,151 57.0 

รวมสินทรัพย์ 17,942 100.0 20,353 100.0 19,569 100.0 

หนิ้สิน       

หนี้สินหมนุเวียน       

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  1,855 10.3 1,312 6.4 1,355 6.9 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี 36 0.2 21 0.1 8 0.0 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ       

  ภายในหน่ึงปี - - 1,126 5.5 1,075 5.5 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง          

  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 0.1 - - - - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  279 1.6 145 0.7 45 0.2 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 23 0.1 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  283 1.6 240 1.2 222 1.1 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,467 13.7 2,845 14.0 2,729 13.9 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน  921 5.1 921 4.5 921 4.7 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว  921 5.1 921 4.5 921 4.7 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,785 49.0 8,785 43.2 8,785 44.9 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 656 3.7 656 3.2 656 3.4 

ก าไรสะสม       

  จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย 93 0.5 93 0.5 93 0.5 

 ยังไม่ได้จัดสรร  3,845 21.4 3,064 15.1 2,735 14.0 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  7 0.0 4 0.0 5 0.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,306 79.7 13,523 66.4 13,194 67.4 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม       

  ของบริษัทย่อย 320 1.8 324 1.6 314 1.6 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 14,627 81.5 13,847 68.0 13,509 69.0 

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 17,942 100.0 20,353 100.0 19,569 100.0 

 

งบกระแสเงินสดรวม (ล้ำนบำท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  3,434 2,092 1,700 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (957) 343 (244) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (2,394) (2,734) (1,470) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ  83 (299) (13) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  725 808 509 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  808 509 497 

  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน       

หน้ีสินตามสัญญาเช่า–สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด       

  ช าระภายในหน่ึงปี - - 2,565 12.6 2,207 11.3 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึง       

  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 39 0.2 - - - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  617 3.4 718 3.5 758 3.9 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 171 1.0 165 0.8 160 0.8 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 21 0.1 213 1.0 206 1.1 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 848 4.7 3,661 18.0 3,331 17.0 

รวมหนี้สิน 3,315 18.5 6,506 32.0 6,060 31.0 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตรำส่วน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 3.5  2.9   3.1 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 3.3 2.7 2.9 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 1.4 0.8 0.6 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ี  เท่า 361 214 141 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วัน 1 2 3 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  เท่า 25.1 19.8 17.1 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  วัน 14 18 21 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี  เท่า 9.7 9.8 9.7 

ระยะเวลาช าระหน้ี  วัน 37 37 37 

Cash Cycle  วัน (22) (17) (13) 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     

อัตราก าไรข้ันต้น  ร้อยละ 68.5 65.7 64.1 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 15.8 6.3 (0.0) 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 125.2 250.0 (52,333) 

อัตราก าไรสุทธิ  ร้อยละ 14.7 6.7 1.2 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 18.3 6.5 1.0 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ 14.8 4.7 0.7 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  ร้อยละ 64.5 38.0 23.3 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  เท่า 1.0 0.7 0.6 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน     

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 0.2 0.5 0.5 

อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 0.0 0.3 0.2 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  เท่า 5,777.1 31.4 25.4 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.7 0.7 1.0 
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5. ข้อมลูทั่วไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจร้านอาหาร 

ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ : 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000317 

โฮมเพจบริษัท : www.mkrestaurant.com 

โทรศัพท์ : 02-836-1000 

โทรสาร  : 02-836-1099 

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 

ทุนจดทะเบียน : 920,878,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 920,878,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้ว : 920,878,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 920,878,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

   อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท์: 02-009-9000 

   โทรสาร:  02-009-9991 

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

   ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 

   193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศัพท์:  02-264-0777 

   โทรสาร:  02-264-0789 

5.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

-ไม่มี- 

5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมี

จ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
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6. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับด้านอาหารและบริการ มีสาขาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศท่ีให้บริการลูกค้าเป็นจ านวนมาก และเป็นท่ียอมรับในเร่ืองการบริการ ความปลอดภัย และคุณภาพ

ของอาหาร จึงท าให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง นอกจากการด าเนินธุรกิจท่ีมีรากฐานม่ันคงแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความเช่ือม่ันในหลักการและได้น าข้อบังคับต่างๆ 

มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ก าหนดนโยบายบริหารกิจการ รวมถึงการก ากับดูแลภายในหน่วยงาน เพื่อให้กิจการด าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามองค์ประกอบน้ัน เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ียึดม่ันในความถูกต้อง 

โปร่งใส และมีความเป็นธรรมอย่างท่ัวถึง สร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีจิตส านึกในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจด้านบริการ ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการท่ีดีของบริษัทฯ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึนมา เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อน าไปสู่การเติบโตและความม่ันคงท่ีย่ังยืน และเป็นบริษัทฯ ท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือ

หุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจการก ากับดูแล

กิจการและการบริหารจัดการท่ีดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและค านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้เสียโดยรวม มี

คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการดูแลท่ีดี เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ต่อองค์กร และ

ผู้ร่วมงานทุกๆ คนท่ีเก่ียวข้อง 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก อีกท้ังให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่และความสุข

ในการท างานของพนักงาน ประโยชน์องค์กรและคู่ค้าร่วมกัน เป็นล าดับ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมุ่งม่ันและทุ่มเทปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งหน้าท่ี

ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงผู้บริหารทุกท่าน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะวางตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือ และเป็นผู้น าในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะท างานด้วยความเสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อยในประโยชน์ส่วนตน จะค านึงถึงผลลัพธ์

โดยรวมขององค์กรและส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ 

6. เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ท้ังในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และ

ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

7. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ

ส่ือสารกับบริษัทฯ ท่ีเหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรอง

งานท่ีมีความส าคัญอย่างรอบคอบ และมีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคัญ

ทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ 

ให้ท าหน้าท่ีแทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
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1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค า

ช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและ

วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ละเว้นการกระท า

ใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ  

1.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีการประชุมให้มีขนาดเพียงพอรองรับจ านวน

ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเดินทาง 

1.3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้นตามช่องทางท่ีบริษัทฯ จัดให้ 

1.4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและ

ลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยได้รับเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

พร้อมท้ังเสนอช่ือกรรมการอิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษัทฯ ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 

2.2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

วาระการประชุม  

2.3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละระเบียบวาระท่ีเสนอ ส าหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ ผู้

ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในการเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

2.4. บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้

ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

2.5. ประธานในท่ีประชุมต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและต้ัง

ค าถามท่ีเก่ียวข้องต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมน้ันๆ 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ

ก่อนด าเนินการประชุม รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม นอกจากน้ี บันทึกค าถาม

ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร 

รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย 

3.2. บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้

ถือหุ้นในวันท าการถัดไปผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย

ด าเนินการดังน้ี 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ  และความเห็นของ

คณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัด

ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ข้ันตอนการ

ออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

1.3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังฉบับ  

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และข้ันตอนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2.2. คณะกรรมการบริษัทฯ ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่ม

วาระในท่ีประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
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2.3. คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายคน 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ซ่ึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไ ม่บรรลุนิติภาวะ และเพื่อเป็นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Governance) บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังน้ี 

3.1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีทราบ

ข้อมูลท่ีมีสาระส าคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนท่ัวไป ท าการเผยแพร่หรือ

เปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมท้ังมิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างส่วนงาน เพื่อ

ป้องกันการน าข้อมูลภายในท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนท่ัวไปไปเปิดเผยก่อนเวลาอันควร 

เว้นแต่ส่วนงานน้ันจ าเป็นต้องรับทราบโดยหน้าท่ี และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

ท้ังน้ี ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการท่ีก ากับดูแล  

3.2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีทราบ

ข้อมูลท่ีส าคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ท าการ ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  1 

เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และจนกว่าจะพ้น 24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลน้ันสู่สาธารณชน (Blackout Period)  ท้ังน้ี บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบเก่ียวกับช่วง

ระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 14 วันก่อนถึง Blackout Period 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย จะต้องแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบ และ

ต้องออกนอกห้องประชุมในวาระน้ันๆ 

4.2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและแก้ไขปัญหาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันในการท าธุรกรรมของบริษัทฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่าง

สม่ าเสมอทุกไตรมาส 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี สังคม พนักงาน 

และผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยได้จัดท าจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติท่ีดี ให้พนักงานให้ความส าคัญ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี ไม่ทุจริต ไม่จ่ายสินบน ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อผลประโยชน์

ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซ่ือตรงและเป็นธรรม ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังน้ี 

ลูกค้า มุ่งม่ันสร้างความพอใจและม่ันใจให้แก่ลูกค้า พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการท่ีดีย่ิงข้ึนต่อลูกค้า อีกท้ัง

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าติชม และ

จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับข้อเสนอแนะ รวมท้ังข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า เพื่อน ามา

ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คู่ค้า มุ่งม่ันท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี เอ้ือประโยชน์ร่วมกัน และการรักษาสิทธิของคู่ค้าในธุรกิจบริการด้วยความ

ซ่ือสัตย์อย่างสูงสุด เป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างสูงต่อคู่ค้า รวมท้ังให้ความส าคัญต่อความลับทาง

การค้าของคู่ค้า นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า รวมถึง

ข้ันตอนการท าธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ เป็นธรรม 

โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าอย่างมีจริยธรรม และบริษัทฯ จะไม่ท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระท าผิด

กฎหมาย หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต  

คู่แข่ง มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน

ขณะเดียวกัน ถือว่าบริษัทอ่ืนเป็นคู่ค้าและเป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน มีสัตยาบันร่วมกันในการประกอบวิชาชีพ  

เจ้าหน้ี ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ท่ีได้ท าไว้กับเจ้าหน้ีทุก

ประเภทอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้ีเป็นการ

ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการเงินทุนเพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันความเส่ียงในการเกิดการผิดนัด

ช าระหน้ี 
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สังคม คณะกรรมการตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยมอบเป็นนโยบายให้ฝ่ายจัดการน าเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมทุก

ภาคส่วน 

พนักงาน ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล ท้ังค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อความม่ันคงในอนาคตของ

พนักงาน ตลอดจนให้ความส าคัญเร่ืองการพัฒนาพนักงานทุกระดับในด้านความรู้ ทักษะ และค่านิยมท่ีดีใน

การท างาน อีกท้ังดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในโรงงาน และให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติงานมีการน าระบบประเมินและการวัดผลอย่างเป็นธรรมตามความสามารถ (Competency) และได้

ก าหนดดัชนีการวัดผลส าเร็จ (KPIs: Key Performance Indicators) มาวัดผลส าเร็จในการท างานของ

พนักงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย 

 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 บริษัทฯ มีการบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เม่ือเปรียบทียบกับท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน โดยจะพิจารณาจ่าย

ค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน และระดับต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส 

และเงินตอบแทนพิเศษ มีการก าหนดโครงสร้างค่าจ้างแต่ละระดับต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันการ

จ่ายค่าตอบแทนจะก าหนดให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดัชนีราคาผู้บริโภค โดยมีการ

ส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรักษาสถานะและ

สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อ

เสริมสร้างให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี โดยมีการทบทวนสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจ าเป็น และมีอัตราสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน  

ผู้ถือหุ้น มุ่งม่ันในการด าเนินงานท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ผลตอบแทนท่ีดีและการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน โปร่งใส และเช่ือถือได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถติดต่อ ร้องเรียน และรายงานการกระท าท่ีไม่

ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ดังน้ี 

 แจ้งผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโดยตรงและท่ีตนไว้วางใจ 

 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ตามท่ีอยู่ดังน้ี 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

เม่ือบริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม

ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณากล่ันกรองข้อมูลท่ีได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณี

ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ และส่ังการหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ พร้อมท้ัง

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินการพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ภายหลังท่ีคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการแก่

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาส่ังการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไข และ

พิจารณาบทลงโทษต่อไป 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ท้ังท่ีเป็นทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่าง

ครบถ้วนทันเวลา และเช่ือถือได้อย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทางรายงานประจ าปี การแจ้ง

ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตามข้อพึง
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ปฏิบัติท่ีดีตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญ

และจ าเป็นอย่างสม่ าเสมอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางการส่ือสารท้ังระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

3. ข้อมูลส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือมี

ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยหลังจากท่ีข้อมูลน้ันเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ

แสดงไว้คู่กับรายงานประจ าปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี นอกจากน้ันจะต้อง

เปิดเผยจ านวนคร้ังในการประชุมในแต่ละปี 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis) ควบคู่กับงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงต้องพิจารณาค่าสอบบัญชีและ

เปิดเผยค่าสอบบัญชีในรายงานประจ าปี 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน และรวมถึงค่าตอบแทนท่ี

กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

8. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความ

เส่ียง โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังด าเนินการให้มีการบริหารจัดการความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ และ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ 

ได้พบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 จัด Analyst Meeting เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 Company Visit และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการด าเนินงานและกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ ตลอดจนตอบข้อซักถามจากนักลงทุนผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ 

 จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ เพื่อช้ีแจง ส่ือสาร และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 

ท่ีอยู่  1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท์  0-2836-1000 

อีเมล  investorrelations@mkrestaurantgroup.com 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. องค์ประกอบ คณุสมบัติของคณะกรรมการบรษิทัฯ และการแต่งตั้ง 

1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ควรไม่เกิน 12 คน สุดแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนดเป็น

คร้ังคราว และในจ านวนน้ีต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีมีอยู่ 

1.2. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะ

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม

กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

1.3. คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

การท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถ

mailto:investorrelations@mkrestaurantgroup.com
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ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนไป

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน 4 บริษัท ท้ังน้ี เน่ืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไป  

1.4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของกรรมการ รวมท้ังประสานงานให้มีการ

ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ  ท้ังน้ี ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายหรือ

บัญชี หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการ 

1.5. คณะกรรมการสามารถต้ังคณะอนุกรรมการได้อย่างไม่จ ากัดตามความจ าเป็น เพื่อช่วยกล่ันกรองและ

ควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ 

1.6. การแต่งต้ังคณะกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้เร่ิมต้นการสรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ พร้อมประวัติอย่างเพียงพอส าหรับการคัดเลือก เม่ือได้รายช่ือแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน เสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

ลงมติแต่งต้ังเป็นกรรมการต่อไป 

1.7. มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

1.8. กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือนนับจากท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

1.9. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ท้ังประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวน

บริษัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ท้ังน้ี ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.10. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมการใหม่รับทราบผ่านทาง

คู่มือกรรมการบริษัทฯ และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเย่ียมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ดีย่ิงขึ้น 

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญดังน้ี 

2.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 

2.2 เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.2.1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย 

2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ได้อย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง

ครบถ้วน 

2.2.3 สรุปมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 

2.2.4 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีมาจากฝ่ายจัดการ 

2.3 ก ากับ ติดตาม และดูแล เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2.4 เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้

เหมาะสม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

2.5 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

2.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี

ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ 

2.7 ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.8 ก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

2.9 ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการ

บริษัทฯ แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคัญท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานอย่าง

รอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ดังต่อไปน้ี 

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งต้ังจากกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมี

ความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และตามนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนด เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

ระบบรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังผู้สอบ

บัญชี 

3.2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งต้ัง

ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง และประธานของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท้ังน้ี ประธาน

กรรมการบริษัทฯ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน  

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ  

4.1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นรายปี และ

ให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบก าหนดการดังกล่าว  

4.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการ

บริษัทฯ มีหน้าท่ีจัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อน

การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน 

4.3. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม โดยก าหนดให้เลขานุการ

บริษัทฯ มีหน้าท่ีรวบรวมการน าเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมจากกรรมการแต่ละท่าน 

4.4. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระน้ันๆ ส าหรับ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้

กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบและเชิญกรรมการท่ีมีส่วนได้

เสียออกนอกห้องประชุมในวาระน้ันๆ  

4.5. คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีบันทึกการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันเวลา และต้องมีความชัดเจนท้ังผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการเพื่อใช้ในการอ้างอิง 

4.6. เปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับ

การจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ท้ังน้ี ในปี 2564 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่าย

จัดการข้ึนเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่อาจก าหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เน่ืองจากเป็นการขัดกัน

ของผลประโยชน์ การก าหนดค่าตอบแทนจึงต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ จากน้ันจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานท่ี

คณะกรรมการได้ท าไว้ต่อไป 

5.1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

เก่ียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในด้านการก าหนดโครงสร้าง และ

องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการ

ด าเนินงาน อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน มีโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนท่ีมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ 

5.2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละต าแหน่งทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา โดยก าหนดเป็นวาระการ

ประชุมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

5.3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลไว้

ในรายงานประจ าปีและงบการเงินของบริษัทฯ 
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6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.1. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็น

ประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการท้ังคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ท้ังน้ี การประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จะใช้แนวทางตามการประเมินท่ี

เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

6.2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน

ของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีเทียบเคียงกันได้ การด าเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ ประกอบ

กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะ

น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหาร จัดท าแผนในการทดแทน

ต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต าแหน่งในสายงานหลัก 

7.2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนาและ

สืบทอดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงานในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

7.3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบตาม

ความเหมาะสม 

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

8.1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

8.2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง โดย

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการบริษัทฯ  

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางในการแต่งต้ังกรรมการตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ท้ังน้ี บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมี

ถ่ินฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้คณะกรรมการเลือกต้ังประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ ตามท่ี

เห็นสมควรได้ โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกต้ังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ในการเลือกต้ังกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังบุคคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกต้ังในคร้ังน้ัน โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ท้ังน้ี ส าหรับการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการต้องลาออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง และกรรมการท่ีจะต้องออกในวาระน้ีอาจเลือกเข้ามา

ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือตาย ลาออก ขาด

คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีค าส่ัง



ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

108 

ให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

กรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน

บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 

เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วน

ได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ ท าข้ึน หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัท

ในเครือ 

กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ 

และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจ านวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่

จ านวนใดจะสูงกว่า 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ 

ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีแต่งต้ังเป็นกรรมการ

อิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนวันท่ีแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึง

เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัทฯ หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อน

วันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ
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บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไ ม่ เ ป็นหรือเคยเ ป็น ผู้ใ ห้บ ริการทาง วิชาชีพ ใด  ๆ  ซ่ึ ง รวมถึงการใ ห้บริการเ ป็น ท่ีป รึกษากฎหม ายหรือ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีแต่งต้ังเป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

ในกรณีท่ีได้แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ  4 หรือข้อ  6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็น

ว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล

ต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังน้ี 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร 

ส าหรับการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและ

แต่งต้ัง ส าหรับการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ข้ึนไป ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารของบริษัทฯ 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.mkrestaurant.com 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแล

กิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG 

Code) ท่ีก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2564 คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดังน้ี 

 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมด้านการ

ต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินการบริหารความเส่ียงขององค์กรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของส านักงาน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์บางเร่ืองท่ีบริษัทฯ ยังไม่ได้

ปฏิบัติตาม ได้แก่ 

http://www.mkrestaurant.com/


ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

110 

 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน คิดเป็น 50% 

ของจ านวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงเป็นการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยังมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีกลไกการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ต้ังอยู่บนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 การก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนับจากวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก โดยในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้มีการก าหนด

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ และในปัจจุบันมีกรรมการจ านวน 4 ท่านท่ีด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีนับต้ังแต่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคร้ังแรก  ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นว่า

กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ 

รวมท้ังเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็น

อย่างดี จึงมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไป 
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7. โครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการ และข้อมลูส าคญัเกี่ยวกบั

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอ่ืนๆ 

7.1. โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

7.2. ข้อมูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการ 

7.2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 10 คน โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการดังน้ี 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

 กรรมการท่ีเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
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ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

รายชื่อกรรมการบริษัท 
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1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน          

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม          

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร          

4. ดร. อรรณพ ตันละมัย          

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี          

6. นายทนง โชติสรยุทธ์          

7. ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์          

8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา          

9. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย          

10.  นางยุพิน ธีระโกเมน          

7.2.2. ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังน้ี 

1. นายฤทธ์ิ       ธีระโกเมน ประธานกรรมการ 

2. นายสมชาย   หาญจิตต์เกษม กรรมการ 

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณค่าตอบแทน 

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นางวิไล  

  

ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการอิสระ 

7. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา กรรมการอิสระ 

9. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการ 

10. นางยุพิน  ธีระโกเมน กรรมการ 

หมายเหตุ: นางยุพิน ธีระโกเมน ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2564 

7.2.3. ข้อมูลเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ  นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน  นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 

สองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ   

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังมติคณะกรรมการบริษัทฯ และ

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเร่ืองท่ีส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธ

กิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็น

ประจ าทุกปี 

3. ติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

4. ดูแลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความต่อเน่ืองในระยะยาว และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร 

รวมท้ังทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง )Management Succession Plan(  

5. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว 

รวมท้ังมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง

มาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

อย่างจริงจัง 

7. พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยท่ีผู้มี

ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมท้ังก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับข้ันตอนการ

ด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

8. ก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการ

จัดการความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอและในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

9. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

นโยบาย รวมท้ังจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบท่ีส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

10. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียงไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

11. จัดให้มีแนวทางการด าเนินการท่ีชัดเจนเก่ียวกับผู้ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางเว็บไซต์หรือ

รายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

12. จัดให้มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณา

ความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทฯ ท่ี

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อน

การประชุม 

14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 

7.3. ข้อมูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังน้ี 

1. ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบล าดับท่ี 1 และ 2 เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
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ในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัทฯ และมาตรการท่ีฝ่ายจัดการได้ด าเนินการ

เพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดังกล่าว 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัทฯ 

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ 

ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากการประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคร้ัง 

9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีตรวจพบดังกล่าวต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

12. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ

ภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ

บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 

ท่าน ดังน้ี  
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1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

3. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ด้านบรรษัทภิบาล 

1. พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

4. ทบทวนปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมพนักงาน และแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ด้านการสรรหา 

1. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ังส าหรับผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังส าหรับกรณีอ่ืน 

2. ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ 

หรือผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามท่ีกล่าวในข้อ 1 น้ัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน ควรด าเนินการดังน้ี 

2.1 ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอ่ืนท่ีเห็นว่ามีความส าคัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีต้องการสรรหา เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี

ต้องการ มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดม่ัน

ในการท างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความม่ันคง และกล้าแสดงความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น 

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทฯ ว่ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือไม่ 

2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ เช่น ในการ

พิจารณาเสนอช่ือกรรมการเดิมเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจ านวนคร้ังของการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ านวนบริษัทท่ี

บุคคลน้ันด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนท่ีจะเป็นกรรมการบริษัทฯ 

2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือน้ันมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงาน

ทางการ 

3. ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ 

(Composition) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล เช่น ควรจะมีจ านวนกรรมการเพียงพอท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของ

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จัดต้ังข้ึน ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ควร

ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีหลากหลาย เพื่อให้

การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมย่ิงข้ึน  นอกจากน้ี ควร

พิจารณาถึงความเหมาะสมของจ านวนกรรมการท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับด้านการสรรหากรรมการตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จัดต้ังขึ้น 

และผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในท่ีน้ี ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจ า (Retainer) ซ่ึงเป็น

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบ้ียประชุม (Attendance Fee) ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายคร้ังต่อการ

ประชุมส าหรับกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (Incentive) ซ่ึง

ได้แก่ โบนัสหรือบ าเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

2. เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน ควรด าเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณท์และแนวทาง ดังต่อไปน้ี 

2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับท่ีสามารถท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีมี

คุณสมบัติท่ีบริษัทฯ ต้องการ  โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีมี

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซ่ึงอาจวัดได้จากยอดขายหรือ

ยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของก าไร (Profitability) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity) 

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ก็ควรได้รับค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนด้วย เช่น 

กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว ควรได้รับค่าตอบแทน

เพิ่มเติมอีกในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใน

อัตราท่ีเหมาะสม 

2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีจ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยง

กับผลตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการ

พิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ 

2.4 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่าน้ัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด           

3. ทบทวนและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

โดยพิจารณาตามหลักเกณท์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อก าหนดค่าตอบแทนก่อน

น าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหาร

ระดับสูงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน้ัน ควรจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ โดยรวม 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านท่ีส าคัญอ่ืน และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว  นอกจากน้ี 

ควรจะเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีเทียบเคียงกันได้ประกอบการ

พิจารณาด้วย 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับด้านการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7.4. ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้บรหิาร 

คณะผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหาร รวม 5 ท่าน ตามรายช่ือและต าแหน่ง ดังน้ี 

1. นายฤทธ์ิ            ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสมชาย         หาญจิตต์เกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3. นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

4. นายเกียรติก้อง    กังวานวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

5. นางสุดารัตน์  พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ

บริหารกิจการท้ังปวงของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 



ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

117 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายน้ัน ให้

รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. บริหารกิจการท้ังปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน

นโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าส่ัง และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างดีท่ีสุด 

3. จัดท าแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขแผนและงบประมาณ

ดังกล่าวในระหว่างปีหากเห็นว่าจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. ควบคุมและติดตามการด าเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

5. เสนอรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินประจ าเดือน ประจ ารายไตรมาส และประจ าปีของบริษัทฯ รวมท้ัง

ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและเห็นว่ามีความส าคัญต่อการทบทวนการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ 

6. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้

สูงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินหรือ

ช่ือเสียงของบริษัทฯ  รวมท้ังเสนอมาตรการหรือค าแนะน าในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับสูง รวมท้ังก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงท่ีอยู่

ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8. จัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขตารางการมอบอ านาจด าเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. ควบคุมดูแลการด าเนินงานและกิจกรรมประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก ากับดูแลให้

พนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าส่ัง และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด 

10. มีอ านาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกต าแหน่ง รวมถึงการว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ลงโทษ

ทางวินัย และเลิกจ้าง  อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นพนักงานในต าแหน่งต้ังแต่ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป จะต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบด้วย 

11. มีอ านาจในการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการก าหนด เปล่ียนแปลง แก้ไข และยกเลิก

ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อก าหนด 

หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

12. มีอ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ ภายใต้

ขอบเขตอ านาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

13. มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติหรือด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางการมอบหมายอ านาจ

ด าเนินการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

14. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคร้ังคราว  

ท้ังน้ี การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระท าได้ในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจ

ปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ โดยรวมผลการ

ปฏิบัติงานในด้านท่ีส าคัญอ่ืน และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของ

ผลตอบแทนโดยการเปรียบเทียบกับต าแหน่งท่ีเท่ากันของบริษัทอ่ืนท่ีเทียบเคียงกันได้  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยในแต่ละปีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จะเป็นผู้น าเสนอหลักการและจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ จ านวน 

43,671,344 บาท 

ตารางแสดงค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ประเภท จ านวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน 5 28,425,870 

เงินโบนัส 5 1,871,217 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ* 5 13,374,258 

รวม 5 43,671,344 

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 

7.5. ข้อมูลเกี่ยวกบัพนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานท้ังส้ินจ านวน 14,684 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ า จ านวน 11,898 คน และ

พนักงานช่ัวคราว จ านวน 2,786 คน 

บรษิทั พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว รวม 

บ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 8,388 2,606 10,994 

บ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 2,395 141 2,536 

บ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด 444 - 444 

บ. อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด 56 - 56 

บ. แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด 603 39 642 

บ. มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด 12 - 12 

รวม 11,898 2,786 14,684 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

ผลตอบแทนพนักงาน  

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เบ้ียประกันกลุ่ม ค่าเคร่ืองแบบ/บัตรพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอ่ืน โดยผลตอบแทนพนักงาน 

(ไม่รวมเจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหาร) ปี 2564 มีดังน้ี 

ค่าตอบแทน จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 2,790,256,213 

เงินโบนัส 86,509,488 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ* 588,608,511 

รวม 3,465,374,212 

 * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
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7.6. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

นางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดกรใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นางชุมพร ศรีไพบูลย์  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 

เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งต้ังนางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท า

หน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าท่ีด าเนินการดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็น

ส าคัญ รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 

3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังแจ้งมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่านประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลตามระเบียบและ

ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 

7. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 

8. ให้ค าแนะน าและข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ 

รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 

9. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพัสกร ลิลา รองผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียง 

ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ และ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงได้ท่ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์  นางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ 

ท่ีอยู่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศัพท์   0-2836-1000 

อีเมล    investorrelations@mkrestaurantgroup.com 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 2,340,000 บาท 

 

 

mailto:investorrelations@mkrestaurantgroup.com
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ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน (Non-audit Service) ซ่ึงได้แก่ ค่าสังเกตุการณ์ในการท าลาย

ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น เป็นจ านวนเงินรวม 495,435 บาท 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

8.1.1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อแทนกรรมการท่ีออกตามต าแหน่งตามวาระ โดยได้ยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564  อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลใดเพื่อ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ นายขัติยา ไกรกาญจน์ นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา นายประวิทย์ ตันติวศินชัย และนาง

ยุพิน ธีระโกเมน กลับเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีการมาร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ และให้ค าแนะน าท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุม 

การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการและการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับ

กรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการได้เข้าร่วมโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการ ดังนี้ 

ชื่อกรรมการ หลักสูตร จัดโดย 

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์ IT Governance and Cyber 

Resilience Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นางวิไล ฉัททันต์รัศม ี การประชุมรว่มกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนไทย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ท้ังนี้ กรรมการท่ีเข้ารับการอบรมจะน าความรู้ ท่ีได้รับมาท าการเผยแพร่ให้แก่กรรมการท่านอื่นๆ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบโดยท่ัวกัน  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ าทุกปีอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  ท้ังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จะใช้แนวทางตามการประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2564 สรุปได้ดังน้ี 

แบบท่ี 1 คณะกรรมการบริษัทฯ 98% 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 100% 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 97% 

 แบบท่ี 2 ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 99% 
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8.1.2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการปี 2564 

รายนามคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

1.  นายฤทธิ์         ธรีะโกเมน 7/7 - - 

2.  นายสมชาย      หาญจิตต์เกษม 7/7 - - 

3.  นายสมชาย      พิพิธวิจิตรกร 7/7 - 2/2 

4.  ดร.อรรณพ     ตันละมัย 6/7 6/6 - 

5.  นางวิไล          ฉัททันต์รัศม ี 7/7 6/6 2/2 

6.  นายทนง         โชติสรยุทธ ์ 6/7 - - 

7. ดร.ขัติยา        ไกรกาญจน ์ 7/7 6/6 2/2 

8.  นายสุจินต ์      ชุมพลกาญจนา 7/7 - - 

9.  นายประวิทย์    ตันติวศินชัย 7/7 - - 

10. นางยุพิน        ธรีะโกเมน - - - 

หมายเหตุ: นางยุพิน ธีระโกเมน ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติ ผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ จ านวน 4,697,000 บาท อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้

รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด 

ท้ังนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

และโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสกรรมการ  

ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน 467,000 บาท 

กรรมการ 25,000 บาท/เดือน 311,000 บาท 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ

คณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 ดังนี้ 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนต่อครั้งท่ีเข้าประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 27,000 บาท 

กรรมการ 18,000 บาท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 

กรรมการ 15,000 บาท 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ปี 2564 

ชื่อ-สกุล 
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลฯ 
รวม 

1.  นายฤทธิ์        ธรีะโกเมน - - - - 

2.  นายสมชาย     หาญจิตต์เกษม - - - - 

3.  นายสมชาย     พิพิธวิจิตรกร 611,000 - 30,000 641,000 

4.  ดร. อรรณพ    ตันละมัย 611,000 135,000 - 746,000 

5.  นางวิไล         ฉัททันต์รัศม ี 611,000 90,000 30,000 731,000 

6.  นายทนง        โชติสรยุทธ ์ 611,000 - - 611,000 

7. ดร. ขัติยา      ไกรกาญจน ์ 611,000 90,000 45,000 746,000 

8.  นายสุจินต์      ชุมพลกาญจนา 611,000 - - 611,000 

9.  นายประวิทย์   ตันติวศินชัย 611,000 - - 611,000 

10. นางยุพิน        ธรีะโกเมน - - - - 

รวม 4,277,000 315,000 105,000 4,697,000 

หมายเหตุ: นางยุพิน ธีระโกเมน ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

8.1.3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะส่งตัวแทนซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกบริษัท 

เพื่อเป็นตัวแทนในการก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลัก

ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น  การส่งตัวแทนไปบริหารเป็นขอบเขตอ านาจของ

ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อฝ่าย

บริหาร หากเป็นธุรกรรมในเรื่องส าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ 

8.1.4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มีการก าหนดแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้ 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หากกรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีก าลังจะ

พิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองด

ออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 ในการอนุมัติการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแข้งทาง

ผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น  

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงการถือครอง และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส  

นอกจากนี้  บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ท่ีทราบข้อมูลท่ีส าคัญและงบการเงินของบริษัทฯ ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  1 เดือน

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และจนกว่าจะพ้น 24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่



ส่วนท่ี 2 การก ากับดูแลกิจการ  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

124 

สาธารณชน (Blackout Period)  ท้ังนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบเก่ียวกับช่วงระยะเวลา Blackout Period 

ล่วงหน้า 14 วันก่อนถึง Blackout Period 

ในปีท่ีผ่านมา ไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้งดการซื้อขาย หรือน า

ข้อมูลท่ีเป็นความลับออกเผยแพร่ 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ในสังคม และคงความรุนแรงมากขึ้น  นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวได้หยั่งรากลึกลงในทุก

ภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การด าเนินการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องหยุดชะงักและเกิด

ความเสียหาย ท าให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด าเนินไปได้ช้ากว่าท่ีควรจะเป็น  ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้น าท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการรว่มจับมือกันแก้ไขอย่างจรงิจัง มุ่งปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่ภาคเอกชนต่างๆ ด้วย 

บทบาทของบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการท าหน้าท่ีส าคัญในการเป็น

แบบอย่างท่ีดีของการต่อต้านการคอร์รปัชันให้ภาคเอกชน อีกท้ังบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้

เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีชัดเจน บริษัทฯ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จึงได้

ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 

2557 และเพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจึงได้แต่งตั้งคณะท างานการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้นเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 เพื่อด าเนินการ

ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ  ในปี 2558 คณะท างานการต่อต้านคอร์รัปชันได้

จัดท านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้าน

คอร์รัปชัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน

ไทย โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันท่ีให้การรับรอง 

อนึ่ง นอกจากการจัดท านโยบายท่ีป้องกันการกระท าผิดครรลองครองธรรมแล้ว บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับ

การปลูกฝังมิให้รับสิ่งของ เงิน ทรัพย์สิน อามิสสินจ้างหรือสินน้ าใจใดๆ แม้ในกรณีท่ีมีการมอบของขวัญตามธรรมเนียม

ประเพณีเทศกาลต่างๆ หากมีความจ าเป็นต้องรับไว้ สินน้ าใจดังกล่าวจะถูกน ามาเก็บไว้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ 

เพื่อน าไปมอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง 

การแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถติดต่อ ร้องเรียน และรายงานการกระท าท่ีไม่

ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ 

 แจ้งผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโดยตรงและท่ีตนไว้วางใจ 

 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นท่ีเหมาะสม

ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลท่ีได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณี

ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจรงิ ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รบัมอบหมายจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ พร้อมท้ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินการพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ภายหลังท่ีคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการแก่

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไข และ

พิจารณาบทลงโทษต่อไป 

8.2. รายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบ 6 ส าหรับการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบได้แสดงในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
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8.3. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน ในรอบปี 2564 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้แสดงในเอกสารแนบ 6 ส าหรับ

การประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้แสดงในหัวข้อ 8.1.2 

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับการอนุมัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และ

ทันเวลา รวมท้ังให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อสามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้นและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ   

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ัง 5 องค์ประกอบ ดังน้ี   

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและชัดเจน โดยจัดโครงสร้างองค์กร

และสายงานการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ยึดม่ันการปฏิบัติงานในความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณจริยธรรมการด าเนินงาน 

ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ท่ีสอดคล้อง

กับเป้าหมายขององค์กร ก าหนดให้มีคู่มือการใช้อ านาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ให้ความส าคัญเก่ียวกับการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนในอนาคต 

2. การประเมินความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจท่ีอาจท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดต้ังคณะจัดการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมี

หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง การประเมินความเส่ียงของบริษัทฯ โดยผ่านการประชุมคณะ

จัดการบริหารความเส่ียง เพื่อรวบรวมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณารับทราบ ท้ังน้ีรายละเอียดด้านการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเส่ียง” 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ีและการอนุมัติท่ีชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบัติงาน มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน มีการสอบทาน

รายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน

ถูกต้องและสม่ าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีท้ังท่ีเป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด มีหน่วยงานท่ีตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อป้องกันและลด

ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความขัดแย้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ฝ่ายบริหารจะน า

เร่ืองเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป  

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลจากภายในและภายนอกบริษัทฯ อีกท้ังยังส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารท่ีส าคัญอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน าข้อมูลท่ีส าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการมีความครบถ้วนถูกต้องและ

ความปลอดภัยของข้อมูลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อ
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รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ E-mail, Call Center เป็นต้น และท่ีส าคัญบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร

ให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยน าเสนอรายงานและ

ประเด็นต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส หากมีการตรวจ

พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าใน

การปรับปรุงข้อพกพร่องดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและ

รับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงไม่พบประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีเป็น

สาระส าคัญ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติแต่งต้ังให้นายพัสกร ลิลา รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนายพัสกร ลิลา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมา

เป็นเวลานาน 

ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่างกัน 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. บริษัท โกลบอล แอสเซท ดี

เวลลอปเม้นท์ จ ากัด (GAD) 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน นาย

ฤทธ์ิ ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 82.9 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธ์ิและนาง

ยุพิน และนางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง

ทองค า เมฆโต และนายสมนึก หาญจิตต์เกษม) และ

ร้อยละ 17.1 ตามล าดับ  

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นาง

ยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

ค่าจัดท าบัญชี 

 

0.02 0.02 0.02  ให้บริการจัดท าบัญชีแก่ GAD 

 บริษัทฯ ก าหนดราคาโดยประมาณจากจ านวนเวลาที่ใช้ในการ

ให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการจัดท าบัญชีแก่ GAD น้ันเรียกเก็บตามค่าใช้จ่าย

พนักงานที่ให้บริการโดยไม่ท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังน้ัน 

รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเกิดข้ึนตาม

ความจ าเป็น 

ค่าเช่าที่ดิน 

 

36.09 28.22 40.64  เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน และโรงงานครัวกลาง  )CK5(  โดยมี

การจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเช่าที่ดินเป็นการด าเนินธุรกรรมตามปกติ โดยอัตราค่า

เช่าเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดของทรัพย์สินในบริ เวณ

ใกล้เคียงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวถือว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. บริษัท เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ จ ากัด 

(MKWW) 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ฯ 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน นายฤทธ์ิ ธีระ

โกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของ MKWW ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

85.0 (รวมการถือหุ้นของนายฤทธ์ิและนางยุพิน 

และนางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดกของนางทองค า 

เมฆโต และนายสมนึก หาญจิตต์เกษม) และร้อยละ 

15.0 ตามล าดับ  

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นาง

ยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

ค่าจัดท าบัญชี 

 

0.02 0.02 0.02  ให้บริการจัดท าบัญชีแก่ MKWW 

 บริษัทฯ ก าหนดราคาโดยประมาณจากจ านวนเวลาที่ใช้ในการ

ให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บ ริการจัดท าบัญชีแก่  MKWW น้ันเรียก เก็บต าม

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการโดยไม่ท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและ

เกิดข้ึนตามความจ าเป็น 
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บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 

จ ากัด (SFS) 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SFS ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 65.0 

มีกรรมการร่วมกัน คือ นางยุพิน ธีระโกเมน และ

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

ค่าเช่าเคร่ืองล้างจาน

และเคร่ืองท าน้ าแข็ง 

 

57.74 52.94 48.45  รายการเช่าเคร่ืองล้างจานส าหรับร้านอาหารในเครือของ

บริษัทฯ โดย SFS เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการหลายรายที่บริษัทฯ 

เลือกใช้ และได้มีการก าหนดราคาที่ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการ

รายอ่ืน 

 รายการเช่าเคร่ืองท าน้ าแข็ง ส าหรับร้านอาหารในเครือของ

บริษัทฯ โดย SFS เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่มีระบบให้เช่าเคร่ือง

ท าน้ าแข็งและให้บริการซ่อมบ ารุงหลังการขาย  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ 

และได้มีการก าหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดยผู้

ให้บริการรายอ่ืน รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

4. บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ 

จ ากัด (KVE) 

กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่  ดร. ขัติยา ไกร

กาญจน์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของ KVE ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 57.6 

มีกรรมการร่วมกัน คือ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ 

ค่าที่ปรึกษาทางด้าน 

ไอที  

0.91  

 

 

0.81 0.81  บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง KVE เป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ

โดยมีอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่าง

จากผู้ให้บริการรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่งต้องมี

การปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของ ธุรกิจ โดยได้ก าหนดค่าที่ป รึกษาจากการ

เทียบเคียงกับราคาที่เสนอโดยผู้ให้บริการรายอ่ืน รายการ

ดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทฯ 

5. บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ 

จ ากัด (MSL) 

เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.75 ค่าจัดเก็บ/จัดส่งสินค้า 240.98 308.23 284.83  บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง MSL จัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้กับร้านอาหาร

ในเครือบริษัทฯ โดยมีการก าหนดราคาตามระยะทางและ

ปริมาณสินค้า 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

การก าหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาที่ เสนอโดย ผู้

ให้บริการรายอ่ืน รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
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บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  ค่าเช่าและค่าสนับสนุน

การด าเนินงาน 

14.86 7.42 7.63  บริษัทฯ ให้บริการเช่าสถานที่ รวมทั้งสาธารณูปโภค และการ

ซ่อมบ ารุง แก่ MSL เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจขนส่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

   ค่าขายสินค้า 2.13 1.78 2.63  บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าให้แก่ MSL ตามราคาตลาดและเงื่อนไข

การค้าปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการ

ก าหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

  ค่าบริหารงาน 4.46 3.72 4.55  บริษัทฯ ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บัญชีและการเงิน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และฝึกอบรม แก่ MSL  

 บริษัทฯ ก าหนดราคาโดยประมาณจากจ านวนเวลาที่ใช้ในการ

ให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

 ค่าฝึกอบรม 1.44 0.41 0.43  บริษัทย่อยให้บริการด้านฝึกอบรมแก่ MSL ตามราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

การก าหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

6. บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด 

(LCS) 

บริษัท คาตาพัลท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น

ร้อยละ 65.00 

มีกรรมการร่วมกัน คือ นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

ค่าบริหารงาน 0.78 9.72 14.40  บริษัทฯ ให้บริการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บัญชีและการเงิน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อ และการบริหารจัดการ แก่ LCS  

 บริษัทฯ ก าหนดราคาโดยประมาณจากจ านวนเวลาที่ใช้ในการ

ให้บริการและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

ค่าขายสินค้าและ

ทรัพย์สิน 

0.24 1.32 41.43  บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ส านักงานให้แก่ LCS ตาม

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการ

ก าหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

  ค่าฝึกอบรม - - 1.37  บริษัทย่อยให้บริการด้านฝึกอบรมแก่ LCS ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

การก าหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี

ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

  ค่าบริการอ่ืนๆ - - 2.51  บริษัทฯ ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารให้แก่ LCS 

เช่น บริการจัดส่งอาหาร บริการก าจัดแมลง เป็นต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

7. บริษัท โมเดิร์น อินเทลลิเจ้นท์ 

เซอร์วิส จ ากัด (MIS) 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MIS ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 57.0 (รวมการถือหุ้นของนางยุพิน ธีระ

โกเมน ในบริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด) 

มีกรรมการร่วมกัน คือ นางยุพิน ธีระโกเมน 

ค่าบริการซ่อมบ ารุง 30.17 96.72 91.20  บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง MIS ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

ให้กับร้านอาหารในเครือบริษัทฯ ทุกสาขา ตามราคาตลาดและ

เงื่อนไขการค้าปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รายการ

ดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  ค่าบริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.23 0.12 0.01  บริษัทฯ ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ MIS ตาม

อัตราตลาด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการซ่อมบ ารุง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

8. นางยุพิน ธีระโกเมน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ 

ค่าเช่าสถานที่ 

 

 

 

 

0.40 

 

0.52 0.65  รายการเช่าสถานที่เพื่อใช้ด าเนินธุรกิจ Home Delivery และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ น้ัน โดยได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

สถานที่ ต้ังที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ ลูกค้า 

อัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าในพื้ นที่

เดียวกัน ดังน้ัน รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

9. มูลนิธิป้าทองค า กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ 2 ราย ได้แก่ นางยุพิน ธีระโกเมน และนาย

สมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นประธานและรอง

ประธานของมูลนิธิป้าทองค า 

ค่าขายสินค้า - - 66.61  บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าให้แก่ มูลนิธิป้าทองค าตามราคาตลาด

และเงื่อนไขการค้าปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มีการ

ก าหนดราคาตามราคาตลาด รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าท ารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  บริษัท

ย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ การท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็น

รายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย โดยเงื่อนไขต่างๆของรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และ

ด าเนินการเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติกับลูกค้าท่ัวไปท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส าหรับการกู้ยืมเงิน/การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทท่ี

เก่ียวข้องน้ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจ าเป็นเท่าน้ัน 

มาตรการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส าคัญ โดยผ่านข้ันตอนการ

พิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผ่านคณะกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า

ปกติเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการท ารายการระหว่างกันท่ีมีความส าคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปในการ

ท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ดังน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจ

มีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรม

เหล่าน้ันมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ

จัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ใน

กรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียผู้น้ันไม่มีอ านาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีส าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

9.3 นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการท ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าท่ัวไป ด้วยนโยบายการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

ท่ัวไปโดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติท่ีชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการก ากับกิจการท่ีดี ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนด และต้องเป็นไปตามอ านาจอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตามท่ีระบุข้างต้น 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ซ่ึงจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก าหนด

ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหน้าท่ีก ากับดูแลงบ

การเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินของไทย ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการ

บัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความ

เช่ือม่ันได้ว่างบการเงินของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 

และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส าคัญแล้ว 

    

  

     

      

     (นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน) 

                                          ประธานกรรมการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเพพาะกิจการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี

ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเพพาะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี

ปัจจุบันยังมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าว

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ

สินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น               

ต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ

การเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผล

ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการถือเป็นรายการหลักของกลุ่มบริษัทท่ีมีจ านวนรายการและจ านวนเงินท่ีมีนัยส าคัญและส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อก าไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทมีรายการขายและบริการผ่านสาขาเป็นจ านวนมากซ่ึงกระจายท่ัวประเทศ 

โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากน้ี สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความรุนแรงข้ึน 
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ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุน้ี 

ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศโดยรวมและ

ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือก

ตัวอย่างเพื่อทดสอบทางปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการ

ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ ประกอบกับได้

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายและบริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความ

ผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเพพาะรายการบัญชีท่ีท าผ่านใบส าคัญท่ัวไป 

(Journal voucher) 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเร่ืองการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 

เน่ืองจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญท่ีฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน

การระบุสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์น้ัน 

รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยม  

ในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ข้าพเจ้าได้ประเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลอง

ทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตาม

ลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และข้าพเจ้าได้ท าการทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาด

ว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูล

ภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา

คิดลดท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเพล่ียของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญภายในส านักงานฯ เพื่อช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์ในอดีตของผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตาม

แบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีส าคัญต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยเพพาะ

อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประเมินการ

ด้อยค่าของค่าความนิยม  

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันในรูปแบบ

ใดๆ ต่อข้อมูลอ่ืนน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย้งท่ีมี

สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมี

ความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจัดท า 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน

ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบ

การเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ

การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 

ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานพบับน้ี 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 

 

หมาย

เหต ุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมนุเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 496,502,922  509,452,008  367,409,757 383,587,704  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 166,733,041 110,000,215  267,019,011 196,807,720  

สินค้าคงเหลือ 9 392,331,736 418,164,039  345,092,554 378,378,219  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10     7,192,221,893     7,153,654,136  6,326,077,629 6,255,937,743  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  170,216,144 118,623,229  142,827,829 85,179,267  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  8,418,005,736  8,309,893,627  7,448,426,780  7,299,890,653  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 817,897,078 825,806,858  817,897,078 825,806,858  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -  -  2,761,479,762 2,761,479,762  

เงินลงทุนในการร่วมค้า 12 872,519,167 895,039,974  912,947,457  912,947,457  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,842,181,314 3,253,668,194  2,166,435,318 2,478,229,407  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 17 3,452,236,270 3,956,249,695  2,633,305,927 3,067,677,304  

ค่าความนิยม 14   1,477,657,048    1,477,657,048                     -                     -  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 880,575,127 919,273,423  72,170,200 82,304,219  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 248,693,126       181,838,109        173,033,862       148,218,676  

เงินมัดจ า   558,903,851      534,004,815  370,364,525       356,721,363  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    11,150,662,981    12,043,538,116  9,907,634,129   10,633,385,046  

รวมสินทรัพย์    19,568,668,717    20,353,431,743   17,356,060,909    17,933,275,699  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 

 หมาย

เหต ุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุน้      

หนี้สินหมนุเวียน      

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 6, 16  1,354,915,147  1,312,171,112  1,135,001,842  1,113,071,511  

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรอตัดบัญชี  8,339,751       21,064,471  5,650,301       14,925,394  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึง      

  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17  1,074,621,047  1,126,492,433  789,798,750     831,564,448  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  45,472,936     145,405,922  45,472,936     142,496,724  

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  23,444,821                      -  23,444,821                      -  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน      222,309,242      239,990,186      174,888,771     181,207,104  

รวมหนี้สินหมนุเวียน   2,729,102,944  2,845,124,124   2,174,257,421   2,283,265,181  

หนี้สินไม่หมุนเวยีน      

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วน      

  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 2,206,708,725  2,564,580,262   1,703,480,602  2,017,022,828  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ      

  พนักงาน 18     758,081,716     718,466,074  662,370,645     630,148,174  

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 159,554,960     165,270,362                       -                       -  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  206,385,304      212,547,040  149,465,308     156,486,222  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน   3,330,730,705   3,660,863,738   2,515,316,555   2,803,657,224  

รวมหนี้สิน   6,059,833,649   6,505,987,862   4,689,573,976   5,086,922,405  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 

 หมาย

เหต ุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุน้ (ต่อ)           

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนเรือนหุ้น           

  ทุนจดทะเบียน           

  หุ้นสามัญ 920,878,100 หุ้น           

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      920,878,100      920,878,100      920,878,100      920,878,100  

  ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็ม           

    มูลค่าแล้ว      

  หุ้นสามัญ 920,878,100 หุ้น        

    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      920,878,100      920,878,100      920,878,100      920,878,100  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น    8,785,027,903   8,785,027,903   8,785,027,903   8,785,027,903  

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์       656,331,057      656,331,057      656,331,057      656,331,057  

ก าไรสะสม           

  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 19      92,585,000       92,585,000       92,585,000      92,585,000 

  ยังไม่ได้จัดสรร    2,734,643,750   3,064,100,985   2,211,664,873   2,391,531,234  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น          4,992,853         4,076,922                     -                     -  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   13,194,458,663  13,522,999,967  12,666,486,933  12,846,353,294  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ       

  ควบคุมของบริษัทย่อย      314,376,405      324,443,914                     -                     -  

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้   13,508,835,068  13,847,443,881  12,666,486,933  12,846,353,294  

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้     19,568,668,717 20,353,431,743  17,356,060,909 17,933,275,699  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบก าไรขาดทนุ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 

 หมาย

เหต ุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

รายได ้           

รายได้จากการขายและบริการ   11,181,512,178 13,360,876,148  9,422,765,438    11,119,294,555  

รายได้อ่ืน   186,495,239 260,634,488  378,644,105 431,733,180  

รวมรายได ้      11,368,007,417     13,621,510,636   9,801,409,543     11,551,027,735  

ค่าใช้จ่าย 22         

ต้นทุนขายและบริการ   4,014,575,124 4,577,203,543  4,014,517,312      4,428,111,382  

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย   6,078,040,608 6,765,532,533  4,654,693,830 5,185,426,828  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       1,092,145,648      1,181,435,713  782,517,050 851,667,426  

รวมค่าใช้จ่าย      11,184,761,380     12,524,171,789  9,451,728,192  10,465,205,636  

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน   183,246,037  1,097,338,847  349,681,351  1,085,822,099  

รายได้ทางการเงิน 20 20,755,076  33,747,167  20,696,828 33,598,728  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน      

  ในการร่วมค้า 12  (23,436,738)  (6,303,864) -  -  

ต้นทุนทางการเงิน 21  (69,172,130)  (73,296,526)  (55,924,138)  (57,531,895) 

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้   111,392,245  1,051,485,624  314,454,041  1,061,888,932  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 9,518,960  (139,879,619)  (33,884,453)  (153,126,616) 

ก าไรส าหรับป ี   120,911,205  911,606,005  280,569,588  908,762,316  

การแบ่งปันก าไร           

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   130,978,714  907,372,570  280,569,588  908,762,316  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี           

  อ านาจควบคุมของบริษัทย่อย   (10,067,509)  4,233,435      

    120,911,205  911,606,005      

ก าไรต่อหุ้น 24         

ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นาาน            

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ    0.14  0.99  0.30  0.99  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 หมาย

เหต ุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

ก าไรส าหรับป ี      120,911,205      911,606,005     280,569,588    908,762,316  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่      

รายการที่ถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วน      

  ของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลง      

  ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  915,931  (699,482) - - 

โอนผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      

  ที่จ าหน่ายระหว่างงวดไปก าไรหรือขาดทุน  -  (2,902,783) -      (2,902,783) 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 -  580,556  -           580,556  

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลง      

  ทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร      

  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้  -       (2,322,227) - (2,322,227) 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร      

  หรือขาดทุนในภายหลัง      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม      

  หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 18.2  -     (37,018,840) -    (25,385,490) 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 -        6,762,619  -       5,077,098  

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ      

  ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  -     (30,256,221)    -    (20,308,392) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับป ี  915,931     (33,277,930) -    (22,630,619) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี  121,827,136     878,328,075     280,569,588     886,131,697  

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  131,894,645  874,094,640     280,569,588    886,131,697  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ      

  ควบคุมของบริษัทย่อย      (10,067,509)        4,233,435    

    121,827,136     878,328,075    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ส่วนที่ 3 งบการเงิน                                                                                   แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

145 

     

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

              
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

      

          
 ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

        

  
หมาย

เหตุ 

ทุนเรือนหุ้นท่ี

ออกและช าระ

แล้ว 

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้น 

ส่วนทุนจาก

การจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

จัดสรรแล้ว - 

ส ารองตาม

กฎหมาย 

ยังไม่ได้จัดสรร 

ผลต่างจาก

การแปลง

ค่างบ

การเงิน 

ส ารองการ

เปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนท่ีวัด

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รวม

องค์ประกอบ

อ่ืนของส่วน

ของ 

ผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ 

ส่วนของผู้มี

ส่วนได้ส่วน

เสียท่ีไม่มี

อ านาจ

ควบคุมของ

บริษัทย่อย 

รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  3,844,557,041  4,776,404  2,322,227  7,098,631  14,306,477,732  320,210,479  14,626,688,211  

ก าไรส าหรับปี    -  -  -  -  907,372,570  -  -  -  907,372,570  4,233,435  911,606,005  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -  -  -  -   (30,256,221) (699,482)  (2,322,227)  (3,021,709)  (33,277,930) -   (33,277,930) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  -  877,116,349  (699,482)  (2,322,227) (3,021,709) 874,094,640  4,233,435  878,328,075  

เงินปันผลจ่าย 26 -  -  -  -  (1,657,572,405) -  -  -   (1,657,572,405) -   (1,657,572,405) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  3,064,100,985  4,076,922  -  4,076,922  13,522,999,967  324,443,914  13,847,443,881  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  3,064,100,985  4,076,922  -  4,076,922  13,522,999,967  324,443,914  13,847,443,881  

ก าไรส าหรับปี    -  -  -  -  130,978,714  -  -  -  130,978,714 (10,067,509)  120,911,205  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -  -  -  -  - 915,931 - 915,931  915,931 -  915,931 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  -  130,978,714 915,931 - 915,931 131,894,645  (10,067,509) 121,827,136  

เงินปันผลจ่าย 26 -  -  -  -  (460,435,949) -  -  -  (460,435,949) -  (460,435,949) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  2,734,643,750  4,992,853  -  4,992,853  13,194,458,663  314,376,405  13,508,835,068  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  



ส่วนที่ 3 งบการเงิน                                                                                   แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

146 

     

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ (ต่อ)  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

              

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น   

          
 ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

  
หมาย

เหตุ 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระ

แล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดย

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

จัดสรรแล้ว - ส ารองตาม

กฎหมาย 
ยังไม่ได้จัดสรร 

ส ารองการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  3,160,649,715  2,322,227      13,617,794,002 

ก าไรส าหรับปี    -  -  -  -  908,762,316  -  908,762,316  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -  -  -  -   (20,308,392)  (2,322,227)  (22,630,619) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  -  888,453,924                     (2,322,227)         886,131,697  

เงินปันผลจ่าย 26 -  -  -  -  (1,657,572,405) -   (1,657,572,405) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  2,391,531,234  -      12,846,353,294  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  2,391,531,234  -      12,846,353,294  

ก าไรส าหรับปี    -  -  -  -  280,569,588 -  280,569,588 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -  -  -  -  - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  -  280,569,588 - 280,569,588 

เงินปันผลจ่าย 26 -  -  -  -  (460,435,949) -  (460,435,949) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   920,878,100  8,785,027,903  656,331,057  92,585,000  2,211,664,873  -      12,666,486,933  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงนิสด 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน         

ก าไรก่อนภาษี    111,392,245    1,051,485,624   314,454,041   1,061,888,932  

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น         

  เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน         

  ก าไรจากการขายเงินลงทุน  (56,414,326)  (111,768,413)  (52,303,825)  (103,906,252) 

  ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

    ในตราสารหน้ี   12,653,191  (18,829,978) 12,070,562  (19,120,201) 

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง 2,449,342  23,026,554  2,449,342  23,026,554  

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 23,436,738  6,303,864  -  -  

  ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย 2,248,219  2,783,970  2,248,219  2,783,970  

  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 1,899,335 - 1,899,335 - 

  ค่าตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 22,660,378  22,452,249  18,897,421  18,650,723  

  ส ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,055,733 - 1,055,733 - 

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,009,187,419  2,136,979,493  1,450,347,018  1,551,722,439  

  ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า  (300,810,931)  (277,482,225)  (199,125,989)  (193,335,055) 

  ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์         

    สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 55,453,972  29,402,139  43,351,938  14,938,856  

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน      71,235,415       79,039,169      59,883,999       64,684,461  

  รายได้บัตรของขวัญ - สุทธิจากส่วนที่ขาย         

    และรับช าระเป็นเงินสดในระหว่างปี  (39,990,101)  (16,867,465)  (27,030,211)  (15,911,135) 

  รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนที่ขาย         

    และรับช าระเป็นเงินสดในระหว่างปี     (21,064,471)     (36,477,189)    (14,925,394)     (24,057,812) 

  ดอกเบี้ยรับ  (20,755,076)  (33,747,167)  (20,696,828)  (33,598,728) 

  ดอกเบี้ยจ่าย 85,033,910  91,965,087  67,194,787  70,832,851  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์         

  และหน้ีสินด าเนินงาน 1,959,670,992  2,948,265,712  1,659,770,148  2,418,599,603  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)     

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     

  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  (48,968,250)  (4,027,683) (61,378,163)  27,744,534  

  สินค้าคงเหลือ 21,684,749  (62,849,930)  29,138,111  (71,298,445) 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  (70,974,013)  (36,964,683)  (75,236,880)  (41,194,103) 

  เงินมัดจ า  (24,899,036)  (4,908,868) (13,643,162)  502,485  

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)     

  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  19,880,776  (490,321,217)  3,397,614  (365,852,281) 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  22,309,157  (26,456,995)  20,711,878  (23,302,008) 

  รายได้รอตัดบัญชี  8,339,751  21,064,471  5,650,301  14,925,393  

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (31,619,773)  (14,944,209)  (28,730,080)  (13,643,035) 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,542,495)  13,277,628  (3,884,087)  5,739,757  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,851,881,858  2,342,134,226  1,535,795,680 1,952,221,900 

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย 12,990,500  85,619,781  12,932,252  85,471,342  

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (164,478,511)  (335,811,614)  (155,723,427)  (262,283,257) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,700,393,847  2,091,942,393  1,393,004,505  1,775,409,985  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)  

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย: บาท) 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากประจ า     

  ลดลง (เพิ่มข้ึน) 34,098,637  657,096,555  (1,001,364)  759,598,556  

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (271,203,346)  (302,172,388)  (187,009,220)  (197,939,293) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (9,262,050)  (13,423,935)  (7,506,243)  (8,383,735) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์     

  ไม่มีตัวตน 2,721,347  1,630,970  14,485,002  10,966,841  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (243,645,412)  343,131,202  (181,031,825)  564,242,369  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ         

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า  (1,009,261,572)  (1,076,156,877)  (767,714,678)  (807,135,805) 

เงินปันผลจ่าย  (460,435,949)  (1,657,572,405)  (460,435,949)  (1,657,572,405) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ  (1,469,697,521)  (2,733,729,282)  (1,228,150,627)  (2,464,708,210) 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสุทธ ิ  (12,949,086)  (298,655,687)  (16,177,947)  (125,055,856) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 509,452,008  808,107,695  383,587,704  508,643,560  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี     

  (หมายเหตุ 7) 496,502,922  509,452,008  367,409,757  383,587,704  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม         

รายการที่ไม่ใช่เงินสด         

  เจ้าหน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 71,865,553  48,822,294  57,435,565  38,902,848  

  สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มข้ึน 813,567,355  902,860,372  541,616,491  674,348,414  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส าหรับปีสิ้นสุดท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบรษิัทฯ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายไทยและได้จดทะเบียน

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ คือการประกอบกิจการภัตตาคารโดยใช้เคร่ืองหมายการค้า “เอ็มเค เรสโตรองต์” ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ีเลขท่ี 

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสาขาเปิดให้บริการจ านวน 703 สาขา (เฉพาะบริษัทฯ จ านวน 479 สาขา) (2563: 

722 สาขา เฉพาะบริษัทฯ จ านวน 499 สาขา) 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การจ ากัดหรือหยุดชะงักการประกอบกิจการ การ

ด าเนินงานท่ีล่าช้าข้ึน เป็นต้น 

สถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านอาหารยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ 

นอกจากน้ีในเดือนธันวาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้กลับมาแพร่

ระบาดอีกคร้ังเป็นระลอกท่ีสอง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการลดลงอีกคร้ังต้ังแต่เดือนมกราคม 2564 และ

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดอยู่  ซ่ึงเหตุการณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่ม

บริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและ

ดุลยพินิจในประเด็นต่าง  ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปน้ี 
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ 

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)     

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ร้านอาหาร ไทย 100 100 

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม ไทย 100 100 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด ผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ไทย 100 100 

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ไทย 100 100 

บริษัท คาตาพัลท์ จ ากัด ลงทุนในกิจการร้านอาหาร ไทย 100 100 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท คาตาพัลท์ จ ากัด)     

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด ร้านอาหาร ไทย 65 65 

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน

ผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ

ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนน้ันได้  

ค)  บริษัทฯ น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันท่ีบริษัทฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษัทย่อยน้ัน   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ี

แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้

เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม 

ช) ในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการซ้ือกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ท่ีซ้ือตามราคายุติธรรมและมูล

ค่าท่ีจ่ายซ้ือได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯ จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมผีลบังคับใช้ในปีปัจจบัุน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการ

บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษัท  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ 

COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ าเป็นต้อง

ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ท้ังน้ี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการ

ยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ อันได้แก่ การ

เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท าให้ส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อย

กว่าส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงน้ัน การลดลงใดๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียง
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การจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่าน้ัน และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญเก่ียวกับ

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าท้ังหมดท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และได้รับรู้

ผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 

300.8 ล้านบาท (2563: 277.5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 199.1 ล้านบาท 2563: 193.3 ล้านบาท) ซ่ึงเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดค่าเช่า ท้ังน้ี ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรน

ในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นช่ัวคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษัท 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายและบริการ  

รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภัตตาคาร ซ่ึงรับรู้เม่ือได้ส่งมอบสินค้าและให้บริการ

แล้ว รายได้จากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าท่ีได้ส่ง

มอบและบริการท่ีได้ให้หลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

รายได้จากบัตรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของบัตรสมาชิก 

รายได้ดอกเบี้ย  

รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมา

คูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลังท่ีจะน ามูลค่าตามบัญชี

สุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายได้อื่น  

รายได้อ่ืนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

4.3 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าส าเร็จรูปแสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าว

หมายถึงต้นทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย 

วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และจะถือ

เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าน้ันได้ 
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4.4 เงินลงทุนในบรษิัทย่อยและการรว่มค้า  

เงินลงทุนในการร่วมค้าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังน้ี 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี 

อาคาร  20 ปี 

ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า ตามอายุสัญญาเช่า 

งานระบบ 10 ปี 

อุปกรณ์เคร่ืองครัวและอุปกรณ์ด าเนินงาน 5 ปี 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ัง และอุปกรณ์ส านักงาน 3 ปี และ 5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดต้ัง 

กลุ่มบริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ใน

งบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี 

4.6 ค่าความนยิม  

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนท่ี

สูงกว่าน้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี

หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วย

สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการ

รวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ี

ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่ม

บริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต 

4.7 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้ัน ณ 

วันท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการอ่ืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์น้ันตามราคาทุน 

ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อย

ค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์น้ัน 

กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะ
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ทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด

จ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังน้ี 

  อายุการใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองหมายการค้า  30 ปี 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ  

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจในการ

วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ  

4.9 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย

สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาน้ันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้

ส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะส้ัน

และสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันท่ีสินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัท

บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญา

เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ

วัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

หรือก่อนวันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า ดังน้ี 

สิทธิในการใช้พื้นที่ 3–9 ปี 

อุปกรณ์เคร่ืองครัวและอุปกรณ์ด าเนินงาน ตามอายุสัญญาเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์ส านักงาน 5 ปี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5 ปี 

สิทธิการเช่า ตามอายุสัญญาเช่า 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์

ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ านวน

เงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรือ

อัตรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิน้ัน และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของ
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สัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนี

หรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขซ่ึงเก่ียวข้องกับการจ่ายช าระน้ันได้เกิดข้ึน  

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรือ

อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่า

ตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่าย

ช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับต้ังแต่วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิง

มีมูลค่าต่ า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าด่าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทบันทึกจ านวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า  

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม

บริษัท รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละ

กิจการน้ัน 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ี

เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไมใ่ช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการ

ใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด

ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อน

ถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายน้ันผู้ซ้ือ

กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกัน 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่ม
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บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่ม

บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่าเงิน

ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากน้ัน กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท า

การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก าไรขาดทุน 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วัน

ส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้น้ัน 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.15 เครื่องมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท ารายการเฉพาะ

ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ี

การค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคา

ของรายการตามท่ีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ

กิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย  

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพื่อ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระ

เพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีระบุไว้เท่าน้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ท้ังน้ี ผล

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของ

งบก าไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหน้ี)  

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษัทถือครอง

สินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของ

สินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ี

ระบุไว้เท่าน้ัน 

ท้ังน้ี รายได้ดอกเบ้ีย ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผล

ขาดทุนน้ันจะรับรู้ในส่วนของงบก าไรขาดทุนและค านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอ่ืนๆ จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนเข้าไปยังส่วนของงบก าไรขาดทุนเม่ือมีการตัด

รายการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก่าไรขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของงบก าไรขาดทุน 

ท้ังน้ี สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุน

ในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของงบก าไรขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

การท ารายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดย

ใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ท้ังน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือ

ส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงน้ันด้วย ท้ังน้ี ค่าตัดจ าหน่าย

ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของงบก าไรขาดทุน  

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติท่ีมีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดข้ึนจาก

หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยท่ัวไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวันท่ีกลุ่มกิจการมีข้อผูกมัดท่ีจะซ้ือหรือขาย

สินทรัพย์น้ัน / วันท่ีจ่ายช าระ ซ่ึงเป็นวันท่ีได้มีการส่งมอบสินทรัพย์น้ัน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ันได้ส้ินสุดลง หรือได้มี

การโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของ
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สินทรัพย์น้ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน  

กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล้ว มีการยกเลิกภาระ

ผูกพันน้ัน หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้

รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือ

ว่าเป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระ

ตามสัญญากับกระแสเงินสดท้ังหมดท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับช าระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงโดยประมาณ

ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีได้มา  

ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษัท

วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า 

ในขณะท่ีหากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวัด

มูลค่าผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทาง

การเงิน  

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ เม่ือมีการค้างช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกิน

กว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระ

การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมี

การเพิ่มข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูล

ภายนอกอ่ืน เช่น อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร  

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการค้า ดังน้ัน ทุกวันส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการค้า  

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน

อดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือ

กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความต้ังใจท่ีจะช าระด้วยยอด

สุทธิ หรือต้ังใจท่ีจะรับสินทรัพย์และช าระหน้ีสินพร้อมกัน 

4.16 ตราสารอนุพันธ ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีท าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทแสดง

ตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่า

ยุติธรรมน้อยกว่าศูนย์  

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน เป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพันธ์อ่ืนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหน้ีสิน

หมุนเวียน 

4.17 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อ่ืน โดย
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รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี

เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากท่ีสุด  

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ

การเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคัญมีดังน้ี 

สัญญาเชา่  

การก าหนดอายุสัญญาเชา่ท่ีมีสทิธิการเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเชา่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกน้ัน     

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดังน้ัน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนด

อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็น

อัตราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิ

การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันท่ีคล้ายคลึง  

มูลคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขาย

คล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ

แบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง

ความเส่ียงทางด้านเครดิต (ท้ังของธนาคารและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมี

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน 
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ค่าความนยิม และสนิทรัพย์ไมม่ตีัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน

ภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของ

สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้

เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราว

และขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชนแ์ละผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด 

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

ขายสินค้า - - 912 929 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 24 23 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

รายได้จากการบริหารงาน - - 189 177 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ขายสินทรัพย์ถาวร - - 8 9 ราคาตามบัญชีบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

รายได้ค่าเช่า - - 6 6 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ซื้อสินค้า - - 181 211 ราคาตลาด 

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 141 128 ราคาตลาด 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - - 5 2 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่วข้องกัน      

ขายสินค้า 2 1 2 1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

รายได้ค่าตอบแทนสิทธิ 3 3 3 3 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

รายได้จากการบริหารงาน 5 4 5 4 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

รายได้ค่าสนับสนุนด้านการด าเนินงาน 7 7 7 7 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 36 43 36 43 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 36 42 21 25 ราคาตลาด 

ค่าเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 41 28 41 28 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค่าขนส่งจ่าย 149 160 147 160 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 98 97 71 74 ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน 

ค่าบริหารจัดเก็บสินค้า 135 147 135 147 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 



ส่วนที่ 3 งบการเงิน                                                                                   แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

161 

 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดังน้ี  

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563   2564 2563   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     

บริษัทย่อย - - 143,154,166 113,502,566 

การร่วมค้า 1,713,308 1,550,877 1,713,308 - 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 629,733 357,836 629,733 1,905,931 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 2,343,041 1,908,713 145,497,207 115,408,497 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)     

บริษัทย่อย - - 37,988,975 36,235,829 

การร่วมค้า 33,003,985 30,317,348 32,071,614 - 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 27,583,504 18,486,062 18,241,403 40,526,164 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน  60,587,489 48,803,410 88,301,992 76,761,993 

สัญญาส าคญักบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 

สัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและรูปแบบการให้บริการ และสิทธิในการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าและรูปแบบการให้บริการ “เอ็มเค 

เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษัท พลีนัส-เอ็มเค จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ี

เก่ียวข้องกันในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะ

ต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งส้ินสุดสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันส้ินสุดสัญญา 180 

วัน 

สัญญารับจ้างบริหารงาน 

บริษัทฯ เข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่บริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจัดซ้ือ ด้านการตลาด ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน

การควบคุมคุณภาพ และด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตาม

สัญญาเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ย่อยล่วงหน้าก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

สัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วง 

บริษัทฯ เข้าท าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ท้ังส้ิน 6 

แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาแต่ละฉบับ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี สัญญาสามารถ

ต่ออายุออกไปได้อีกทุก  ๆ3 ปี หากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา 

สัญญาให้เช่าอาคาร 

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาให้เช่าอาคารกับบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด โดยท่ี

ฝ่ายหลังตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจ านวน 0.54 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับ

แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ต่อมาเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์

เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด ตกลงเปล่ียนจ านวนพื้นท่ีเช่าและอัตราค่าเช่าเป็นจ านวน 0.37 ล้านบาทต่อเดือน 
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เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด ตกลงเปล่ียนจ านวนพื้นท่ีเช่าและ

อัตราค่าเช่าเป็นจ านวน 0.46 ล้านบาทต่อเดือน 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาให้เช่าอาคารกับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด โดยท่ีฝ่ายหลัง

ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจ านวน 0.02 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ และบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ได้ตกลงท าสัญญาเช่า โดยท่ี

ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 1.94 ล้านบาทต่อเดือน สัญญามี

ผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงการต่ออายุ

สัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน  

เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ได้ตกลงท าสัญญาเช่าฉบับใหม่ 

โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 2.23 ล้านบาทต่อเดือน 

สัญญามีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงการต่อ

อายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน  

สัญญาสนับสนุนด้านการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาสนับสนุนด้านการด าเนินงานกับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ตกลงให้บริการใน

ด้านจัดซ้ือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบริษัทฯ จะได้รับ

ค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.38 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 

ธันวาคม 2564 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563: อัตราเดือนละ 0.31 ล้านบาท) 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาสนับสนุนด้านการด าเนินงานกับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด โดยบริษัทฯ ตกลงให้บริการ

สาธารณูปโภคและการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบรรทุก โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนใน

อัตราเดือนละ 0.59 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 มกราคม 2563 - 31 

ธันวาคม 2563: อัตราเดือนละ 0.53 ล้านบาท) 

บริษัทฯ เข้าท าสัญญาสนับสนุนด้านการด าเนินงานกับบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ตกลงให้บริการ

ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call center) และจัดส่งสินค้า โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามอัตราท่ีระบุในสัญญาโดยมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลังสินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดินและอาคารคลังสินค้า และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2576 ท้ังน้ี สัญญา

ดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านง

การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน  

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยท่ี

ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดิน และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอัตราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 

6 เดือน นับแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2576 ท้ังน้ี สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เร่ิมช าระค่าเช่างวดแรก

ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลง

ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

สัญญาจ้างบริการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า 

บริษัทฯ เข้าท าสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงรับจ้างเป็นผู้จัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า

ให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา สัญญาส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 

                                   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 133 143 116 129 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5 7 4 5 

รวม 138 150 120 134 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานแก่กรรมการและผู้บริหารจ านวน 13 ล้านบาท (2563: 3.3 

ล้านบาท) 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

                                         (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 2564 2563 

เงินสด 114,259,789 115,414,732 91,138,016 92,288,399 

เงินฝากธนาคาร 382,243,133 394,037,276 276,271,741 291,299,305 

รวม 496,502,922 509,452,008 367,409,757 383,587,704 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 

0.125 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 487,174 120,648 122,333,934 92,837,399 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 487,174 120,648 122,333,934 92,837,399 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 96,640,429 61,699,996 66,822,354 44,544,121 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 96,640,429 61,699,996 66,822,354 44,544,121 

รวมลูกหนี้การค้า 97,127,603 61,820,644 189,156,288 137,381,520 

ลูกหนี้อืน่     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,855,867 1,788,065 23,163,273 22,571,098 

เงินทดรองจ่าย 6,409,174 7,772,669 5,477,722 6,963,000 

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 14,688,405 6,923,829 14,688,405 6,923,829 

อ่ืนๆ 46,651,992 31,695,008 34,533,323 22,968,273 

รวมลูกหนี้อื่น 69,605,438 48,179,571 77,862,723 59,426,200 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  166,733,041 110,000,215 267,019,011 196,807,720 
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9. สินค้าคงเหลือ 

     (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

สินค้าส าเร็จรูป 233,463,904 235,650,579 200,133,205 207,049,549 

วัตถุดิบ 38,501,759 59,306,179 32,698,190 56,157,986 

วัสดุอุปกรณ์ 122,265,408 123,207,281 114,160,494 115,170,684 

รวม 394,231,071 418,164,039 346,991,889 378,378,219 

หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น     

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (1,899,335) - (1,899,335) - 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 392,331,736 418,164,039 345,092,554 378,378,219 

10. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

เงินฝากประจ า 700,001 1 700,001 1 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านก าไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,310,118 7,967,145 6,443,974 7,069,429 

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 12,315 - 12,315 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า     

  ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 7,310,118 7,979,460 6,443,974 7,081,744 

ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - - - - 

รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร     

หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ 8,010,119 7,979,461 7,143,975 7,081,745 

ประกอบด้วย     

หมุนเวียน 7,192,222 7,153,654 6,326,078 6,255,938 

ไม่หมุนเวียน 817,897 825,807 817,897 825,807 
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11. เงินลงทุนในบรษิัทย่อย 

11.1 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: บาท) 

บริษัท 
ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน  

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

จ ากัด 

400,000,000 400,000,000 100 100 299,049,977 299,049,977 

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส    

เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด 

35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล 

ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด 

280,000,000 280,000,000 100 100 279,999,970 279,999,970 

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

  60,000,000 60,000,000 100 100 59,999,970 59,999,970 

บริษัท คาตาพัลท์ จ ากัด 2,070,000,000 2,070,000,000 100 100 2,069,999,950  2,069,999,950  

รวม     2,761,479,762 2,761,479,762 

ในปี 2564 และ 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

11.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุทีม่ีสาระส าคญั 

   (หน่วย: บาท) 

บริษัท 

สัดส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษัทย่อย

สะสม 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กับส่วน

ได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน

บริษัทย่อยในระหว่างปี 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

เงินลงทุนของบริษัท คาตาพัลท์ 

จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 

      

 บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด 35 35 314,376,405 324,443,914 (10,067,509) 4,233,435 

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคมุที่มีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัด

รายการระหว่างกัน 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

             (หน่วย: บาท) 

 บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด  

2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 170,105,358 176,862,045 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 212,311,181 203,389,621 

หน้ีสินหมุนเวียน 97,657,191 90,446,103 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 29,297,034 28,418,170 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

             (หน่วย: บาท) 

 บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2564 2563 

รายได้ 606,801,729 759,246,596 

ก าไร (ขาดทุน) (5,902,706) 34,957,136 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,902,706) 34,957,136 

 



ส่วนที่ 3 งบการเงิน                                                                                                                                                                                             แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

167 

 

12. เงินลงทุนในการรว่มค้า  

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการรว่มค้า 

เงินลงทุนในการร่วมค้าน้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

การร่วมค้า 
ลักษณะ

ธุรกิจ 

จัดตั้งขึ้นใน 

ประเทศ 
ทุนช าระแล้ว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี                

ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชี                

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

    2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษัท พลีนัส 

แอนด์ เอ็มเค 

พีทีอี ลิมิเท็ด 

ร้าน 

อาหาร 

สิงคโปร์ 12.5 ล้าน

เหรียญ

สิงคโปร์ 

50.00 50.00 37,702,313 45,596,421 149,207,500 149,207,500 (106,885,043) (106,885,043) 42,322,457 42,322,457 

บริษัท เอ็ม-

เซนโค                   

โลจิสติกส์ 

จ ากัด 

บริการ

จัดเก็บสินค้า

และขนส่ง

สินค้า 

ไทย 1,750 ล้าน

บาท 

49.75 49.75 834,816,854 849,443,553 870,625,000 870,625,000 - - 870,625,000 870,625,000 

รวม      872,519,167 895,039,974 1,019,832,500 1,019,832,500 (106,885,043) (106,885,043) 912,947,457 912,947,457 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างปี ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

การร่วมค้า 
งบการเงินรวม 

2564 2563 

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค พีทีอี ลิมิเท็ด (8,810) 3,973 

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด (14,627) (10,277) 

 (23,437) (6,304) 

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการรว่มค้า 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

บริษัท เอ็ม-เซนโค                      

โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค                       

พีทีอี ลิมิเท็ด 

2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 337,678 372,587 67,731 63,461 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,448,234 1,423,594 103,659 151,655 

สินทรัพย์รวม 1,785,912 1,796,181 171,390 215,116 

หน้ีสินหมุนเวียน 71,002 57,288 22,779 23,887 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,886 31,468 73,207 100,037 

หนี้สินรวม 107,888 88,756 95,986 123,924 

สินทรัพย์สุทธิ 1,678,024 1,707,425 75,404 91,192 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ 834,817 849,444 37,702 45,596 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 834,817 849,444 37,702 45,596 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

บริษัท เอ็ม-เซนโค                   

โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็มเค              

พีทีอี ลิมิเท็ด 

2564 2563 2564 2563 

รายได้ 394,971 346,428 242,481 252,887 

รายได้อ่ืน 5,860 13,486 31,107 50,670 

ต้นทุนขายและบริการ (399,441) (308,370) (58,333) (64,825) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (30,791) (66,123) (232,875) (230,785) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (29,401) (14,579) (17,620) 7,947 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (6,078) - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (29,401) (20,657) (17,620) 7,947 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (14,627) (10,277) (8,810) 3,973 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้า (14,627) (10,277) (8,810) 3,973 
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13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์

                                                              (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พ้ืนท่ีเช่า 
งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน            

31 ธันวาคม 2562 325,075,815 22,437,088 518,644,314 2,790,841,872 2,512,154,600 1,917,944,755 223,965,853 2,977,152,139 88,700,260 34,570,482 11,411,487,178 

การจัดประเภทไปเป็น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (6,008,206) - - - (24,470,364) - - (30,478,570) 

ซื้อเพิ่ม - - 438,799 3,598,011 10,359,758 80,467,585 2,492,463 43,001,093 - 113,077,849 253,435,558 

โอนเข้า (ออก) - - 1,536,210 42,763,886 30,857,884 8,527,210 1,129,100 35,539,371 - (120,353,661) - 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - - (30,258,540) (27,075,323) (21,778,029) (2,904,800) (55,688,187) - (1,049,673) (138,754,552) 

31 ธันวาคม 2563 325,075,815 22,437,088 520,619,323 2,800,937,023 2,526,296,919 1,985,161,521 224,682,616 2,975,534,052 88,700,260 26,244,997 11,495,689,614 

ซื้อเพิ่ม - - 55,000 2,326,083 18,050,870 42,277,815 6,483,925 72,202,336 - 150,885,362 292,281,391 

โอนเข้า (ออก) - - 548,879 42,779,732 50,550,651 8,509,106 469,600 34,397,841 - (137,255,809) - 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - - (88,419,403) (75,135,270) (25,284,233) - (70,612,504) - (3,289,382) (262,740,792) 

31 ธันวาคม 2564 325,075,815 22,437,088 521,223,202 2,757,623,435 2,519,763,170 2,010,664,209 231,636,141 3,011,521,725 88,700,260 36,585,168 11,525,230,213 
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    (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พ้ืนท่ีเช่า 
งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง 

รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            

31 ธันวาคม 2562 - 22,178,588 351,275,943 1,245,444,906 1,641,428,822 1,535,452,879 142,644,358 2,533,428,336 72,378,267 - 7,544,232,099 

การจัดประเภทไปเป็น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (1,185,142) - - - (2,319,656) - - (3,504,798) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 67,592 20,278,586 173,595,453 188,514,680 140,124,374 17,062,588 162,156,078 6,966,396 - 708,765,747 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ

ส่วนที่จ าหน่าย/ 

  ตัดจ าหน่าย - - - (13,038,287) (16,260,548) (20,239,029) (2,904,798) (53,140,640) - - (105,583,302) 

31 ธันวาคม 2563 - 22,246,180 371,554,529 1,404,816,930 1,813,682,954 1,655,338,224 156,802,148 2,640,124,118 79,344,663 - 8,143,909,746 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 67,593 18,888,771 165,232,533 180,434,180 120,822,488 14,878,444 138,602,087 4,765,861 - 643,691,957 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ

ส่วนที่จ าหน่าย/ 

  ตัดจ าหน่าย - - - (54,582,199) (57,602,041) (22,998,311) - (68,537,660) - - (203,720,211) 

31 ธันวาคม 2564 - 22,313,773 390,443,300 1,515,467,264 1,936,515,093 1,753,162,401 171,680,592 2,710,188,545 84,110,524 - 8,583,881,492 
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           (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พ้ืนท่ีเช่า 
งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง 

รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า            

31 ธันวาคม 2562 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

31 ธันวาคม 2563 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

เพิ่มข้ึน - - - - - 1,055,733 - - - - 1,055,733 

31 ธันวาคม 2564 - - - - - 99,167,407 - - - - 99,167,407 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

31 ธันวาคม 2563 325,075,815 190,908 149,064,794 1,396,120,093 712,613,965 231,711,623 67,880,468 335,409,934 9,355,597 26,244,997 3,253,668,194 

31 ธันวาคม 2564 325,075,815 123,315 130,779,902 1,242,156,171 583,248,077 158,334,401 59,955,549 301,333,180 4,589,736 36,585,168 2,842,181,314 

 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 

2563 (จ านวน 115.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 708,765,747 

2564 (จ านวน 111.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 643,691,957 
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                                  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พ้ืนท่ีเช่า 
งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน            

31 ธันวาคม 2562 303,336,705 22,437,088 457,484,760 2,328,150,894 2,041,869,979 1,298,367,266 148,056,629 2,482,750,106 88,006,503 31,048,827 9,201,508,757 

การจัดประเภทไปเป็น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - - - - (24,470,364) - - (24,470,364) 

ซื้อเพิ่ม - - 130,799 2,516,813 7,438,107 56,705,098 217,813 34,714,675 - 64,191,502 165,914,807 

โอนเข้า(ออก) - - 24,210 24,533,371 14,626,212 1,253,532 - 23,936,611 - (64,373,936) - 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - - (19,564,692) (16,302,735) (21,351,940) (2,904,800) (51,437,545) - (2,565,726) (114,127,438) 

31 ธันวาคม 2563 303,336,705 22,437,088 457,639,769 2,335,636,386 2,047,631,563 1,334,973,956 145,369,642 2,465,493,483 88,006,503 28,300,667 9,228,825,762 

ซื้อเพิ่ม - - 55,000 1,864,045 15,140,598 28,683,968 6,483,925 67,937,050 - 84,068,248 204,232,834 

โอนเข้า(ออก) - - 548,879 26,496,421 32,717,319 163,673 500,000 19,459,941 - (79,886,233) - 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - - (72,264,498) (63,008,497) (24,648,696)  (67,411,848) - (3,289,382) (230,622,921) 

31 ธันวาคม 2564 303,336,705 22,437,088 458,243,648 2,291,732,354 2,032,480,983 1,339,172,901 152,353,567 2,485,478,626 88,006,503 29,193,300 9,202,435,675 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            

31 ธันวาคม 2562 - 22,178,588 322,249,461 1,076,782,562 1,392,661,963 1,073,534,163 125,774,531 2,170,229,857 71,635,062 - 6,255,046,187 

การจัดประเภทไปเป็น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - - - - (2,319,656) - - (2,319,656) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 67,592 17,142,940 135,026,458 142,998,675 83,708,487 8,282,996 112,462,502 6,919,996 - 506,609,646 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ

ส่วนที่จ าหน่าย/ 

  ตัดจ าหน่าย - - - (9,780,570) (11,294,066) (14,411,874) (2,904,798) (49,945,424) - - (88,336,732) 

31 ธันวาคม 2563 - 22,246,180 339,392,401 1,202,028,450 1,524,366,572 1,142,830,776 131,152,729 2,230,427,279 78,555,058 - 6,670,999,445 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 67,592 15,739,795 127,366,085 136,580,062 70,894,091 6,956,522 94,435,528 4,738,858 - 456,778,533 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ

ส่วนที่จ าหน่าย/ 

  ตัดจ าหน่าย - - - (46,356,869) (49,168,616) (18,397,915) - (58,506,864) - - (172,430,264) 

31 ธันวาคม 2564 - 22,313,772 355,132,196 1,283,037,666 1,611,778,018 1,195,326,952 138,109,251 2,266,355,943 83,293,916 - 6,955,347,714 
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           (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

พ้ืนท่ีเช่า 
งานระบบ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์ระหว่าง

ติดตั้ง 

รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า            

31 ธันวาคม 2562 
- - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

31 ธันวาคม 2563 
- - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

เพิ่มข้ึน 
- - - - - 1,055,733 - - - - 1,055,733 

31 ธันวาคม 2564 
- - - - - 80,652,643 - - - - 80,652,643 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
           

31 ธันวาคม 2563 
303,336,705 190,908 118,247,368 1,133,607,936 523,264,991 112,546,270 14,216,913 235,066,204 9,451,445 28,300,667 2,478,229,407 

31 ธันวาคม 2564 
303,336,705 123,316 103,111,452 1,008,694,688 420,702,965 63,193,306 14,244,316 219,122,683 4,712,587 29,193,300 2,166,435,318 

 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 

2563 (จ านวน 98.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 506,609,646 

2564 (จ านวน 94.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 456,778,533 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน

ประมาณ 5,533 ล้านบาท และ 5,083 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 4,686 ล้านบาท และ 4,259 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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14. ค่าความนยิม 

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจาก

ฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ข้อสมมติท่ีส าคัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังน้ี 

        (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อัตราการเติบโตของรายได้ระยะยาว 1.8 

อัตราคิดลด 10.8 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม และอัตรา

คิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับส่วนงานน้ันๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเช่ือว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า 

15. สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

31 ธันวาคม 2562 1,111,632,509 241,950,531 

การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (26,191,520) (26,191,520) 

ซื้อเพิ่ม 13,423,935 8,383,735 

ตัดจ าหน่าย - (500,000) 

31 ธันวาคม 2563 1,098,864,924 223,642,746 

ซื้อเพิ่ม 9,262,050 7,506,243 

ตัดจ าหน่าย (137,171) (75,605) 

31 ธันวาคม 2564 1,107,989,803 231,073,384 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   

31 ธันวาคม 2562 134,636,387 126,605,944 

การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (2,482,813) (2,482,813) 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 47,437,927 17,354,955 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย - (139,559) 

31 ธันวาคม 2563 179,591,501 141,338,527 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 47,914,682 17,580,616 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย (91,507) (15,959) 

31 ธันวาคม 2564 227,414,676 158,903,184 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี   

31 ธันวาคม 2563 919,273,423 82,304,219 

31 ธันวาคม 2564 880,575,127 72,170,200 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี   

2563 47,437,927 17,354,955 

2564 47,914,682 17,580,616 
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16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,423,393 - 31,412,975 20,974,288 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 407,961,568 415,850,396 363,135,292 374,208,501 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 58,164,096 48,803,410 56,889,017 55,787,705 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 62,656,655 72,691,757 54,677,511 64,934,488 

เจ้าหน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 71,685,553 48,822,294 57,435,565 38,902,848 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 729,634,817 708,301,466 552,897,813 543,511,213 

อ่ืนๆ 22,389,065 17,701,789 18,553,669 14,752,468 

รวม 1,354,915,147 1,312,171,112 1,135,001,842 1,113,071,511 

17. สัญญาเช่า 

17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษัทท าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 20 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

สิทธิใน                

การใช้พื้นท่ี 

อุปกรณ์

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

สินทรัพย์                 

ไม่มีตัวตน 
สิทธิการเช่า รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,084,962 97,379 22,151 23,709 205,965 4,434,166 

เพิ่มข้ึน 843,634 59,226 - - - 902,860 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,272,004) (58,131) (4,894) (5,238) (40,509) (1,380,776) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,656,592 98,474 17,257 18,471 165,456 3,956,250 

เพิ่มข้ึน 875,570 13,099 - - - 888,669 

ตัดจ าหน่าย (74,583) (520) - - - (75,103) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,223,432) (53,789) (4,894) (5,238) (30,227) (1,317,580) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,234,147 57,264 12,363 13,233 135,229 3,452,236 
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   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สิทธิใน                

การใช้พื้นท่ี 

อุปกรณ์

เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์

ด าเนินงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

ส านักงาน 

สินทรัพย์                 

ไม่มีตัวตน 
สิทธิการเช่า รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,116,859 64,994 22,151 23,709 193,374 3,421,087 

เพิ่มข้ึน 615,983 58,365 - - - 674,348 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (937,289) (41,778) (4,894) (5,238) (38,559) (1,027,758) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,795,553 81,581 17,257 18,471 154,815 3,067,677 

เพิ่มข้ึน 593,020 10,724 - - - 603,744 

ตัดจ าหน่าย (62,127) - - - - (62,127) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (898,686) (38,730) (4,894) (5,239) (28,439) (975,988) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,427,760 53,575 12,363 13,232 126,376 2,633,306 

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 3,474,130 3,908,582 2,650,004 3,029,681 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (192,800) (217,509) (156,724) (181,094) 

รวม 3,281,330 3,691,073 2,493,280 2,848,587 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,074,621) (1,126,493) (789,799) (831,564) 

หนี้สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่

ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 2,206,709 2,564,580 1,703,481 2,017,023 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 29.1 ภายใต้หัวข้อ

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 3,691,073 4,044,055 2,848,587 3,104,140 

บวก: เพิ่มข้ึนระหว่างงวด 884,461 934,210 601,535 690,800 

       การเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยระหว่างงวด 82,081 88,665 65,078 68,655 

หัก: ช าระค่าเช่าระหว่างงวด (1,009,262) (1,076,157) (767,714) (807,136) 

   ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า (300,811) (277,482) (199,126) (193,335) 

   ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (66,212) (22,218) (55,080) (14,537) 

ยอดคงเหลือปลายป ี 3,281,330 3,691,073 2,493,280 2,848,587 
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ค) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้                                                

(สุทธิจากส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า) 1,032,632 1,121,962 788,133 847,724 

ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 66,219 69,997 53,807 55,354 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์

อ้างอิงมีมูลค่าต่ า 225 258 218 247 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายช าระค่าเช่าผัน

แปรที่ไม่อิงดัชนีหรืออัตรา 11,554 15,979 8,915 12,608 

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารซ่ึงมีการจ่ายช าระค่าเช่าท่ีผันแปรตามยอดขายโดยมีการระบุยอดช าระค่าเช่าข้ัน

ต่ า อายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 3 ปี  

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้น าแนวปฎิบัติทางการบัญชีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม

ทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

กลุ่มบริษัทได้น าส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับจากผู้ให้เช่ามากลับรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบ้ีย

จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียังคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในงบก าไร

ขาดทุน 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายท้ังหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,021 ล้านบาท 

(2653: 1,092 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 790 ล้านบาท 2563: 820 ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของ

สัญญาเช่าระยะส้ัน สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า และค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 

17.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษัทเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอาคารโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 6 ปี  

กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินข้ันต่ าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 3,387 1,384 15,214 14,345 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 808 - 4,621 8,099 

รวม 4,195 1,384 19,835 22,444 

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

18.1 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ัน

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย

จ านวน 24 ล้านบาท (2563: 29.7 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจ านวน 20 ล้านบาท (2563: 25.0 ล้านบาท) 
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18.2 โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

ผลประโยชน์                    

หลังออกจากงาน          

ของพนักงาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอ่ืน                 

ของพนักงาน 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 575,749,101 41,603,173 617,352,274 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  44,491,310 3,208,118 47,699,428 

ต้นทุนบริการในอดีต - 11,709,154 11,709,154 

ต้นทุนดอกเบี้ย 15,448,464 1,247,114 16,695,578 

  ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก   

คณิตศาสตร์ประกันภัย    

   ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทาง 

การเงิน  - 2,982,769 2,982,769 

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (47,760) (47,760) 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    

  ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย    

   ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทาง  

การเงิน  19,902,397 - 19,902,397 

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 17,116,443 - 17,116,443 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (12,304,209) (2,640,000) (14,944,209) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 660,403,506 58,062,568 718,466,074 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

ผลประโยชน์                    

หลังออกจากงาน          

ของพนักงาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอ่ืน                 

ของพนักงาน 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 660,403,506 58,062,568 718,466,074 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  52,628,175 6,893,833 59,522,008 

ต้นทุนดอกเบี้ย 10,757,229 956,178 11,713,407 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (27,259,773) (4,360,000) (31,619,773) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 696,529,137 61,552,579 758,081,716 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลประโยชน์                    

หลังออกจากงาน          

ของพนักงาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอ่ืน                 

ของพนักงาน 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 517,758,888 35,962,370 553,721,258 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  34,550,833 2,200,186 36,751,019 

ต้นทุนบริการในอดีต - 10,523,803 10,523,803 

ต้นทุนดอกเบี้ย 13,836,432 1,059,889 14,896,321 

  ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย    

   ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทาง 

การเงิน - 2,491,642 2,491,642 

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 21,676 21,676 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    

ขาดทุน (ก าไร )จากการประมาณการตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัย    

     ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน  14,907,607 - 14,907,607 

     ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 10,477,883 - 10,477,883 

โอนออก (5,282,055) (587,202) (5,869,257) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (5,533,778) (2,240,000) (7,773,778) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 580,715,810 49,432,364 630,148,174 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลประโยชน์                    

หลังออกจากงาน          

ของพนักงาน 

ผลประโยชน์              

ระยะยาวอ่ืน                 

ของพนักงาน 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 580,715,810 49,432,364 630,148,174 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  44,005,708 5,653,321 49,659,029 

ต้นทุนดอกเบี้ย 9,436,593 788,377 10,224,970 

โอนเข้า 1,068,552 - 1,068,552 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (25,130,080) (3,600,000) (28,730,080) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 610,096,583 52,274,062 662,370,645 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวนประมาณ 23.75 ล้านบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 21.43 ล้านบาท) (2563: จ านวน 27.79 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 

24.73 ล้านบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 

13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2563: 13 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม/                                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 

อัตราคิดลด 1.7 1.7 

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกับช่วงอายุของพนักงาน)  4.0 - 5.5 4.0 - 5.5 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 

31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (83.6) 100.6 96.9 (82.5) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน (2.8) 3.1 - - 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (76.7) 92.1 88.8 (75.7) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน (2.5) 2.8 - - 

31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (78.6) 94.5 91.1 (77.6) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน (2.7) 3.0 - - 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (72.4) 87.0 83.8 (71.4) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน (2.5) 2.7 - - 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไป

จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
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20.     รายได้ทางการเงิน 

   (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 697 13,243 639 13,095 

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 20,048 20,478 20,048 20,478 

อ่ืนๆ 10 26 10 26 

รวม 20,755 33,747 20,697 33,599 

21.     ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 2,953 3,300 2,117 2,178 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหน้ีสินจากสัญญาเช่า 66,219 69,997 53,807 55,354 

รวม 69,172 73,297 55,924 57,532 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนักงาน 3,637,881,039 4,143,065,053 2,830,264,692 3,200,490,543 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 2,304,309,542 2,273,272,475 2,002,466,955 1,929,319,493 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 563,625,955 657,531,159 174,323,784 229,941,225 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์และค่าตัด

จ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 691,606,639 756,203,674 474,359,149 523,964,601 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 1,032,631,628 1,121,962,155 788,132,528 847,723,739 

ค่าสาธารณูปโภค 546,328,240 634,187,690 408,742,215 476,343,593 

ค่าโฆษณา 105,407,985 174,166,828 68,156,275 122,976,588 

ค่าขนส่ง 153,426,917 166,473,998 148,762,145 161,895,210 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 167,540,487 155,294,301 128,494,416 121,322,593 

ค่าฝึกอบรม 4,894,332 3,561,193 143,284,511 128,966,493 

ค่าภาษีโรงเรือน 7,406,256 9,500,756 7,654,417 6,940,591 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 11,061,854 18,122,491 7,069,876 13,423,552 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป (2,186,675) (8,776,607) (6,916,344) (17,389,665) 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้น าแนวปฎิบัติทางการบัญชีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง

บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัท

ได้น าส่วนลดค่าเช่าท่ีได้รับจากผู้ให้เช่ามากลับรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ียังคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 
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23. ภาษีเงินได ้

23.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจบุัน:     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 63,051,459 192,265,499 58,699,639 183,040,275 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของปีก่อน - 6,238,058 - 4,146,045 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช:ี      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (72,570,419) (58,623,938) (24,815,186) (34,059,704) 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (9,518,960) 139,879,619 33,884,453 153,126,616 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 580,556 - 580,556 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย - 6,762,619 - 5,077,098 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  - 7,343,175 - 5,657,654 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

แสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 111,392,245 1,051,485,624 314,454,041 1,061,888,932 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี 22,278,449 210,297,125 62,890,808 212,377,786 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน - 6,238,058 - 4,146,045 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี (787,800) - (240,000) - 

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23.2) (4,971,901) (4,527,889) (2,358,809) - 

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 8,829,815 15,540,860 1,554,148 2,446,555 

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่รับรู้ของบริษัทย่อย 835,445 1,470,965 - - 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มข้ึน (35,702,968) (89,139,500) (27,961,694) (65,843,770) 

รวม (31,797,409) (76,655,564) (29,006,355) (63,397,215) 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (9,518,960) 139,879,619 33,884,453 153,126,616 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี     

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 19,833,482 19,622,335 16,130,529 15,919,382 

ค่าเผ่ือการการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 379,867 - 379,867 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 146,563,021 138,712,871 132,260,419 126,029,635 

สัญญาเช่า 32,164,084 19,586,694 24,862,434 15,364,944 

เจ้าหน้ีตราสารอนุพันธ์ 4,688,964 - 4,688,964 - 

ขาดทุนทางภาษี 50,219,057 12,756,690 - - 

อ่ืนๆ 1,953,659 3,051,173 1,555,463 2,589,387 

รวม 255,802,134 193,729,763 179,877,676 159,903,348 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 159,554,960 165,270,362 - - 

ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,109,008 9,428,750 6,843,814 9,221,768 

ลูกหน้ีตราสารอนุพันธ์ - 2,462,904 - 2,462,904 

รวม 166,663,968 177,162,016 6,843,814 11,684,672 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 89,138,166 16,567,747 173,033,862 148,218,676 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้างต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ดังน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 248,693,126 181,838,109 173,033,862 148,218,676 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (159,554,960) (165,270,362) - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 89,138,166 16,567,747 173,033,862 148,218,676 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้จ านวน 

50.7 ล้านบาท (2563: 44.4 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อย

พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างช่ัวคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้

ประโยชน์ได้  

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยดังกล่าวมีจ านวนเงิน 58.4 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้

ประโยชน์ภายในปี 2564 

23.2 สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่ง เสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญประกอบด้วย 
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ชื่อบริษัท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น

แนล ฟู้ด ซัพพลาย 

จ ากัด 

บริษัท มาร์ค วัน อิน

โนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-2617-1-00-1-0 63-0843-1-00-2-0 64-0540-1-04-1-0 

1. วันที่ในบัตรส่งเสริม 18 ธันวาคม 2558 7 สิงหาคม 2563 24 พฤษภาคม 2564 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอาหารส าเร็จรูป

และกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง 

วิจัยและพัฒนาสาร

สกัดจากธรรมชาติและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ผลิตอาหารแช่เย็นและ

แช่แข็ง 

3. สิทธิประโยชน์ส าคัญที่ได้รับ    

3.1 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

3.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน

ลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน 

โดยมีก าหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้

จากการประกอบกิจการน้ัน  

ได้รับ - - 

3.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมมีก าหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่เร่ิมมี

รายได้จากการประกอบกิจการน้ัน  

- ได้รับ - 

3.4 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 

ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุน มี

ก าหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่ส้ินสุดสิทธิ

ประโยชน์การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคล 

ได้รับ ได้รับ - 

3.5 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ                         

ก าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มี

ก าหนดเวลาสามปีนับจากวันที่มีรายได้ภาย

หลังจากได้รับบัตรส่งเสริม 

- - ได้รับ 

3.6 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีตลอด

ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลน้ัน 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

4. วันที่เร่ิมใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 7 กรกฎาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทย่อยยังไม่

เร่ิมใช้สิทธิตามบัตร

ส่งเสริม 

1 สิงหาคม 2564 
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รายได้ของกลุ่มบริษัทจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขาย 882 157 10,300 13,204 11,182 13,361 

       

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขาย 752 - 8,671 - 9,423 - 

24. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วย

จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี 

25. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล

การด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบกิจการสนับสนุน

ธุรกิจอาหาร ได้แก่ การให้บริการด้านฝึกอบรม และการผลิตและจ าหน่ายอาหาร และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงานด าเนินงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิง

ปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้มีอ านาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการด าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ

ร้านอาหาร 

กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังน้ัน รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และ

สินทรัพย์ท้ังหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

  



ส่วนที่ 3 งบการเงิน                                                                                   แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

186 

 

26. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

   
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 
วันท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ล้านบาท) (บาท)  

ปี 2564     

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดวันที่                

1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่          

31 ธันวาคม 2563 และก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2564 

460 0.5 25 พฤษภาคม 2564 

รวม  460 0.5  

ปี 2563     

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2563  

1,197 1.3 8 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

และก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 461 0.5 10 กันยายน 2563 

รวม  1,658 1.8  

27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ 

27.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการท าสัญญาซ้ือเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์จ านวนประมาณ 54.9 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 54.9 ล้านบาท (2563: 8.7 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 8.7 

ล้านบาท) 

27.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีมีมูลค่าต่ าและสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีมีมูลค่าต่ าและบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต่ 

1 ถึง 5 ปี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้

สัญญาเช่าและบริการ ดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2564 2563 

จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 587 632 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 998 1,177 

มากกว่า 5 ปี 65 82 

27.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้ากับบริษัทหลายรายในประเทศ โดยบริษัทฯ และคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน

เก่ียวกับปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินค้า และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินค้าตาม

อัตราท่ีระบุในสัญญา 
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27.4 หนังสือค้ าประกันธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวน 21.2 

ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ จ านวน 20.9 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ เช่น 

ค้ าประกันการจ่ายช าระเงินให้กับเจ้าหน้ี และเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 

27.5  การค้ าประกันระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีการค้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด 

(“บริษัทย่อย”) จ านวน 45 ล้านบาท (2563: 45 ล้านบาท) 

28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล าดับ

ช้ันของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน      

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 7,310 - 7,310 

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม     

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า - ขาดทุน - 23 - 23 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน      

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 7,967 - 7,967 

  ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า – ก าไร - 12 - 12 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน      

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 6,444 - 6,444 

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม     

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า - ขาดทุน - 23 - 23 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน      

  เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 7,069 - 7,069 

  ตราสารอนุพันธ์ – สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  

ล่วงหน้า – ก าไร - 12 - 12 

29. เครื่องมือทางการเงิน 

29.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า และเงินลงทุน 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดังน้ี 

ความเสีย่งดา้นเครดติ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเคร่ืองมือ

ทางการเงินอ่ืนๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน  

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญา

ท่ีได้รับการอนุมัติแล้วเท่าน้ัน และอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดย

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารของกลุ่มบริษัท การก าหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทาง

การเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดช าระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนัก เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูง ซ่ึงประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ 

ความเสีย่งดา้นตลาด 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการเงินฝากประจ าซ้ือสินค้าและบริการเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วย

เงินตรา

ต่างประเทศ) 

(บาทต่อหน่วย

เงินตรา

ต่างประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.1 10.1 10.1 10.1 33.2469 29.8674 

เยน  1.1  1.1  1.1  1.1 0.2869 0.2869 

หนี้สินทางการเงนิ       

 ดอลลาร์สิงคโปร์  0.2  0.2 - - 25.0254 22.9540 

  เยน  8.4 -  8.4 - 0.2944 - 
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กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าท า

สัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิง ซ่ึงมี

อายุสัญญาโดยท่ัวไปต้ังแต่ 1 เดือนถึง 18 เดือน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้วัดมูลค่า

ยุติธรรมของสัญญาดังกล่าว และได้บันทึกขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงไว้เป็นส่วนหน่ึง

ของหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (2563: บันทึกก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมโดยแสดงไว้ในบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตราสารอนุพันธ ์- สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์   

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง   

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 12 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 12 

 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์   

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง   

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 23 - 

รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์ 23 - 

กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังน้ี  

สกุลเงิน 
งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

อัตราแลกเปลี่ยน             

ตามสัญญา 
วันครบก าหนดตามสัญญา 

 

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    

จ านวนที่ขาย    

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.0 31.19 มิถุนายน 2565 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    

จ านวนที่ขาย    

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.0 31.19 มิถุนายน 2565 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ และหน้ีสินทางการเงิน ส่วน

ใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียโดยการจัดหาเงินกู้ยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียผันแปรใน

สัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

ซ่ึงไม่รวมเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานท่ียกเลิก กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพื่อท่ีจะ

แลกเปล่ียนความแตกต่างระหว่างดอกเบ้ียตามอัตราคงท่ีและดอกเบ้ียตามอัตราผันแปร ซ่ึงอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นตาม

สัญญาส าหรับช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบก าหนด หรือวันท่ีมี

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้ดังน้ี 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียได้ดังน้ี 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด 

ไม่มี 

อัตราดอกเบ้ีย 
รวม 

อัตรา

ดอกเบ้ีย 

ท่ีแท้จริง 
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - - - 374 122 496 0.05 - 0.13 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 167 167 - 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 700 818 - - 6,492 8,010 0.50 - 3.03 

 700 818 - 374 6,781 8,673  

หนี้สินทางการเงนิ        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - 1,355 1,355 - 

หน้ีสินทางการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน 23 - - - - 23 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,075 1,976 230 - - 3,281 1.68 - 3.65 

 1,098 1,976 230 - 1,355 4,659  

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด 

ไม่มี 

อัตราดอกเบ้ีย 
รวม 

อัตรา

ดอกเบ้ีย 

ท่ีแท้จริง 
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - - - 403 106 509 0.05 - 0.13 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 110 110 - 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - 826 - - 7,154 7,980 1.69 - 3.00 

 - 826 - 403 7,370 8,599  

หนี้สินทางการเงนิ        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - 1,312 1,312 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,126 2,301 264 - - 3,691 1.67 - 3.18 

 1,126 2,301 264 - 1,312 5,003  
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         (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด 

ไม่มี 

อัตราดอกเบ้ีย 
รวม 

อัตรา

ดอกเบ้ีย 

ท่ีแท้จริง 
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - - - 269 98 367 0.05 - 0.13 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 267 267 - 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 700 818 - - 5,626 7,144 0.50 - 3.03 

 700 818 - 269 5,991 7,778  

หนี้สินทางการเงนิ        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - 1,135 1,135 - 

หน้ีสินทางการเงิน

หมุนเวียนอ่ืน 23 - - - - 23 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 790 1,498 205 - - 2,493 1.68 - 3.65 

 813 1,498 205 - 1,135 3,651  

 

 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด 

ไม่มี 

อัตราดอกเบ้ีย 
รวม 

อัตรา

ดอกเบ้ีย 

ท่ีแท้จริง 
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - - - 299 85 384 0.05 - 0.13 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 197 197 - 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - 826 - - 6,256 7,082 1.69 - 3.00 

 - 826 - 299 6,538 7,663  

หนี้สินทางการเงนิ        

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - 1,113 1,113 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 831 1,756 262 - - 2,849 1.67 - 3.18 

 831 1,756 262 - 1,113 3,962  

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารและมีวงเงิน

สินเช่ือจากธนาคารหลายแห่ง ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ากลุ่มบริษัทมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงได้ข้อสรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า 
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังน้ี 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 

2564 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 1,355 - - 1,355 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,144 2,069 261 3,474 

รวมรายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ ์ 2,499 2,069 261 4,829 

           (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินรวม 

2563 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 1,312 - - 1,312 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,202 2,404 303 3,909 

รวมรายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ ์ 2,514 2,404 303 5,221 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 1,135 - - 1,135 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 844 1,583 223 2,650 

รวมรายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ ์ 1,979 1,583 223 3,785 

           (หน่วย: ล้านบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 1,113 - - 1,113 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 891 1,853 286 3,030 

รวมรายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ ์ 2,004 1,853 286 4,143 

29.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 
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30. การบรหิารจดัการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.45:1 (2563: 0.47:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.37:1 (2563: 

0.40:1) 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลท้ังส้ิน 736.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  ผู้ที่ ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และ

เลขานุการบริษัทฯ 
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1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 

ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  70 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 123,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4  

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 182,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.8  

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2532-2555        กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2529-2555 

2530-2542       

กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

2517-2530        กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด 

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คาตาพัลท์ 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์   

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิต้ี โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์  

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิต้ี กรุ๊ป 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ 

2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์ 
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2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  60 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 147,494,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.0  

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี)       

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นน้องชายของนางยุพิน ธีระโกเมน 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  

 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  

 Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547 

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2532-ปัจจุบัน             กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2558-2564     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2555-2558             กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2535-2555        รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์   

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์ 

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว 

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิต้ี กรุ๊ป 

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 

2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี) 

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซูพีเรีย โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 

 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ 
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3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 

ต าแหน่ง  กรรมการ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  82 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง  (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4  

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การบัญชี) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 การสัมมนาผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2548 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555-ปัจจุบัน     กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2546-ปัจจุบัน     กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

2552-2557     ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล 

2547-2552        กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล 

2529-2541 

2527-2542        

กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 

กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

2526-2542 กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา  

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2547-ปัจจุบัน     กรรมการ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล 

2552-2555 กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
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4. ดร.อรรณพ ตันละมัย 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  71 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง  (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 154/2554  

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2558-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

2554-2558   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2559-ปัจจุบัน     คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

2559-2560 กรรมการ บจ.ทอออ 

2549-2560    กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า 

2555-2559     คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล 

2550-2554        คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542-2550        ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  69 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง  (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (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 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2563-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2550-2563     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์  

มาร์เก็ตต้ิง 

2560-2562 กรรมการอิสระ บมจ.กุลธรเคอร์บ้ี 

2554-2561        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย 

2548-2557        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี 

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2551-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์ 

2551-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.วิปเทล 

2545-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ต้ี 

2531-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิคส์ 

2556-2561    กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรช่ัน 
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6. นายทนง โชติสรยุทธ์ 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  68 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง  (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) 33/2546  

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555-ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2536-ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

2530-2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ 

2553-ปัจจุบัน      ผู้อ านวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒน์ 

2549-ปัจจุบัน      ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒน์ 

 

  



เอกสารแนบ 1     แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

201 

7. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  68 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง  (ไม่มี) 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Fellow (FIOD) 

 DCP Refresher 2/2549 

 Director Certification Program (DCP) 13/2544  

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

2555-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทย เทอร์มินอล 

2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.บีซีพีจี  

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2564-ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2563-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อีอาร์เอ พลัส 

2561-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 

2559-ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) 

2540-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ.ฮอร์ต้ันอินเตอร์เนช่ันแนล 

2535-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส 
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8. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  70 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 4,200,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5  

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2555-2561     กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2555-2557    รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2549-2555        รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2535-2549        ผู้อ านวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  
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9. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 

ต าแหน่ง  กรรมการ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 มิถุนายน 2555 

อายุ  65 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 3,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4  

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรข้ันสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 97/2555  

 Director Accreditation Program (DAP) 6/2546  

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2560-ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

2542-2560      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

2555-2559     กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2558-2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน)  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2549-2558   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2537-2549         ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
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10. นางยุพิน ธีระโกเมน 

ต าแหน่ง  กรรมการ 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 ธันวาคม 2564 

อายุ  65 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 182,396,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.8  

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 123,059,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นภรรยาของนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

คุณวุฒิทางการศึกษา  มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 -ไม่มี- 

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2558-2564     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2555-2558     กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่น  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2549-2555        รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญ่ีปุ่น 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

2529-2549        ผู้อ านวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โมเดิร์น อินเทลลิเจ้นท์ เซอร์วิส  

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มาร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์   

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิต้ี โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์  

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย 

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอช่ัน 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิต้ี กรุ๊ป 

2548-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 

2542-ปัจจุบัน      กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 

2539-ปัจจุบัน      กรรมการ บจ.ซูพีเรีย โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 
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11. นายเกียรติก้อง กังวานวงษ์ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบ ารุง 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น

กรรมการคร้ังแรก 

 - 

อายุ  54 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0   

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 -ไม่มี- 

 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2560-ปัจจุบัน     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาภัตตาคารและซ่อม

บ ารุง บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2555-2560     ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
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12. นางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศริ ิ

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

 เลขานุการบริษัทฯ 

อายุ  49 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 880,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

การผ่านการอบรมท่ี

เก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 Company Secretary Program (CSP) 82/2560 

 Board Reporting Program (BRP) 25/2561 

 

การอบรมความรู้ทางด้าน

บัญชีในปี 2564 

 CFO Refresher รุ่นท่ี 2/2564 หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นด้านการเงินและการบัญชีท่ีส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน” (6 ช่ัวโมง) 

 สรุปสาระส าคัญ ประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs ท่ีต้องใช้ และการเปล่ียนแปลงในปี 

2564 (6 ช่ัวโมง) 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2560-ปัจจุบัน     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2556-2560     ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

 บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2562-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด 

 2562-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.คาตาพัลท์ 

 2561-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

 2561-ปัจจุบัน     กรรมการ บจ.เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ 
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13. นางชุมพร ศรีไพบูลย์ 

ต าแหน่ง  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 

อายุ  62 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

 ของตนเอง 58,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 

 คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรมความรู้ทางด้าน

บัญชีในปี 2564 

 มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (6 ช่ัวโมง) 

 รายได้ ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี (5 ช่ัวโมง) 

 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม 

และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน พร้อมสรุปสาระส าคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” (4.30 ช่ัวโมง) 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2562-ปัจจุบัน     รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน 

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2554-2562     ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชือ่กรรมการ / บริษัทยอ่ย 
บจ. เอ็ม เค 

อินเตอร์ฟู้ด 

บจ. เอ็มเค 

เซอร์วิส เทรนนิง่ 

เซ็นเตอร์ 

บจ. อินเตอร์ 

เนชัน่แนล 

ฟู้ด ซัพพลาย 

บจ. มาร์ค วัน อนิ

โนเวชัน่ เซ็นเตอร์ 

บจ. แหลมเจริญ 

ซีฟู้ด 
บจ. คาตาพัลท ์

บจ. เอม็-เซนโค

โลจิสตกิส์  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน / / / / / /  

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม / / / /    

นางยุพิน ธีระโกเมน   / /    

นางสุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ /    / / / 

นางลักขณา วงศ์วีรธร     /   

นายศุภโชค กิจวิมลตระกูล     /   

นายไชยทัศน์ นรากุลสุขพิภัทร์     /   

นายวุฒิพงษ์ ติรวรรณาวิทย์     /   

นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน     / /  

นายธีร์ ธีระโกเมน     / /  

นายสมาชิก หาญจิตต์เกษม      /  

นายวรากร หาญจิตต์เกษม     /   

นายพงษ์ชัย พิพิธวิจิตรกร       / 

นายวีระ โอวริทธ์ิกุล     /  / 

นายชิเกรุ โอโนะ       / 

นายคาซูโนริ ซาคาคิบารา       / 

หมายเหตุ: 

1. / = กรรมการ 

2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนของปีบัญชีล่าสุด 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน

ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

1. นายพัสกร  ลิลา 

ต าแหน่ง  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อายุ  49 ปี 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564) 

 -ไม่มี- 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างานท่ีส าคัญ 2563-ปัจจุบัน    รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2553-2563        ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

2551-2553 ผู้จัดการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง บมจ. ทางด่วน กรุงเทพ  

2546-2551       ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน บมจ. ทางด่วน กรุงเทพ 

2544-2546        ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 

2538-2544 เจ้าหน้าท่ีอาวุโสตรวจสอบ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 
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ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกิจ 

และรายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักๆ ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 

รายการทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสทิธ ิ
มูลคา่สุทธติามบัญช ี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโรงงานครัวกลางบาง

นา (CK4) ท่ีต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ (รวมส่วนปรับปรุง

ท่ีดินโกดัง) 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 170.1 ไม่มี 

2. ท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของโรงงานครัวกลาง 

นวนคร (CK3) ท่ีต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 30.1 ไม่มี 

3. ท่ีดิน ท่ีต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

MKI เป็นเจ้าของ 11.5 ไม่มี 

4. ท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของส านักงาน MKS ท่ี

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

MKS เป็นเจ้าของ 10.2 ไม่มี 

5. ท่ีดิน ท่ีแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 103.1 ไม่มี 

6. ส่วนปรับปรุง-สนญ. แขวงบางนาใต้  เขต

บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 0.2 ไม่มี 

รวม  325.2  

อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่ติดภาระผูกพันใดๆ รายละเอียดดังน้ี 

รายการทรัพย์สนิ 
มูลคา่สุทธติามบัญช ี

(ล้านบาท) 

อาคาร 130.8 

ส่วนปรับปรุงพื้นท่ีเช่า 1,242.2 

งานระบบ 583.2 

อุปกรณ์เคร่ืองครัว และอุปกรณ์ด าเนินงาน 158.3 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 60.0 

เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง และอุปกรณ์ส านักงาน 301.3 

ยานพาหนะ 4.6 

อุปกรณ์ระหว่างติดต้ัง/งานระหว่างก่อสร้าง 36.6 

รวมอาคารและอปุกรณ์ 2,517.0 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า โดยมีการประเมินมูลค่าอ้างอิงตามมาตรฐานการ

รายงานทางเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) สรุปได้ดังน้ี 
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สินทรัพย์สิทธิการใช ้
มูลคา่สุทธติามบัญช ี

(ล้านบาท) 

สิทธิในการใช้พื้นท่ี 3,234.1 

สิทธิการเช่า 135.2 

อุปกรณ์เคร่ืองครัว และอุปกรณ์ด าเนินงาน 57.3 

เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง และอุปกรณ์ส านักงาน 12.4 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13.2 

รวมสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ 3,452.2 

ค่าความนิยม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าความนิยม จ านวน 1,478 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการเข้าซ้ือกิจการของ

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูง

กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 881 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด จ านวน 799 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 82 ล้านบาท 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

1. สัญญาเช่าร้านสาขา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกซ่ึงได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด 

และศูนย์การค้าต่างๆ เพื่อใช้เป็นร้านสาขาท่ัวประเทศ ท้ังน้ี สัญญาเช่าและสัญญาบริการส่วนใหญ่มีการระบุถึงเงื่อนไข

ส าคัญๆ ดังน้ี 

 พื้นท่ีเช่า ต าแหน่งพื้นท่ีเช่า วัตถุประสงค์การเช่า ขอบเขตการให้บริการ 

 อัตราค่าเช่า อัตราค่าบริการ ก าหนดช าระค่าเช่า/ค่าบริการ การช าระค่าภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงผู้เช่าจะเป็น

ผู้รับผิดชอบช าระค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 อายุสัญญาส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 ปี และการต่ออายุสัญญาน้ันมีท้ังแบบ ก) ก าหนดอัตราค่าเช่าใหม่ อัตรา

ค่าบริการใหม่และอายุสัญญาใหม่ล่วงหน้าหรือแบบ ข) ก าหนดเงื่อนไขใหม่เม่ือต่อสัญญา ท้ังน้ี ผู้เช่าต้องแจ้งความ

ประสงค์ในการต่ออายุสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้เช่าล่วงหน้าก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่า 

 เงินประกันการเช่า/การรับบริการซ่ึงส่วนใหญ่เทียบเท่าอัตราค่าเช่าและ/หรืออัตราค่าบริการประมาณ 3 เดือนเพื่อ

เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้เช่าจะได้รับคืนเงินประกันโดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดเวลาตาม

สัญญาและผู้เช่าได้ช าระเงินคงค้างใดๆ แล้ว 

 การเช่าช่วง/การให้บริการช่วงหรือโอนสิทธิตามสัญญาไม่สามารถท าได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า/ผู้

ให้บริการ 

2. สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นครัวกลาง 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลังสินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นครัวกลาง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอัตรา

ท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2576 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน  

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยท่ี

ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดินและบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอัตราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 17 

ปี 6 เดือน นับแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2576 ท้ังน้ี บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงการต่ออายุ

สัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน 

3. สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร กับบริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน โดยบริษัทฯ ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็น



เอกสารแนบ 4  แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

215 

รายเดือนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา สัญญามีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน 

4. สัญญาจ้างบรกิารจัดเกบ็สินค้าและจัดส่งสนิค้า 

บริษัทฯ เข้าท าสัญญากับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด โดย บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด ตกลงรับจ้างเป็นผู้

จัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา  

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 

บริษัทฯ เข้าท าสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด โดย บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด ตกลง

รับจ้างเป็นผู้จัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีตกลงกันใน

สัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 และสามารถต่อ

อายุออกไปอีก 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงล่วงหน้า

ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

5. สัญญา Franchise Agreement  

5.1. สัญญา Franchise Agreement เพื่อรบัสทิธกิารด าเนินกิจการรา้นอาหาร “ยาโยอิ” ในประเทศไทย 

คู่สัญญา บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด และ Plenus Co., Ltd. 

วันท่ีท าสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2549 

อายุสัญญา 3 ปี  

การต่ออายุสัญญา ต่ออายุโดยอัตโนมัติต่อไปอีก 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกกล่าวการเลิก

สัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ได้รับสิทธิเพียงรายเดียวในการด าเนินกิจการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ยาโยอิ” ในประเทศไทย โดยก าหนดค่า

สิทธิรายเดือนซ่ึงคิดตามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละเดือน 

5.2. สัญญา Franchise Agreement เพื่อใหส้ทิธกิารด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศญีปุ่น่ 

คู่สัญญา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ Plenus MK Co., Ltd. 

วันท่ีท าสัญญา 10 กุมภาพันธ์ 2537 

อายุสัญญา 3 ปี  

การต่ออายุสัญญา ต่ออายุโดยอัตโนมัติต่อไปอีก 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกกล่าวการเลิก

สัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา Plenus MK Co., Ltd. ได้รับสิทธิเพียงรายเดียวในการด าเนินกิจการร้านอาหาร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “MK Restaurants” ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีการก าหนดค่า

สิทธิคร้ังแรก (Initial Franchise Fee) ซ่ึงเป็นแบบก าหนดจ านวนเงิน และค่าสิทธิราย

เดือนซ่ึงคิดตามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละเดือน 

5.3. สัญญา Franchise Agreement เพื่อใหส้ทิธกิารด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม 

คู่สัญญา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ Global Investment Gate 

Joint Stock Company (GI GATE JSC) 

วันท่ีท าสัญญา 8 สิงหาคม 2551 

อายุสัญญา 10 ปี  

การต่ออายุสัญญา GI GATE JSC มีสิทธิในการเลือกท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี (การต่ออายุ

สัญญาคร้ังท่ี 1) และก่อนการส้ินสุดของการต่ออายุสัญญาคร้ังท่ี 1 GI GATE JSC มี

สิทธิในการเลือกท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี (การต่ออายุสัญญาคร้ังท่ี 2) 

หากได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ  

สรุปสาระส าคัญของสัญญา GI GATE JSC ได้รับสิทธิเพียงรายเดียวในการด าเนินกิจการร้านอาหารภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม โดยมีการก าหนดค่า

สิทธิคร้ังแรก (Initial Franchise Fee) ซ่ึงเป็นแบบก าหนดจ านวนเงิน และค่าสิทธิราย

เดือนซ่ึงคิดตามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละเดือน 

5.4. สัญญา Franchise Agreement เพื่อใหส้ทิธกิารด าเนินกิจการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศลาว 

คู่สัญญา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ Premium Food Co., Ltd. 
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วันท่ีท าสัญญา 26 มีนาคม 2558 

อายุสัญญา 10 ปี  

การต่ออายุสัญญา Premium Food Co., Ltd. มีสิทธิในการเลือกท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี (การ

ต่ออายุสัญญาคร้ังท่ี 1) และก่อนการส้ินสุดของการต่ออายุสัญญาคร้ังท่ี 1 Premium 

Food Co., Ltd. มีสิทธิในการเลือกท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี (การต่ออายุ

สัญญาคร้ังท่ี 2) หากได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ  

สรุปสาระส าคัญของสัญญา Premium Food Co., Ltd. ได้รับสิทธิเพียงรายเดียวในการด าเนินกิจการร้านอาหาร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “MK Restaurants” ในประเทศลาว โดยมีการก าหนดค่า

สิทธิคร้ังแรก (Initial Franchise Fee) ซ่ึงเป็นแบบก าหนดจ านวนเงิน และค่าสิทธิราย

เดือนซ่ึงคิดตามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละเดือน 

5.5. สัญญา Franchise Agreement เพื่อใหส้ทิธกิารด าเนินกิจการร้านอาหาร “Miyazaki” ในประเทศลาว 

คู่สัญญา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ V&V Restaurant 

วันท่ีท าสัญญา 26 มีนาคม 2558 

อายุสัญญา 10 ปี  

การต่ออายุสัญญา V&V Restaurant มีสิทธิในการเลือกท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี (การต่ออายุ

สัญญาคร้ัง ท่ี 1) และก่อนการส้ินสุดของการต่ออายุ สัญญาคร้ัง ท่ี 1 V&V 

Restaurant มีสิทธิในการเลือกท่ีจะต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี (การต่ออายุ

สัญญาคร้ังท่ี 2) หากได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ  

สรุปสาระส าคัญของสัญญา V&V Restaurant ได้รับสิทธิในการด าเนินกิจการร้านอาหารภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า “Miyazaki” ในประเทศลาว โดยมีการก าหนดค่าสิทธิคร้ังแรก ( Initial 

Franchise Fee) ซ่ึงเป็นแบบก าหนดจ านวนเงิน และค่าสิทธิรายเดือนซ่ึงคิดตาม

สัดส่วนของรายได้ในแต่ละเดือน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 
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นโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.mkrestaurant.com 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

2. จรรยาบรรณธุรกิจ 

3. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

4. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

9. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

http://www.mkrestaurant.com/
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการชดุย่อย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คน โดยมี ดร.

อรรณพ ตันละมัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี และดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

และมีนายพัสกร ลิลา ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความส าคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    

โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 6 คร้ัง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการท างาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเร่ืองระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ  ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมาสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนพิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป   

โดยท่ีประชุมได้พิจารณาถึงความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกคร้ังท่ี

มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังค าช้ีแจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเร่ืองความ

ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินของบริษัทฯ รวมท้ังได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระส าคัญ เช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. สอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน

จากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเร่ืองการด าเนินงานและการก ากับดูแลให้มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการด าเนินกิจการ อีกท้ังยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในด้านการควบคุมภายในและระบบ

สารสนเทศของบริษัทฯ  ซ่ึงได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญและม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติงาน

ของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบความ

ถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ  

3. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง พบว่าหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกต้องตามท่ีกฎหมาย

และข้อบังคับก าหนดไว้ และได้พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในแต่

ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อน ามาปฏิบัติใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบังคับท่ีเปล่ียนแปลงไป   

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตกลงเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซ่ึงเป็น

ธุรกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. สนับสนุนให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงพบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ

ต่อต้านคอรัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อเสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยไปอีก 3 ปี (ถึง 30 

กันยายน 2566) 
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6. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของผู้สอบ

บัญชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ และการให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบ

บัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการ

แต่งต้ังบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565   

สรุปภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็นประจ า โดยคณะกรรมการมี

ความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และมี

ความม่ันใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์และการตรวจสอบท่ีครอบคลุมด้านต่างๆ มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ และได้รับความร่วมมือ

จากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงท าให้การปฏิบัติงานและการด าเนินงานภายใต้ระบบการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เช่ือถือได้ และเพิ่มความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่าย    

 

    

 

              ดร.อรรณพ ตันละมัย 

                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อท าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากับดูแลงานด้าน

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงและประธานของคณะกรรมการชุดน้ีต้องเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 

ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง หรือในกรณีท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีว่างลง ก็

จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงตนเข้ามาแทน  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังน้ี 

1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์  กรรมการอิสระเป็นประธาน 

2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  กรรมการเป็นกรรมการ 

3. นางวิไล ฉัททันทต์รัศมี  กรรมการอิสระเป็นกรรมการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 คร้ัง เพื่อด าเนินการในเร่ือง

ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงผลของการประชุมสรุปได้ดังน้ี 

1. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเก่ียวกับโบนัสประจ าปี 2564 และการปรับข้ึนเงินเดือนส าหรับปี 

2565 โดยได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติงานในด้านท่ีส าคัญอ่ืน และการ

สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทนโดยการเปรียบเทียบกับ

ต าแหน่งท่ีเท่ากันของบริษัทอ่ืนท่ีเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ ซ่ึงอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์

รวม ท่ีประชุมมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว โดยให้คงอัตรา

ค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 ในอัตราเดิม ส่วนโบนัสประจ าปี 2564 ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้บริหารอ่ืนของบริษัทฯ 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จัดต้ัง

ข้ึนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและ

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ท่ีจ่ายเป็นรายคร้ังมีความ

เหมาะสมแล้ว ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นโบนัสประจ าปี 2564 เห็นควรเสนอให้มีการเปล่ียนแปลงตามสัดส่วน

การเปล่ียนแปลงของเงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อแทนต าแหน่งท่ีว่างลง โดยเสนอแต่งต้ังนางยุพิน ธีระ

โกเมน เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง เน่ืองจากนางยุพิน ธีระโกเมน เป็นผู้ร่วมก่อต้ังบริษัทฯ และมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจร้านอาหารมาอย่างยาวนาน รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

4. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยได้ยึด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่าควรเสนอให้กรรมการท่ีต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี คือ นายขัติยา ไกรกาญจน์ นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา นายประวิทย์ ตันติวศินชัย และนาง

ยุพิน ธีระโกเมน กลับเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีการมาร่วม

ประชุมอย่างสม่ าเสมอ และให้ค าแนะน าท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุม 

5. พิจารณารับทราบรายงานผลการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 

2564 ซ่ึงด าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นประจ าทุกปี เพื่อการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนไทยให้ดีข้ึน จากการเปรียบเทียบผลการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจ าปี 2559-2564 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีคะแนนในเชิงคะแนนเฉล่ียโดยรวมดีข้ึนตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เพื่อการ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ 

ควรด าเนินการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในประเด็นส าคัญต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของทางสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

                                                                               

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์                                                                       

                                                                                                         ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

                                                                   สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 




