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ยาวนานเกินกว�า 20 ป� ซึ่งช�วยให�การบริหารงานของ

บริษัทฯ เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) มีสถาบันการฝ�กอบรมของตนเองเพ่ือพัฒนา

ความรู�และทักษะการบริหารงานของผู�บริหารสาขา 

และโดยเฉพาะอย�างย่ิง ให�การฝ�กอบรมทักษะของ

พนักงานบริการเพ่ือให�คุณภาพการบริการของทุกสาขา

มีมาตรฐานเดียวกัน (5) มีจํานวนสาขาที่ เป�น

ร�านอาหารภายใต�แบรนด� “MK” และ “Yayoi” เกือบ

ทัง้หมดเกนิกว�า 500 สาขา ซึง่ตัง้อยู�ในสถานท่ีทีจ่ดัว�า

เป�นตําแหน�งที่ดีในเชิงยุทธศาสตร�ทั่วประเทศไทย 

(6) มีขนาดของธุรกิจที่ทําให�เกิดความประหยัดและ

มปีระสิทธิภาพ (Economy of Scale) ในด�านต�างๆ เช�น 

การจดัซือ้ การขนส�งสินค�า การโฆษณา และ (7) การ

สร�างครวักลางและศนูย�การจดัส�งสินค�าใหม�ทีท่นัสมยั

และมมีาตรฐานสากลข้ึนอกีแห�งหนึง่ รวมเป�น 3 แห�ง 

เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 เนือ่งจากต�นทนุอาหารจดัเป�นประเภทค�าใช�จ�าย

ทีสํ่าคัญทีส่ดุของบรษิัทฯ โดยมสัีดส�วนต�อรายได�จาก

การขายสงูถงึประมาณร�อยละ 35 และต�นทนุอาหารนัน้

ส�วนใหญ�ประกอบด�วยต�นทุนวัตถุดิบ ดังนั้น การ

เปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึน ในขณะที่

บรษิัทฯ ไม�สามารถปรับราคาขายให�สูงข้ึนเพ่ือชดเชย

กบัราคาวัตถดุบิทีเ่พ่ิมข้ึน หรอืชดเชยได�เพียงบางส�วน 

เนื่องจากความกดดันจากการแข�งขัน หรือจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ทําให�กําลังซื้อของผู�บริโภคอ�อนลง หรือ

จากป�จจยัอืน่ที่ไม�เอือ้อาํนวยต�อการปรบัข้ึนราคาขาย 

ก็จะส�งผลกระทบในเชิงลบต�อผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ

วัตถุดิบของบริษัทฯ นั้นส�วนใหญ�จะเป�นจําพวก

ของสด เช�น เนื้อสัตว� อาหารทะเล ผัก ผลไม� ไข� 

ข�าว และเครื่องปร�งรสต�างๆ ซึ่งราคาและปริมาณ

ของวัตถุดิบเหล�านี้ที่ออกสู�ตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง 

จะผันผวนตามอุปสงค�และอุปทาน โดยเฉพาะ

ปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได�รับผลกระทบจากป�จจัยลบ

หลายอย�าง เช�น สภาพอากาศที่ไม�เอื้ออํานวยต�อ

การเพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร�ระบาดของ

โรคติดต�อในสัตว�หรือพืช เป�นต�น ซึ่งล�วนเป�นป�จจัยที่

อยู�นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคา

วัตถดุบิมกีารเปลีย่นแปลงในทางทีเ่พ่ิมสูงขึน้เนือ่งจาก

ปริมาณผลผลิตท่ีลดลง ซ่ึงได�รับผลกระทบจากป�จจัยลบ
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ความเสี่ยงจากการแข�งขันที่ค�อนข�างสูง

ป�จจัยความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ ย�อมต�องเผชิญกับความเสี่ยงต�างๆ เหมือนกับธุรกิจ
อืน่ๆ ความเสีย่งท่ีจะกล�าวถงึต�อไปน้ี เป�นความเสีย่งท่ีบร�ษัทฯ พ�จารณาแล�ว เหน็ว�า หาก
เกดิข�น้ จะมผีลกระทบในเชิงลบต�อธรุกจิ ฐานะการเง�น และผลการดาํเนนิงานของบร�ษัทฯ 
อย�างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บร�ษัทฯ ไม�อาจทราบได�ในขณะนี้ 
หร�อเป�นความเสีย่งทีบ่ร�ษัทฯ พ�จารณาแล�ว เหน็ว�า ยังไม�จดัว�าเป�นความเสีย่งทีจ่ะก�อให�เกดิ
ความเสียหายต�อธุรกิจของบร�ษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ

 ธุรกิจร�านอาหารซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการอยู�นั้น 

เป�นธุรกิจที่มีการแข�งขันค�อนข�างสูง และนับวันจะทวี

ความร�นแรงมากขึ้น ดังนั้น ความสําเร็จของบริษัทฯ 

จึงข้ึนอยู�กับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะแข�งขัน

กับคู�แข�งขันได�อย�างมีประสิทธิผลและต�อเนื่อง

 บรษิัทฯ ต�องแข�งขนักบัคู�แข�งขนัท่ีเป�นผู�ประกอบ

ธุรกิจร�านอาหารนานาชนิดเป�นจํานวนมาก คู�แข�งขัน

เหล�านี้มีทั้งผู�ประกอบการกลุ�มร�านอาหารจาก

ต�างประเทศ (International Restaurant Chains) 

กลุ�มร�านอาหารท่ีดําเนินกิจการมานานในประเทศ 

(Well-established Local Restaurant Chains) และ

ผู�ประกอบการร�านอาหารรายเล็กอีกเป�นจํานวนมาก 

นอกจากนี้ ยังมีผู�ประกอบการร�านอาหารรายใหม�ๆ 

ที่เข�ามาในธุรกิจร�านอาหารอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้ 

เนื่องจากธุรกิจร�านอาหารมีกําแพงที่จะป�องกัน

ไม�ให�ผู�ประกอบการใหม�เข�ามาในธุรกิจร�านอาหาร

ค�อนข�างตํ่า การแข�งขันในธุรกิจร�านอาหารนั้นจะ

เป�นการแข�งขันในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร 

ความหลากหลายและความรู�สึกที่คุ�มค�า (Value 

Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการบรกิาร จาํนวนและตําแหน�งทีต้ั่ง

ของร�านอาหาร ประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ�

อาหารใหม� ประสิทธิผลของกิจกรรมทางด�านโฆษณา

และส�งเสรมิการขาย ความสามารถในการตกแต�งและ

การบําร�งรักษาร�านอาหารให�เป�นที่ดึงดูดของลูกค�า 

และโดยเฉพาะอย�างยิ่ง ชื่อเสียงและความแข็งแกร�ง

ของแบรนด� หากบริษัทไม�สามารถที่จะแข�งขันกับ

คู�แข�งขันได�อย�างมีประสิทธิผลและต�อเนื่องในป�จจัย

ต�างๆ เหล�านี้ ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต�อธุรกิจ

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ

อย�างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีการเจริญ

เติบโตทัง้ทางด�านการขยายสาขา รายได� และผลการ

ดําเนินงาน ซึ่งเป�นที่พอใจอย�างต�อเนื่องในระยะเวลา

อันยาวนานเกินกว�า 20 ป�ที่ผ�านมา ย�อมแสดงให�เห็น

ว�า บริษัทฯ มีความสามารถที่จะแข�งขันกับคู�แข�งขัน

อย�างมีประสทิธผิลและต�อเนื่องได�อย�างแน�นอน ทั้งนี้ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความได�เปรียบในเชิงแข�งขัน

ในด�านทีสํ่าคญัหลายประการด�วยกนั คอื (1) แบรนด� 

“MK” เป�นแบรนด�ที่ได�รบัการยอมรบัและชืน่ชอบของ

ลูกค�าโดยทั่วไป (Strong Brand Recognition) (2) มี

ฐานะการเงินทีแ่ขง็แกร�ง (Strong Financial Position) 

ซึ่งเอื้อต�อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว (3) มีทีมผู�บริหารที่มีความสามารถ

และมีประสบการณ� (Capable and Experienced 

Management Team) ในธุรกิจกลุ�มร�านอาหารที่
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ�ายปฏิบัติการสาขา

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป�นธุรกิจบริการ 

ดงันัน้บคุลากรจงึเป�นกลไกสําคัญทีจ่ะขับเคลือ่นธุรกจิ

ได�  ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานที่จะเป�ดสาขาใหม�ทุกๆ ป� 

และต�องมีพนักงานประมาณ 30 - 40 คนต�อ 1 สาขา 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จะต�องมแีผนงานการรบัพนกังานใหม�

จํานวนมากเพ่ือรองรับการเป�ดสาขาใหม� ดังนั้น 

หากบริษัทฯ ไม�สามารถจดัหาพนกังานใหม�เพ่ือรองรับ

การขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานที่ลาออกได�ทัน

เวลา อาจจะส�งผลกระทบต�อการให�บริการและการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ได�อย�างมีนัยสําคัญ

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ ให�ความสนใจและมุ�งมั่น

ที่จะแก�ไขประเด็นดังกล�าวเพ่ือให�พนักงานทํางาน

กับบริษัทฯ ให�นานที่สุด และให�ความสําคัญกับการ

ทํางานภายใต� “วัฒนธรรมเอ็มเค” ที่มีการดูแล

เอาใจใส�พนกังานทกุระดบัชัน้ การให�โอกาสพนกังาน

ที่มีความสามารถเพ่ือที่จะเป�นระดับบริหารได�ใน

อนาคต การดูแลเรื่องค�าตอบแทนและสวัสดิการ

ให�เป�นธรรม การฝ�กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู�

ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงานเหมือนเป�น

ครอบครวัเดยีวกนั ด�วยเหตุผลดงักล�าว จงึมผีู�มาสมคัร

เพ่ือร�วมทาํงานกบับรษิัทฯ อย�างต�อเนือ่ง และพนกังาน

ทีเ่ข�าทาํงานใหม�ทกุคนจะต�องเข�าอบรมตามหลักสูตร

ของสถาบันฝ�กอบรมเพ่ือให�พนักงานทุกคนเข�าใจถึง

วัฒนธรรมองค�กร และสามารถปฏิบัติงานให�เป�นไป

ตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม�มีป�ญหา

ในการหาบุคลากรใหม�ท่ีมีความสามารถตามคุณสมบัติ

ที่บริษัทฯ กําหนดไว�

ในร�านอาหาร ซึ่งนอกจากจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของพนักงานแล�ว ยังช�วยยกระดับคุณภาพการให�

บริการแก�ลูกค�าให�ดีข้ึนด�วย โดยช�วยให�การบริการ

มีความรวดเร็วและแม�นยําย่ิงขึ้น และ (4) มีการ

ฝ�กอบรมพนักงานโดยเฉพาะพนักงานบริการอย�าง

ต�อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตลอดจนเพ่ือให�คุณภาพการให�บริการแก�

ลูกค�ามมีาตรฐานเดยีวกนั การดาํเนนิมาตรการเหล�านี้

อย�างจริงจังและต�อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้น

ราคาขายในกรณีที่ เห็นว�าจําเป�นและกระทําได� 

ทําให�บริษัทฯ สามารถควบคุมค�าใช�จ�ายพนักงานใน

ระยะเวลาท่ีผ�านมาให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมกับรายได� 

รวมท้ังสามารถลดความสูญเสยีจากทีม่พีนกังานทีเ่กนิ

ความจําเป�นและการปฏิบัติงานที่ด�อยประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ไม�สามารถหาพื้นที่เช�าและไม�สามารถต�อสัญญา
พื้นที่เช�าในเง�่อนไขตามที่บร�ษัทฯ เห็นว�าสมควร

เนื่องจากป�จจ�บันมีการแข�งขันในอุตสาหกรรม

ค�อนข�างร�นแรง และมีผู�ประกอบการร�านอาหาร

ประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทําให�พื้นที่เช�าเพื่อ

เป�ดกิจการร�านอาหารหายากข้ึน อาจทําให�บริษัทฯ 

มคีวามเสีย่งในการหาพ้ืนที่ในการเป�ดสาขาใหม�ไม�ได�

ตามที่ตั้งเป�าหมายไว� 

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ เป�นพันธมิตรทางธุรกิจ

กับผู�ประกอบการพ้ืนที่เช�าหลายรายทั้งศูนย�การค�า 

โมเดิร�นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล� ทั้งในกร�งเทพฯ 

และต�างจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป�นผู�ประกอบการ

ร�านอาหารชัน้นาํของประเทศ มสิีนค�าและบรกิารเป�น

ทีต่�องการของผู�บรโิภค จงึไม�คิดว�าเป�นความเสีย่งทีจ่ะ
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ดังกล�าวข�างต�น ก็จะทําให�บริษัทฯ จําเป�นต�องซื้อ

วัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นและในปริมาณที่ไม�เป�นไป

ตามทีบ่รษิัทฯ ต�องการ ซึง่จะส�งผลกระทบในเชงิลบต�อ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

เพ่ือลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคา

วัตถดุบิตามทีก่ล�าวข�างต�น บรษิัทฯ ได�ดาํเนนิมาตรการ

ต�างๆ เพ่ือควบคุมต�นทุนวัตถุดิบให�อยู�ในระดับที่

เหมาะสม ที่สําคัญได�แก� (1) มีการประมาณการ

ปริมาณความต�องการวัตถุดิบประเภทท่ีมีผลกระทบ

อย�างมีนัยสําคัญต�อต�นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ 

เพ่ือใช�ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณ

และภายในกาํหนดเวลาตามแผนการขายของบรษิัทฯ 

(2) จากข�อมูลการประมาณการปริมาณวัตถุดิบ

ที่ต�องการ ทําให�บริษัทฯ มีอํานาจในการต�อรอง

ราคากับผู�ผลิตหรือผู�จัดจําหน�าย เนื่องจากการซื้อ

เป�นจํานวนมากและมีการกําหนดการส�งมอบสินค�า

ที่แน�นอน (3) เพื่อป�องกันความเสี่ยงจากการผันผวน

ของราคา มีการทําสัญญาซื้อล�วงหน�ากับผู�ผลิตหรือ

ผู�จัดจําหน�ายที่บริษัทฯ เชื่อถือล�วงหน�า โดยมีความ

ผกูพันคู�สัญญาตามกําหนดระยะเวลาทีต่กลงกัน เช�น 

3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป� และมีการระบุในสัญญา

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ปริมาณที่ซื้อขาย และกําหนด

เวลาการส�งมอบ (4) มีการจัดซื้อวัตถุดิบล�วงหน�า

สําหรบัวัตถดุบิประเภททีร่าคาข้ึนลงตามฤดกูาล และ

สามารถจัดเก็บไว�ในที่ที่เหมาะสมโดยไม�ทําให�เส่ือม

คุณภาพอย�างมีนัยสําคัญ เพ่ือใช�ในฤดูกาลที่ราคามี

การปรบัสงูขึน้มาก และ (5) มกีารรายงานเปรยีบเทยีบ

อย�างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของราคา

วัตถุดิบที่ส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อต�นทุน

วัตถุดิบรวม เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการปรับข้ึนราคาขาย

ในกรณีที่เห็นว�าจําเป�นและกระทําได� การดําเนิน

มาตรการเหล�านี้เพื่อเป�นการลดความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบและควบคุมต�นทุนวัตถุดิบ

ให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจากการเพิ�มข�้นของค�าใช�จ�ายพนักงาน

 ธุรกิจร�านอาหารเป�นธุรกิจที่จําเป�นต�องมี

พนกังานเป�นจาํนวนมาก (Labor Intensive) โดยเฉพาะ

พนกังานบรกิารเพ่ือให�บรกิารแก�ลกูค�าให�อยู�ในระดบั

ทีจ่ะทาํให�ลูกค�ามคีวามรู�สึกทีพึ่งพอใจ ดงันัน้ ค�าใช�จ�าย

พนักงานจึงจัดเป�นประเภทค�าใช�จ�ายที่มีความสําคัญ

ในอันดับที่สองรองจากค�าใช�จ�ายอาหาร ดังนั้น หาก

ค�าใช�จ�ายพนักงานเพ่ิมข้ึน และบริษัทฯ ไม�สามารถ

ปรับราคาขายให�เพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยกับค�าใช�จ�าย

พนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือชดเชยได�เพียงบางส�วน 

เนื่องจากความกดดันจากการแข�งขัน หรือจากภาวะ

เศรษฐกิจที่กระทบต�อกําลังซื้อของผู�บริโภค หรือ

จากป�จจยัอืน่ท่ีไม�เอือ้อาํนวยต�อการปรบัข้ึนราคาขาย 

ก็จะส�งผลกระทบในเชิงลบต�อผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ อย�างมีนัยสําคัญ

เพ่ือลดความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของค�าใช�จ�าย

พนักงานตามที่กล�าวมาข�างต�น บริษัทฯ ได�ดําเนิน

มาตรการต�างๆ เพ่ือติดตามควบคุมให�ค�าใช�จ�าย

พนักงานอยู�ในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Level) 

ดังนี้ (1) กําหนดและปรับเปลี่ยนจํานวนพนักงาน

ของแต�ละร�านอาหารให�สอดคล�องกับปริมาณธุรกิจ

ของแต�ละร�านอาหารให�มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

โดยทีย่งัคงสามารถรกัษาระดบัคณุภาพการให�บรกิาร

แก�ลกูค�าให�อยู�ในระดบัมาตรฐานตามทีบ่รษิัทกาํหนด

ไว� (2) ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity) 

ของพนักงานของแต�ละร�านอาหารให�เป�นไปตาม

มาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงานตามที่

บริษัทฯ ได�พัฒนาขึ้น และเพ่ือเป�นการกระตุ�นให�

ผู�บริหารร�านอาหารแต�ละร�านให�ความสําคัญและ

เอาใจใส�ในเร่ืองน้ี จึงได�กําหนดให�ผลการวัดประสิทธิผล

ของพนักงานแต�ละร�านอาหารตามที่กล�าวมา เป�น

เครื่องชี้วัดผลการดําเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งที่ใช�ใน

การประเมินผลการดําเนินงานของแต�ละร�านอาหาร 

(3) นาํเอาเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร�มาประยกุต�ใช�
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ความเสี่ยงที่จะไม�ได�ต�อสัญญาแฟรนไชส�ยาโยอิ

และ Know How ที่ใช�ในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึง

รูปแบบของร�านอาหาร การปรับรายการอาหาร 

การเลอืกวัตถดุบิ การพัฒนาสนิค�า การอบรมพนกังาน 

และรูปแบบการดําเนินงานท้ังด�านการค�าและการผลิต 

และการชําระเงินค�าสิทธิตรงตามกําหนด อีกทั้ง

บริษัทฯ เองยังมีความมุ�งมั่นที่จะขยายสาขายาโยอิ

อย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2557 เป�ดสาขาใหม�ทั้งหมด 

17 สาขา และมแีผนงานการขยายสาขาอย�างต�อเนือ่ง

ในอนาคต อีกทั้งผลการดําเนินงานของยาโยอิก็มี

การเติบโตที่ดีอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ และ 

Plenus Co., Ltd. ยังเป�นพันธมิตรทางธุรกิจร�วมทุน

ในการดําเนินธุรกิจร�านเอ็มเค สุกี้ ในต�างประเทศ 

และมีความสัมพันธ�ที่ดีมาเป�นระยะเวลานาน และ

ทีผ่�านมาบรษิัทฯ ได�ปฏิบตัติามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญา

มาโดยตลอด ซ่ึงน�าจะทําให�บริษัทฯ ได�รับความไว�วางใจ

ให�ต�อสัญญาแฟรนไชส�ได�

 MKI ได�รับสิทธิในการดําเนินธุรกิจร�านอาหาร

ญีปุ่�นในประเทศไทยภายใต�ชือ่ “ยาโยอ”ิ จาก Plenus 

Co., Ltd. โดยสัญญาแฟรนไชส�มีอายุ 3 ป� และ

สามารถต�ออายุสญัญาได�ครัง้ละ 3 ป� เว�นแต�คู�สญัญา

ฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดบอกกล�าวการเลิกสัญญาเป�นหนังสือ

ล�วงหน�า 180 วันก�อนวนัหมดอายใุนแต�ละคราว ดงันัน้ 

หากมีการบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส� บริษัทฯ จะไม�

สามารถดําเนินธุรกิจร�านอาหารยาโยอิ ซ่ึงจะส�งผลกระทบ

ต�อการดําเนินการของบริษัทฯ

บรษิัทฯ ได�ดาํเนนิธุรกจิร�านอาหารยาโยอมิาเป�น

เวลา 8 ป� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทั้งหมด 129 

สาขา และที่ผ�านมาบริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามข�อกําหนด

ของสัญญาแฟรนไชส�อย�างเคร�งครัดมาโดยตลอด 

โดยใช�รายการอาหารและวิธีการดําเนินงานของ 

“ยาโยอิ เคน” ภายใต�ระบบแฟรนไชส�ของเจ�าของสิทธิ 
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ส�งผลให�บริษัทฯ ไม�สามารถหาพ้ืนท่ีเช�าได� สําหรับ

สัญญาเช�าพื้นที่ของบริษัทฯ ส�วนใหญ�เป�นสัญญาเช�า

ครั้งละ 3 ป� และสามารถต�ออายุได� 3 - 5 ครั้ง 

ครัง้ละ 3 ป� หากบรษิัทฯ ไม�สามารถต�ออายุสัญญาเช�า 

อาจส�งผลกระทบต�อผลการดาํเนนิงานของบรษิัทฯ ได� 

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ�ที่ดีกับผู�ให�เช�า

มานาน มีประวัติการชําระค�าเช�าที่ดี ปฏิบัติตาม

สัญญาเช�ามาโดยตลอด ไม�เคยมีป�ญหากับผู�ให�เช�า

และที่ผ�านมาได�รับการต�อสัญญาเช�ามาโดยตลอด 

อกีทัง้บรษิัทฯ และเจ�าของพ้ืนทีเ่ช�ายงัร�วมกนัแก�ป�ญหา

สําหรบัสาขาทีม่ผีลประกอบการที่ไม�ด ีซึง่บางครัง้อาจ

จะต�องพิจารณาป�ดสาขานั้นไปเพ่ือประโยชน�สูงสุด

ของทั้งสองฝ�าย ทําให�บริษัทฯ และเจ�าของพื้นที่เช�ามี

ความสมัพันธ�ทีด่มีาโดยตลอด ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึเหน็ว�า

ความเสี่ยงที่ไม�สามารถหาพ้ืนที่เช�าและไม�สามารถ

ต�อสัญญาพ้ืนทีเ่ช�าไม�น�าจะเป�นอปุสรรคในการดาํเนนิ

ธุรกิจแต�อย�างใด

ความเสี่ยงจากการเป�ดสาขาใหม�

 บริษัทฯ มีเป�าหมายที่จะเติบโตอย�างต�อเนื่อง 

ดังนั้นการเป�ดสาขาใหม�เป�นป�จจัยหนึ่งที่จะผลักดัน

ให�บริษัทฯ เติบโตตามเป�าหมายที่วางไว� ซึ่งป�จจ�บัน

การแข�งขันในอุตสาหกรรมมีความร�นแรงมากย่ิงขึ้น 

ประกอบกับมีผู�ประกอบการธุรกิจร�านอาหารรายใหม�ๆ  

เข�ามาในอุตสาหกรรมอย�างต�อเนื่อง บริษัทฯ จึงมี

ความเส่ียงในกรณีสาขาที่เป�ดใหม�อาจจะไม�สามารถ

ทํายอดขายได�ตามเป�าหมายและไม�ให�ผลตอบแทน

คุ�มค�าต�อเงินลงทุน การเป�ดสาขาใหม�นั้นจะต�องใช�

เงินลงทุนประมาณ 8 - 10 ล�านบาทต�อสาขา เพื่อใช�

สําหรับงานออกแบบ งานก�อสร�าง งานระบบ เฟอร�นิเจอร� 

อุปกรณ�ครัว และอุปกรณ�เคร่ืองใช�สํานักงานอื่นๆ 

บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายสาขาเอ็มเค สุกี้  

และยาโยอิอย�างต�อเนื่อง ซึ่งทําเลที่ต้ังของสาขา

ที่เป�ดใหม�อาจจะทับซ�อนกับสาขาเดิมที่อยู�บริเวณ

ใกล�เคียงกันและอาจส�งผลกระทบต�อยอดขายและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษาแผนงานการ

เป�ดสาขาใหม�อย�างเคร�งครัด และสาขาที่เป�ดใหม�

จะต�องให�ผลตอบแทนท่ีดแีละคุ�มค�าต�อการลงทนุตาม

เกณฑ�ที่กําหนดไว� โดยมีฝ�ายพัฒนาและวิศวกรรม

เป�นผู�รับผิดชอบในการสํารวจพ้ืนที่ ความหนาแน�น

ของประชากร กลุ�มลกูค�าเป�าหมาย ผลการดาํเนนิงาน

ของสาขาบริเวณใกล�เคียง และการวิเคราะห�ทางการเงิน 

เช�น ระยะเวลาจ�ายคืนเงินลงทุน (Payback Period) 

และผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return  on  Investment) 

จะต�องได�ไม�ต่าํกว�าเกณฑ�ทีก่าํหนดไว� เพ่ือใช�ประกอบ

การพิจารณาการเป�ดสาขาใหม� ประกอบกับบริษัทฯ 

มีประสบการณ�ในการทําธุรกิจมานานกว�า 25 ป� 

และมีสินค�าและบริการเป�นที่ยอมรับของลูกค�า 

นอกจากนี้ ผู�ประกอบการศูนย�การค�า โมเดิร�นเทรด 

และคอมมูนิตี้มอลล� มีความต�องการร�านอาหารที่มี

ชื่อเสียงมาเช�าพ้ืนที่เพ่ือเป�นการดึงดูดและตอบสนอง

ความต�องการของลกูค�าทีม่าใช�บรกิาร ดงันัน้ บรษิัทฯ 

จึงได�รับข�อเสนอที่ดีมาโดยตลอด เช�น ทําเลที่ตั้ง 

ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลาเช�า เป�นต�น ซึ่งบริษัทฯ ได�

ทําการศึกษาพื้นที่เช�าทุกแห�งที่ได�รับข�อเสนอ รวมถึง

การศึกษาและวิเคราะห�ทางการเงินเพ่ือพิจารณา

ลงทุนในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถสร�าง

ผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ มีความมั่นใจว�าการเป�ด

สาขาใหม�ให�ครอบคลุมพ้ืนที่การให�บริการมากย่ิงขึ้น 

จะช�วยเพ่ิมศักยภาพในการทาํกําไรให�ผู�ถอืหุ�น และลด

ความเส่ียงต�อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได�ในระยะยาว 

บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและความหนาแน�น

ของลูกค�าของสาขาใกล�เคียงเพ่ือให�มั่นใจว�าการเป�ด

สาขาใหม�บริเวณนั้นจะไม�ส�งผลกระทบต�อยอดขาย

ของสาขาที่อยู�ใกล�เคียง แต�เป�นการเพ่ิมทางเลือก

ให�กับลูกค�ามากยิ่งขึ้น และเป�นกลยุทธ�ที่จะเพิ่มพื้นที่

การให�บริการเพื่อรักษาสัดส�วนทางการตลาดอีกด�วย
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ความเสี่ยงจากโรคระบาด

 ในอดีตที่ผ�านมามีโรคหลายชนิดที่ระบาดอย�าง

ร�นแรงและส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมร�านอาหาร 

เช�น ในป� 2545 พบโรควัวบ�า (Bovine Spongiform 

Encephalopathy) ระบาดในสหรฐัอเมรกิาและยโุรป 

ในป� 2548 โรคไข�หวัดนก (Bird Flu หรือ H5N1) 

ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก และในป� 2551 

พบโรคไข�หวัดหมู (Swine Influenza หรือ H1N1) 

ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก เป�นต�น การระบาดของ

โรคดงักล�าวส�งผลกระทบต�อความมัน่ใจของลูกค�าใน

การบริโภคเนื้อวัว เนื้อไก� และเนื้อหมู ซึ่งเป�นวัตถุดิบ

ทีสํ่าคัญของร�านอาหารทกุแห�งในเครอืเอม็เค หากใน

อนาคตมีโรคระบาดเกิดข้ึนอีกอาจส�งผลกระทบต�อ

รายได�ของบริษัทฯ ได�

บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการคัดเลือกวัตถุดิบ 

โดยคัดเลือกผู�ผลิตและจําหน�ายสินค�าที่มีคุณภาพ 

และวัตถุดิบทุกชิ้นจะต�องมีระบบสืบค�นย�อนกลับ 

(Traceability) ที่สามารถตรวจสอบเส�นทางของ

อาหารนั้นๆ ได� ตั้งแต�ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดท�าย ไม�ว�าจะเป�นต�นกําเนิดของสินค�า การผลิต 

การขนส�ง เป�นต�น ทําให�บริษัทฯ มั่นใจว�า วัตถุดิบ

ทุกชิ้นได�มาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และ

ไม�มส่ิีงปนเป��อน นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมฝี�ายตรวจสอบ

คุณภาพที่คอยตรวจสอบคุณภาพของสินค�าทุกชิ้น 

และครวักลางทัง้ 3 แห�งได�ใบรบัรองจากสถาบนัระดบั

สากล เช�น ISO HACCP และ GMP

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

 อุทกภัยครั้งร�ายแรงที่เกิดขึ้นต้ังแต�ปลายเดือน

กรกฎาคม 2554 จนถึงปลายป� 2554 ได�สร�าง

ความเสียหายต�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย

ในช�วงครึ่งป�หลังอย�างมาก เนื่องจากน้ําได�ท�วมเข�าสู�

พ้ืนที่เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและพ้ืนที่

อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล�าง รวมถึงนิคม

อุตสาหกรรม 7 แห�งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) ที่

ตั้งอยู�ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได�ถูกน้ําท�วมจน

ต�องป�ดดาํเนนิการและย�ายฐานการผลิตบางส�วนมาที่

ครวักลางบางนา (CK4) ซึง่มกีาํลังการผลิตทีเ่พียงพอ

และรองรับความต�องการของสาขาที่มีทั้งหมด

ในป�จจ�บนัได� อย�างไรกต็าม บรษิัทฯ ได�มกีารพิจารณา

จดัหาครวักลางใหม� (CK5) ในทาํเลทีเ่หมาะสมไว�แล�ว 

สําหรับร�านอาหารของบริษัทฯ ที่ได�รับผลกระทบ

จากเหตกุารณ�น้าํท�วมในป� 2554 ได�แก� ร�านอาหารสกุี ้

เอ็มเค จํานวน 55 สาขา และร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ 

จํานวน 13 สาขา โดยป�ดบริการเป�นระยะเวลา 

0.5 - 2 เดอืน โดยร�านส�วนใหญ�ไม�ได�รบัความเสยีหาย

เนื่องจากต้ังอยู�ในศูนย�การค�าและโมเดิร�นเทรดที่มี

มาตรการป�องกันอย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

อุทกภัยครั้งนี้ยังส�งผลให�การดําเนินธุรกิจของคู�ค�า

บางรายหยุดชะงัก ทําให�เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ

บางประเภทระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงส�งผลกระทบต�อยอดขาย

ของบริษัทฯ

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ ได�ตระหนักถึงภัยพิบัติ

ธรรมชาติที่มีผลต�อการดําเนินธุรกิจ จึงวางแผน

ป�องกันและรับมือความเส่ียงดังกล�าว เช�น การซื้อ

ประกันภัย การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

การฝ�กอบรมพนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 

การจัดหาครัวกลางใหม�ในทําเลที่เหมาะสม การเพิ่ม

ศูนย�กระจายสินค�าเพ่ือกระจายความเส่ียง การอนมุตัิ

วงเงินฉุกเฉินเพื่อช�วยเหลือพนักงาน และการสื่อสาร

ให�ทกุฝ�ายรบัรู�ข�าวสารให�ทัว่ถงึ การเตรยีมความพร�อม

ของฝ�ายบริหารเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให�กับผู�ถือหุ�น 

พนักงาน คู�ค�า และลูกค�าของบริษัทฯ ว�าธุรกิจ

จะสามารถดําเนินต�อไปและมีการเตรียมความพร�อม

ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้น
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในต�างประเทศ

 บริษัทฯ มกีารลงทนุในต�างประเทศผ�านบรษิัท

ร�วมทุน 2 แห�ง โดยถือหุ�นร�อยละ 12 ใน Plenus MK 

Co., Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจร�านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศ

ญีปุ่�น และถอืหุ�นร�อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. 

เพื่อดําเนินธุรกิจร�านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศสิงคโปร� 

ซึ่งแต�ละประเทศมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได�จาก

หลายป�จจัย เช�น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 

ภาษ ีและอตัราแลกเปล่ียน ดังนัน้ หากมเีหตกุารณ�ใด

เหตุการณ�หนึง่เกดิข้ึนทีส่�งผลกระทบอย�างมนียัสําคญั

ต�อการดาํเนนิธุรกจิในประเทศนัน้ๆ อาจส�งผลกระทบ

ต�อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได� อย�างไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีแผนการศึกษาการลงทุนในต�างประเทศ 

เช�น การสํารวจตลาด (Market Survey) ความหนาแน�น

ของประชากร กลุ�มลูกค�าเป�าหมาย รวมถงึการศกึษา

ข�อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช�น GDP อัตราเงินเฟ�อ 

อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพทางการเมือง นโยบาย

การลงทุนของบริษัทต�างชาติ อัตราภาษี เป�นต�น 

รวมถงึการวเิคราะห�ทางการเงนิทีจ่ะต�องได�ไม�ตํ่ากว�า

เกณฑ�ที่กําหนดไว� เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณา

การลงทนุในต�างประเทศ นอกจากนี ้การทีม่พัีนธมติร

ที่แข็งแกร�งอย�างกลุ�ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป�น

เจ�าของธุรกิจอาหารกล�องเบนโตะรายใหญ�ที่สุดของ

ญีปุ่�นทีม่สีาขากว�า 2,900 สาขา และเป�นเจ�าของธุรกจิ

ร�านอาหารพร�อมเสิร�ฟภายใต�ชือ่ ยาโยอ ิเคน ทีป่ระสบ

ความสําเร็จอย�างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ�น ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน�และการบริหาร

งานของกลุ�ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป�นบริษัทชั้นนําใน

ประเทศญีปุ่�นและมศีกัยภาพทีจ่ะทาํให�ร�านเอม็เค สุกี ้

เป�นที่รู�จักและขยายสาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ�น ดังนั้น 

บริษัทฯ มีความเห็นว�า การวางแผนการลงทุนและ

การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข�มแข็งจะสามารถลด

ความเส่ียงดังกล�าวได� อีกทั้งการขยายสาขาไปยัง

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง มีประชากรหนาแน�น

และมีกําลังซ้ือ น�าจะเป�นโอกาสท่ีทําให�บริษัทฯ สามารถ

เติบโตได�อีก และยังเป�นการกระจายความเส่ียง

ในการดําเนินงานอีกด�วย

ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพ่ือเป�นการเพ่ิมศกัยภาพในการให�บริการลูกค�า 

บริษัทฯ จึงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาช�วย

ในขั้นตอนการส่ังอาหาร โดยระบบจะส�งคําส่ังตรง

ไปยังครัวต�างๆ ทันที ซึ่งช�วยลดระยะเวลาในการ

ให�บริการลูกค�าและลดการผิดพลาดในการทํางาน

ให�น�อยที่สุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป�นส�วน

ที่สําคัญในการให�บริการของ Home Delivery ที่รับ 

order จากลูกค�าและส�งคําสั่งอาหารไปยังสาขาต�างๆ 

เพื่อเตรียมจัดส�งต�อไป นอกจากนี้ ยังเป�นส�วนสําคัญ

ในการบรหิารจดัการอืน่ๆ ดงันัน้ หากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีป�ญหาขัดข�องหรือมีเหตุการณ�ท่ีไม�คาดคิด

ที่ทําให�ระบบดังกล�าวไม�สามารถใช�งานได� อาจส�งผล

ให�มีผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได�

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของระบบสารสนเทศ จงึได�กาํหนดแนวทางการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีความทันสมัย 

โดยเน�นการพัฒนาระบบงานที่มีความสําคัญต�อการ

ดําเนินธุรกิจ เช�น ระบบบัญชี การจัดซื้อวัตถุดิบ 

การบรหิารสินค�าคงคลงั การกระจายสินค�า และระบบ

ส่ือสารระหว�างสํานักงานใหญ�และสาขาทั่วประเทศ 

ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถ

รวบรวมข�อมูลเพ่ือนําส�งให�ผู�บริหารใช�วิเคราะห� พิจารณา

และตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว�า

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารพัฒนาอย�างต�อเนือ่ง 

ในกรณีที่ระบบมีป�ญหาขัดข�อง บริษัทฯ ก็สามารถ

ดําเนินธุรกิจต�อไปได� เนื่องจากทุกหน�วยงานมีคู�มือ

และขัน้ตอนการปฏิบตังิานเพ่ือใช�ในการแก�ป�ญหาและ

การดําเนินการเพื่อให�ธุรกิจสามารถดําเนินต�อไปได� 
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สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2557

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

งบแสดงฐ�นะก�รเงินประจำ�ปี 2557

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
และผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยก�รระหว่�งกัน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง

2557
งบแสดงฐานะการเง�นประจําป�

สําหรับแผนงานการรับมือในกรณีที่สินค�าบาง

ประเภทขาดแคลนนั้น ฝ�ายจัดซื้อจะเป�นผู�เตรียมการ

คดัเลือกผู�ผลิตและผู�จาํหน�ายวัตถดุบิทกุรายทีส่ามารถ

ผลิตสินค�าตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดไว� โดยจะ

ตดิต�อส่ือสารอย�างใกล�ชดิเพ่ือให�ทราบประเภทสนิค�า

ที่สามารถผลิตได� กําลังการผลิต จํานวนและเวลาที่

สามารถส�งมอบสินค�าได� ซึง่ฝ�ายจดัซือ้จะประสานงาน

กับครัวกลาง เพื่อให�การสื่อสารส�งตรงไปยังทุกสาขา

ถึงรายการสินค�าที่ขาดแคลน รายการสินค�าทดแทน 

และระยะเวลาการส�งสินค�าในกรณีที่ไม�สามารถส�ง

ให�ตามปกติ ซึ่งทางสาขาจะทราบแนวทางปฏิบัติและ

บรหิารสินค�าคงเหลือในแต�ละสาขาให�มปีระสิทธิภาพ 

และเจ�าหน�าทีป่ระจาํทุกสาขาสามารถส่ือสารกบัลกูค�า

โดยตรงได� ซึง่เหตกุารณ�อุทกภัยป� 2554 ทาํให�บรษิัทฯ 

ไม�สามารถให�บรกิารอย�างสมบรูณ�แบบ อย�างไรกต็าม 

บริษัทฯ ได�พยายามบริหารจัดการให�เหตุการณ�ดังกล�าว

กลับมาเป�นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค�าทุกท�านเข�าใจ

ในเหตกุารณ�ดงักล�าวและยงัให�ความไว�วางใจบรษิัทฯ 

เสมอมา บริษัทฯ มีความมั่นใจว�าจะสามารถรับมือ

และเตรียมความพร�อมกับความเสี่ยงดังกล�าวได� 

นอกจากการเตรียมความพร�อมในการป�องกัน

และรับมอืกบัอทุกภัยทีอ่าจจะเกิดขึน้อกี บริษัทฯ ยังมี

กรมธรรม�ประกันภัยหลายประเภท เช�น ประกันภัย

อุป�ทวเหตุ ประกันภัยสําหรับเงินประกันความรับผิด

ต�อบคุคลภายนอก และประกันความเส่ียงภัยทรพัย�สิน 

เพ่ือเตรียมความพร�อมในการรับมือกับสถานการณ�

ต�างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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