
ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
ที่ค่อนข้างสูง

ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ดำาเนินการ 
อยู่นั้น เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ดังนั้น ความสำาเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะแข่งขัน 
กับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล 
และต่อเนื่อง

บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานาชนิด 
เป็นจำานวนมาก คู่แข่งขันเหล่านี ้
มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหาร 
จากต่างประเทศ (International Restaurant 
Chains) กลุ่มร้านอาหารที่ดำาเนินกิจการ 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ  
เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นความเสี่ยง 
ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ  
นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้  
หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยง 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

มานานในประเทศ (Well-Established  
Local Restaurant Chains) และ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็ก 
อีกเป็นจำานวนมาก นอกจากนี้ ยังม ี
ผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหม่ๆ  
ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมีกำาแพง 
ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่ 
เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างตำ่า  
การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารนั้น  
จะเป็นการแข่งขันในเชิงราคาและคุณภาพ
ของอาหาร ความหลากหลายและ 
ความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value Perception)  
ของรายการอาหาร คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริการ จำานวน 
และตำาแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร  
ประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

อาหารใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรม 
ทางด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย  
ความสามารถในการตกแต่งและการบำารุง 
รักษาร้านอาหารให้เป็นที่ดึงดูดของลูกค้า  
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียง 
และความแข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทฯ
ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องในปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบ 
ต่อธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ  
มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านการขยายสาขา  
รายได้ และผลการดำาเนินงานซึ่งเป็นที่พอใจ
อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนาน 
เกินกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่า 
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บริษัทฯ มีความสามารถที่จะแข่งขัน 
กับคู่แข่งขันอย่างมีประสิทธิผล 
และต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้  
เนื่องจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันในด้านที่สำาคัญหลายประการ 
ด้วยกันคือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด ์
ที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบของลูกค้า
โดยทั่วไป (Strong Brand Recognition)  
(2) มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong  
Financial Position) ซึ่งเอื้อต่อการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ  
และมีประสบการณ์ (Capable and  
Experienced Management Team)  
ในธุรกิจกลุ่มร้านอาหารที่ยาวนานเกินกว่า 
20 ปี ซึ่งช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
(4) มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเอง 
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสาขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้การฝึกอบรมทักษะของพนักงานบริการ
เพื่อให้คุณภาพการบริการของทุกสาขา 
มีมาตรฐานเดียวกัน (5) มีจำานวนสาขา 
ที่เป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “MK”  
และ “Yayoi” เกือบทั้งหมดเกินกว่า  
500 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่จัดว่า 
เป็นตำาแหน่งที่ดีในเชิงยุทธศาสตร ์
ทั่วประเทศไทย (6) มีขนาดของธุรกิจ 
ที่ทำาให้เกิดความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ (Economy of Scale)  
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การขนส่ง 
สินค้า การโฆษณา และ (7) การสร้าง 
ครัวกลางและศูนย์การจัดส่งสินค้าใหม่ 
ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลขึ้น 
อีกแห่งหนึ่งรวมเป็น 3 แห่ง เพื่อสนับสนุน
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภท 
ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญที่สุดของบริษัทฯ  
โดยมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึง
ประมาณร้อยละ 33 และต้นทุนอาหารนั้น
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ  
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ 
ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถ 
ปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับ 
ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น หรือชดเชยได้เพียง
บางส่วน เนื่องจากความกดดันจาก 
การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจ 
ที่ทำาให้กำาลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนลง  
หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออำานวย 
ต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ

วัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
จำาพวกของสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล 
ผัก ผลไม้ ไข่ ข้าว และเครื่องปรุงรสต่างๆ  
ซึ่งราคาและปริมาณของวัตถุดิบเหล่านี้ 
ที่ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง  

จะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน  
โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับ 
ผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง  
เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำานวย 
ต่อการเพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น 
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบ 
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มสูงขึ้น 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้น  
ก็จะทำาให้บริษัทฯ จำาเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ 
ในราคาที่สูงขึ้นและในปริมาณที่ไม่เป็นไป
ตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ในที่สุด
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เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่สำาคัญ
ได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณ 
ความต้องการวัตถุดิบประเภทที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม 
ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผน 
การจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณและภายใน
กำาหนดเวลาตามแผนการขายของบริษัทฯ 
(2) จากข้อมูลการประมาณการปริมาณ
วัตถุดิบที่ต้องการ ทำาให้บริษัทฯ มีอำานาจ
ในการต่อรองราคากบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจำาหน่าย 
เนื่องจากการซื้อเป็นจำานวนมากและ 
มีการกำาหนดการส่งมอบสินค้าที่แน่นอน  
(3) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคา มีการทำาสัญญาซื้อล่วงหน้า 
กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายที่บริษัทฯ  
เชื่อถือล่วงหน้าโดยมีความผูกพันคู่สัญญา
ตามกำาหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น  
3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบ ุ
ในสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ปริมาณ 
ที่ซื้อขาย และกำาหนดเวลาการส่งมอบ  
(4) มีการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าสำาหรับ
วัตถุดิบประเภทที่ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล 
และสามารถจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสม 
โดยไม่ทำาให้เสื่อมคุณภาพอย่างมีนัยสำาคัญ 
เพื่อใช้ในฤดูกาลที่ราคามีการปรับ 
สูงขึ้นมาก และ (5) มีการรายงาน 
เปรียบเทียบอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ 
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อต้นทุน
วัตถุดิบรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับ
ขึ้นราคาขายในกรณีที่เห็นว่าจำาเป็น 
และกระทำาได้ การดำาเนินมาตรการเหล่านี้
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปรากฏว่า  
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควรดังจะเห็น 
ได้จากการเปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุน 

อาหารต่อรายได้จากการขายในปี 2555 
และ 2556 เท่ากับร้อยละ 32.6 และ 33.1 
ตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 และ
มีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ สุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 
54 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น 
ของค่าใช้จ่ายพนักงาน

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่จำาเป็นต้อง 
มีพนักงานเป็นจำานวนมาก (Labor  
Intensive) โดยเฉพาะพนักงานบริการ 
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับ 
ที่จะทำาให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่พึงพอใจ  
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงานจึงจัดเป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายที่มีความสำาคัญในอันดับที่สอง 
รองจากค่าใช้จ่ายอาหาร สำาหรับค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ นั้น  

เมื่อสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีจำานวนพนักงาน
รวมทั้งหมด 19,394 คน และค่าใช้จ่าย
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ สำาหรับ 
ปี 2556 เท่ากับ 3,780 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนต่อรายได้จากขายจำานวน  
13,969 ล้านบาทแล้ว มีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ 27 ดังนั้น หากค่าใช้จ่ายพนักงาน
เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคา
ขายให้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่าย
พนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือชดเชยได้เพียง 
บางส่วน เนื่องจากความกดดันจาก 
การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจ 
ที่กระทบต่อกำาลังซื้อของผู้บริโภค  
หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออำานวย 
ต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ
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เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น 
ของค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมา 
ข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ 
เพื่อติดตามควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด (Optimum  
Level) ดังนี้ (1) กำาหนดและปรับเปลี่ยน
จำานวนพนักงานของแต่ละร้านอาหาร 
ให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจของแต่ละ 
ร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
โดยที่ยังคงสามารถรักษาระดับคุณภาพ 
การให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานตามที่บริษัทกำาหนดไว้ (2) ติดตาม
ควบคุมประสิทธิผล (Productivity)  
ของพนักงานของแต่ละร้านอาหาร 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดประสิทธิผล
ของพนักงานตามที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น 
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร 
ร้านอาหารแต่ละร้านให้ความสำาคัญ 
และเอาใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้กำาหนดให้ 
ผลการวัดประสิทธิผลของพนักงานแต่ละ
ร้านอาหารตามที่กล่าวมา เป็นเครื่องชี้วัด 
ผลการดำาเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งที่ใช ้
ในการประเมินผลการดำาเนินงาน 
ของแต่ละร้านอาหาร (3) นำาเอาเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน 
ร้านอาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วย 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า 
ให้ดีขึ้นด้วยโดยช่วยการบริการ 
มีความรวดเร็วและแม่นยำายิ่งขึ้น และ  
(4) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะ

พนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน 
ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการให้บริการ
แก่ลูกค้ามีมาตรฐานเดียวกัน การดำาเนิน
มาตรการเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ประกอบกับการปรับขึ้นราคาขายในกรณ ี
ที่เห็นว่าจำาเป็นและกระทำาได้ ทำาให้บริษัทฯ 
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ในระยะเวลาที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสมกับรายได้ รวมทั้งสามารถ 
ลดความสูญเสียจากที่มีพนักงาน 
ที่เกินความจำาเป็นและการปฎิบัติงาน 
ที่ด้อยประสิทธิภาพ  

ความเสี่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ 
บริการ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกสำาคัญ 
ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯ  
มีแผนงานที่จะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี  
และต้องมีพนักงานประมาณ 30 - 40 คน 
ต่อ 1 สาขา ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องม ี
แผนงานการรับพนักงานใหม่จำานวนมาก
เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน 
ในฝ่ายปฏิบัติการสาขาจำานวน 17,776 คน 
โดยมีสัดส่วนที่เป็นพนักงานประจำา 
ร้อยละ 72 และพนักงานชั่วคราวร้อยละ 28 
และมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานรวม
อยู่ที่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ดังนั้น  

หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงาน
ใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขาหรือทดแทน
พนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและ 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่าง 
มีนัยสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจ 
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าว 
เพื่อให้พนักงานทำางานกับบริษัทฯ ให้นาน
ที่สุด และให้ความสำาคัญกับการทำางาน 
ภายใต้ “วัฒนธรรมเอ็มเค” ที่มีการดูแล
เอาใจใส่พนักงานทุกระดับชั้น การให้โอกาส
พนักงานที่มีความสามารถเพื่อที่จะเป็น
ระดับบริหารได้ในอนาคต การดูแลเรื่อง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม  
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้
ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงาน
เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงมีผู้มาสมัครเพื่อร่วมทำางานกับ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และพนักงาน 
ที่เข้าทำางานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรม 
ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ  
จึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ 
ที่มีความสามารถตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ
กำาหนดไว้
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ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ 
หาพื้นที่เช่าและไม่สามารถ 
ต่อสัญญาพื้นที่เช่าในเงื่อนไข
ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมี 
ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอื่นๆ  
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทำาให้พื้นที่เช่า 
เพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายากขึ้น  
อาจทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการหา
พื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามที่ 
ตั้งเป้าหมายไว้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตร 
ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่า 
หลายรายทั้งศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด  
และคอมมูนิตี้มอลล์ ทั้งในกรุงเทพฯ  
และต่างจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็น 
ผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำา 
ของประเทศ มีสินค้าและบริการ 
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงไม่คิดว่า 
เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลให้บริษัทฯ  
ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าได้ สำาหรับสัญญา 
เช่าพื้นที่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญา
เช่าครั้งละ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้  
3 - 5 ครั้งๆ ละ 3 ปี หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ต่ออายุสัญญาเช่า อาจส่งผลกระทบ 
ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ด ี
กับผู้ให้เช่ามานาน มีประวัติการชำาระ 
ค่าเช่าที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่า 
มาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า 
และที่ผ่านมาได้รับการต่อสัญญาเช่า 
มาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯ และเจ้าของ 
พื้นที่เช่ายังร่วมกันแก้ปัญหาสำาหรับสาขา 
ที่มีผลประกอบการที่ไม่ดี ซึ่งบางครั้ง 
อาจจะต้องพิจารณาปิดสาขานั้นไป 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ทำาให้

บริษัทฯ และเจ้าของพื้นที่เช่ามีความสัมพันธ์
ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่
สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าไม่น่าจะเป็น
อุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการเปิด 
สาขาใหม่

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับมีผู้ประกอบการธุรกิจ 
ร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง 
ในกรณีที่สาขาที่เปิดใหม่อาจจะไม่สามารถ
ทำายอดขายได้ตามเป้าหมายและไม่ให้
ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน การเปิด
สาขาใหม่นั้นจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 
8 - 10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้สำาหรับ
งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ ์
เครื่องใช้สำานักงานอื่นๆ บริษัทฯ มีแผนงาน 
ที่จะขยายสาขาเอ็ม เค สุกี้ และยาโยอ ิ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำาเลที่ตั้งของสาขา 
ที่เปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกันและอาจส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายและผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษา 
แผนงานการเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัด
และสาขาที่เปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทน 
ที่ดีและคุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ ์
ที่กำาหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม
เป็นผู้รับผิดชอบในการสำารวจพื้นที่  
ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานของสาขา
บริเวณใกล้เคียงและการวิเคราะห ์
ทางการเงิน เช่น ระยะเวลาจ่ายคืนเงินลงทุน 
(Payback Period) และผลตอบแทน 
จากการลงทุน (Return on Investment) 
จะต้องได้ไม่ตำ่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการเปิดสาขาใหม่ 
ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณ์ 
ในการทำาธุรกิจมานานกว่า 25 ปี  
และมีสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ 
ของลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้
มอลล์ มีความต้องการร้านอาหารที่มี 
ชื่อเสียงมาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นการดึงดูด 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ที่มาใช้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับ 
ข้อเสนอที่ดีมาโดยตลอด เช่น ทำาเลที่ตั้ง 
ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลาเช่า เป็นต้น  
ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำาการศึกษาพื้นที่เช่าทุกแห่ง 
ที่ได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษา 
และวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อพิจารณา 
ลงทุนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี  
บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 
มากยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำา
กำาไรให้ผู้ถือหุ้น และลดความเสี่ยง 
ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได ้
ในระยะยาว บริษัทฯ ยังพิจารณาจาก 
ยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้า 
ของสาขาใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจว่า 
การเปิดสาขาใหม่บริเวณนั้น จะไม ่
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาที่อยู ่
ใกล้เคียง แต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม
พื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วน 
ทางการตลาดอีกด้วย
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ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญา
แฟรนไชส์ยาโยอิ

MKI ได้รับสิทธิในการดำาเนินธุรกิจ 
ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยภายใต้ชื่อ 
“ยาโยอิ” จาก Plenus Co., Ltd. โดยสัญญา
แฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุ
สัญญาได้ครั้งละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญา 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวการเลิกสัญญา
เป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวัน 
หมดอายุในแต่ละคราว ดังนั้น หากม ี
การบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ  
จะไม่สามารถดำาเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการ 
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิมา
เป็นเวลา 8 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
มีทั้งหมด 113 สาขา และที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสัญญา 
แฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  
โดยใช้รายการอาหารและวิธีการดำาเนินงาน 
ของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้ระบบแฟรนไชส์
ของเจ้าของสิทธิ และ Know How ที่ใช ้
ในการดำาเนินงาน ซึ่งรวมถึงรูปแบบ 

ของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร  
การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า  
การอบรมพนักงาน และรูปแบบ 
การดำาเนินงานทั้งด้านการค้าและการผลิต 
และการชำาระเงินค่าสิทธิตรงตามกำาหนด  
อีกทั้งบริษัทฯ เองยังมีความมุ่งมั่นที่จะ 
ขยายสาขายาโยอิอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2556 เปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 22 สาขา  
และมีแผนงานการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต อีกทั้งผลการดำาเนินงาน 
ของยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
จากยอดขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
ร้อยละ 40 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา  
(ปี 2553 - 2556) และมีการเติบโต 
ของกำาไรสุทธิจากขาดทุนสุทธิ 48 ล้านบาท 
ในปี 2551 เป็นกำาไรสุทธิ 147 ล้านบาท 
ในปี 2556 นอกจากนี้บริษัทฯ และ Plenus 
Co., Ltd. ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุน
ในการดำาเนินธุรกิจร้านเอ็ม เค สุกี ้
ในต่างประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ด ี
มาเป็นระยะเวลานาน และที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ 
ในสัญญามาโดยตลอด ซึ่งน่าจะทำาให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญา
แฟรนไชส์ได้
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ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
ลูกค้า บริษัทฯ จึงนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในขั้นตอนการสั่ง
อาหารโดยระบบจะส่งคำาสั่งตรงไปยังครัว
ต่างๆ ทันที ซึ่งช่วยการลดระยะเวลา
ในการให้บริการลูกค้าและลดการผิดพลาด
ในการทำางานให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังเป็นส่วนที่สำาคัญในการให้
บริการของ Home Delivery ที่รับ order 
จากลูกค้าและส่งคำาสั่งอาหารไปยังสาขา
ต่างๆ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป นอกจากนี้ 
ยังเป็นส่วนสำาคัญในการบริหารจัดการอื่นๆ 
ดังนั้น หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ปัญหาขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ที่ทำาให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ 
อาจส่งผลให้มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ความสำาคัญของระบบสารสนเทศ จึงได้
กำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเน้น
การพัฒนาระบบงานที่มีความสำาคัญ
ต่อการดำาเนินธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี 
การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง 
การกระจายสินค้า และระบบสื่อสารระหว่าง
สำานักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ  
ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาส่งให้
ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ พิจารณาและตัดสินใจ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ระบบมีปัญหา
ขัดข้อง บริษัทฯ ก็สามารถดำาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ เนื่องจากทุกหน่วยงานมีคู่มือ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาและการดำาเนินการ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้ 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 
ในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ 
ผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้น 
ร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd.  
เพื่อดำาเนินธุรกิจร้านเอ็ม เค สุกี้  
ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุ้นร้อยละ 50  
ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อดำาเนิน 
ธุรกิจร้านเอ็ม เค สุกี้ ในประเทศสิงคโปร์  
ซึ่งแต่ละประเทศมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย ภาษี และอัตรา 
แลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบ 
อย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ในประเทศนั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

ในปี 2554 - 2556 บริษัทฯ มีรายได้จาก 
ธุรกิจจากต่างประเทศจำานวน 9 ล้านบาท  
57 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท ตามลำาดับ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวม 
ที่ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.9 
ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  
มีแผนการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ 
เช่น การสำารวจตลาด (Market Survey) 
ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูล 
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตรา 
การเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพ
ทางการเมือง นโยบายการลงทุน 
ของบริษัทต่างชาติ อัตราภาษี เป็นต้น  
รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะต้อง 
ได้ไม่ตำ่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้เพื่อใช ้
ประกอบการพิจารณาการลงทุน 
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่มีพันธมิตร
ที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus Co., Ltd.  

ที่เป็นเจ้าธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่
ที่สุดของญี่ปุ่นที่มีสาขากว่า 2,900 สาขา 
และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ
ภายใต้ชื่อ ยาโยอิ เคน ที่ประสบความสำาเร็จ
อย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น  
บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และ 
การบริหารงานของกลุ่ม Plenus Co., Ltd.  
ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาในประเทศญี่ปุ่น 
และมีศักยภาพที่จะทำาให้ร้านเอ็ม เค สุกี้ 
เป็นที่รู้จักและขยายสาขาไปทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯ มีความเห็นว่าการ
วางแผนการลงทุนและการมีพันธมิตร 
ทางธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลดความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ อีกทั้งการขยายสาขาไปประเทศ 
ที่มีอัตราการเติบโตสูง มีประชากร 
หนาแน่นและมีกำาลังซื้อน่าจะเป็นโอกาส 
ที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีก  
และยังเป็นการกระจายความเสี่ยง 
ในการดำาเนินงานอีกด้วย
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ความเสี่ยงจากโรคระบาด

ในอดีตที่ผ่านมามีโรคหลายชนิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ร้านอาหาร เช่น ในปี 2545 พบโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) 
ระบาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก (Bird Flue หรือ H5N1)ระบาด
ในหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ H1N1)  
ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก เป็นต้น การระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ
ของลูกค้าในการบริโภคเนื้อวัว เนื้อไก่ และเนื้อหมู ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญของร้านอาหาร
ทุกแห่งในเครือเอ็มเค หากในอนาคตมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยคัดเลือกผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้า
ที่มีคุณภาพ และวัตถุดิบทุกชิ้นจะต้องมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ที่สามารถ
ตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้นๆ ได้ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น 
ต้นกำาเนิดของสินค้า การผลิต การขนส่ง เป็นต้น ทำาให้บริษัทฯมั่นใจว่าวัตถุดิบทุกชิ้น
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย และไม่มีสิ่งปนเปื้อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพที่คอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และครัวกลาง 
ทั้ง 2 แห่งได้ใบรับรองจากสถาบันระดับสากล เช่น ISO HACCP และ GMP
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ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และอุบัติเหตุ

อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลาย
เดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปลายปี 2554 
ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
อย่างมาก เนื่องจากนำ้าได้ท่วมเข้าสู่พื้นที่
เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและพื้นที่
อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง  
รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี  
ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) ที่ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครได้ถูกนำ้าท่วมจนต้อง 
ปิดดำาเนินการและย้ายฐานการผลิต 
บางส่วนมาที่ครัวกลางบางนา (CK4)  
ซึ่งมีกำาลังการผลิตที่เพียงพอและรองรับ
ความต้องการของสาขาที่มีทั้งหมด 
ในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มี
การพิจารณาจัดหาครัวกลางใหม่ (CK5)  
ในทำาเลที่เหมาะสมไว้แล้ว สำาหรับ 
ร้านอาหารของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์นำ้าท่วมในปี 2554 ได้แก ่
ร้านอาหารสุกี้ เอ็ม เค จำานวน 55 สาขา  
และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ จำานวน  
13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะเวลา  
0.5 - 2 เดือน โดยร้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากตั้งอยู่ในศูนย์การค้า
และโมเดิร์นเทรดที่มีมาตรการป้องกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อุทกภัย
ครั้งนี้ยังส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า
บางรายหยุดชะงักทำาให้เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบบางประเภทระยะเวลาหนึ่ง  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัย
พิบัติธรรมชาติที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ  
จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเสี่ยง 
ดังกล่าว เช่น การซื้อประกันภัย การวางแผน
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรม
พนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติ  
การจัดหาครัวกลางใหม่ในทำาเลที่เหมาะสม  
การเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง การอนุมัติวงเงินฉุกเฉิน 
เพื่อช่วยเหลือพนักงาน และการสื่อสาร 
ให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึงการเตรียม
ความพร้อมของฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่ม 
ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า 
และลูกค้าของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะสามารถ
ดำาเนินต่อไปและมีการเตรียมความพร้อม 
ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ
เกิดขึ้น 

สำาหรับแผนงานการรับมือในกรณีที่สินค้า
บางประเภทขาดแคลนนั้น ฝ่ายจัดซื้อ 
จะเป็นผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิต 
และผู้จำาหน่ายวัตถุดิบทุกรายที่สามารถ 
ผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่บริษัทฯ  
กำาหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ทราบประเภทสินค้าที่สามารถ 
ผลิตได้ กำาลังการผลิต จำานวนและเวลา 
ที่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อ 
จะประสานงานกับครัวกลาง เพื่อให ้
การสื่อสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึงรายการ
สินค้าที่ขาดแคลน รายการสินค้าทดแทน 

และระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณ ี
ที่ไม่สามารถส่งให้ตามปกติ ซึ่งทางสาขา 
จะทราบแนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้า 
คงเหลือในแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ 
และเจ้าหน้าที่ประจำาทุกสาขาสามารถ
สื่อสารกับลูกค้าโดยตรงได้ ซึ่งเหตุการณ์
อุทกภัยปี 2554 ทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการ 
ให้เหตุการณ์ดังกล่าวให้กลับมา 
เป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค้าทุกท่าน 
เข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให ้
ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ  
มีความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือ 
และเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยง 
ดังกล่าวได้ 

นอกจากการเตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัย 
ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ ยังม ี
กรมธรรม์ประกันภัยหลายประเภท  
เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ ประกันภัย 
สำาหรับเงินประกันความรับผิดต่อ 
บุคคลภายนอก และประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานประจําปี 2556
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

034




