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ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ เหมือนกับธุรกิจ 
อื่น ๆ ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจทราบได ้
ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยง 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
ธุรกิจร้านอาหารซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินการอยูน่ัน้ 

เป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู และนบัวนัจะทวี
ความรนุแรงมากขึ้น ดงันัน้ ความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ 
จึงขึ้นอยูก่ับความสามารถของบริษัทฯ ทีจ่ะแขง่ขัน
กับคูแ่ขง่ขันไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและตอ่เนื่อง

บรษิทัฯ ตอ้งแขง่ขันกับคูแ่ขง่ขันทีเ่ป็นผูป้ระกอบ
ธรุกจิร้านอาหารนานาชนดิเป็นจ�านวนมาก คูแ่ขง่ขนั

 
เหล่านี้มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจาก

 ตา่งประเทศ (International Restaurant Chains)  
กลุ่มร้านอาหารที่ด�าเนินกิจการมานานในประเทศ  
(Well-established Local Restaurant Chains) และ 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายเลก็อกีเป็นจ�านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัมผีูป้ระกอบการร้านอาหารรายใหม ่ๆ  

 
ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี ้

 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมีก�าแพงที่จะป้องกัน 
ไมใ่ห้ผูป้ระกอบการใหมเ่ขา้มาในธุรกิจร้านอาหาร

 ค่อนขา้งต�า การแขง่ขันในธุรกิจร้านอาหารนัน้จะ
 เป็นการแขง่ขันในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร  

ความหลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value 
 

Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพและ 
ประสิทธภิาพของการบรกิาร จ�านวนและต�าแหนง่ทีต่ัง้ 

ของร้านอาหาร ประสิทธผิลในการพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารใหม ่ประสทิธผิลของกจิกรรมทางดา้นโฆษณา
และสง่เสรมิการขาย ความสามารถในการตกแตง่และ
การบ�ารงุรกัษาร้านอาหารให้เป็นทีด่งึดดูของลูกคา้ 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ชื่อเสียงและความแข็งแกร่ง
ของแบรนด ์หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถทีจ่ะแขง่ขันกบั
คูแ่ขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและต่อเนื่องในปัจจยั
ตา่ง ๆ  เหลา่นี ้กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ธรุกจิและ
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส�าคญั

อยา่งไรก็ตาม จากการทีบ่ริษัทฯ มีการเจริญ 
เติบโตทัง้ทางด้านการขยายสาขา รายได้ และผล 
การด�าเนินงานซึ่งเป็นทีพ่อใจอยา่งตอ่เนื่องในระยะ 
เวลาอันยาวนานเกินกวา่ 20 ปีทีผ่า่นมา ยอ่มแสดง

 
ให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถทีจ่ะแขง่ขันกับ

 
คู่แข่งขันอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องได้อย่าง

 แนน่อน ทัง้นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบ 
ในเชิงแขง่ขันในดา้นทีส่�าคัญหลายประการดว้ยกัน

 
คือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ที่ได้รับการ

 
ยอมรับและชื่นชอบของลูกคา้โดยทัว่ไป (Strong  
Brand Recognition) (2) มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  
(Strong Financial Position) ซึ่งเอื้อตอ่การขยาย 
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ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารที่มีความ 
สามารถและมีประสบการณ ์ (Capable  
and Experienced Management Team)  
ในธรุกจิกลุม่ร้านอาหารทีย่าวนานเกนิกวา่ 

 
20 ปี ซ่ึงช่วยให้การบรหิารงานของบรษิทัฯ  
เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล 
(4) มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเอง 
เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะการบรหิารงาน 
ของผูบ้รหิารสาขา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ให้การฝึกอบรมทกัษะของพนกังานบริการ 
เพื่อให้คุณภาพการบริการของทุกสาขา 
มมีาตรฐานเดยีวกนั (5) มจี�านวนสาขาท่ี 
เป็นร้านอาหารภายใตแ้บรนด ์“MK” และ 

 
“Yayoi” เกอืบทัง้หมดเกนิกวา่ 500 สาขา  
ซึง่ตัง้อยูใ่นสถานทีท่ีจ่ดัวา่เป็นต�าแหนง่ทีด่ี

 
ในเชงิยทุธศาสตรท์ัว่ประเทศไทย (6) มี 
ขนาดของธรุกจิทีท่�าให้เกดิความประหยดั 
และมปีระสทิธภิาพ (Economy of Scale)  
ในดา้นตา่ง ๆ เช่น การจัดซื้อ การขนสง่

 สินคา้ การโฆษณา และ (7) การสร้าง 
ครัวกลางและศูนยก์ารจัดส่งสินค้าใหม่

 ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลขึ้นอีก 
แห่งหนึ่ง รวมเป็น 3 แห่ง เพื่อสนับสนุน
การขยายธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต

ความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

เนื่องจากต้นทุนอาหารจัดเป็น 
ประเภทค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญที่สุดของ

 
บริษัทฯ โดยมีสัดสว่นตอ่รายไดจ้ากการ

 
ขายสูงถึงประมาณร้อยละ 34 และ 
ต้นทุนอาหารนัน้ส่วนใหญป่ระกอบด้วย

 

ตน้ทนุวตัถดุบิ ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของ 
ราคาวัตถุดิบทีเ่พิม่ขึ้น ในขณะทีบ่ริษัทฯ  
ไมส่ามารถปรับราคาขายให้สงูขึน้เพื่อชดเชย 
กับราคาวัตถุดิบทีเ่พิม่ขึ้น หรือชดเชยได ้
เพียงบางสว่น เนื่องจากความกดดันจาก 
การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่
ท�าให้ก�าลังซื้อของผูบ้ริโภคอ่อนลง หรือ
จากปัจจยัอ่ืนทีไ่มเ่อ้ืออ�านวยตอ่การปรบั
ขึ้นราคาขาย ก็จะสง่ผลกระทบในเชิงลบ
ตอ่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อยา่ง
มีนัยส�าคัญ

วัตถุดิบของบริษัทฯ นัน้ส่วนใหญ ่
จะเป็นจ�าพวกของสด เช่น เนื้อสตัว ์อาหาร 
ทะเล ผกั ผลไม ้ไข ่ขา้ว และเครื่องปรงุรส

 
ต่างๆ ซึ่งราคาและปริมาณของวัตถุดิบ 
เหลา่นีท้ีอ่อกสูต่ลาดในขณะใดขณะหนึ่ง  
จะผนัผวนตามอปุสงคแ์ละอปุทาน  โดยเฉพาะ 
ปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับผลกระทบ 
จากปัจจัยลบหลายอย่าง เช่น สภาพ 
อากาศทีไ่มเ่อื้ออ�านวยต่อการเพาะปลูก  
ภยัธรรมชาต ิการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ 
ในสตัวห์รอืพชื เป็นตน้ ซึ่งลว้นเป็นปัจจยั 
ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ  

ในกรณทีีร่าคาวตัถดุบิมกีารเปลีย่นแปลง 
ในทางที่เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณ 
ผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจาก 
ปัจจยัลบดงักลา่วขา้งตน้ กจ็ะท�าให้บรษิทัฯ 

 จ�าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้น 
และในปรมิาณทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ  
ตอ้งการ ซึ่งจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่

 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในทีสุ่ด

เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวน
ของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทฯ ไดด้�าเนินมาตรการตา่ง ๆ เพื่อ
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ที่ส�าคัญได้แก ่ (1) มีการ
ประมาณการปริมาณความตอ้งการวตัถดุบิ
ประเภททีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส�าคัญตอ่
ตน้ทนุวตัถดุบิรวมของบรษิทัฯ เพื่อใช้ใน
การวางแผนการจดัซื้อวตัถดุบิในปรมิาณ
และภายในก�าหนดเวลาตามแผนการขาย 
ของบรษิทัฯ  (2) จากขอ้มลูการประมาณการ 
ปริมาณวัตถุดิบทีต่อ้งการ ท�าให้บริษัทฯ  
มีอ�านาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิต 
หรือผู้จัดจ�าหน่าย เนื่องจากการซื้อ 
เป็นจ�านวนมากและมีการก�าหนดการ 
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สง่มอบสนิคา้ทีแ่นน่อน (3) เพื่อป้องกนั
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา  

มกีารท�าสญัญาซื้อลว่งหนา้กบัผูผ้ลติหรอื
 

ผูจั้ดจ�าหนา่ยทีบ่ริษัทฯ เชื่อถือล่วงหนา้ 
 โดยมีความผูกพันคูส่ัญญาตามก�าหนด 

ระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 3 เดือน  
6 เดอืน หรือ 1 ปี และมกีารระบใุนสญัญา 
ทีช่ัดเจนเกีย่วกับราคา ปริมาณทีซ่ื้อขาย  
และก�าหนดเวลาการสง่มอบ (4) มีการ 
จัดซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าส�าหรับวัตถุดิบ
ประเภทที่ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และ
สามารถจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสมโดยไม่
ท�าให้เสื่อมคุณภาพอย่างมีนัยส�าคัญ 
เพื่อใช้ในฤดกูาลทีร่าคามกีารปรบัสงูขึ้น
มาก และ (5) มกีารรายงานเปรยีบเทยีบ
อยา่งสม�าเสมอเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 
ของราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบอยา่งมี 
นัยส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อ 
ใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขาย 
ในกรณีที่เห็นว่าจ�าเป็นและกระท�าได้  
การด�าเนินมาตรการเหล่านี้เพ่ือเป็น 
การลดความเสีย่งจากความผันผวนของ 
ราคาวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ 
ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม

ความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
พนักงาน

ธรุกจิร้านอาหารเป็นธุรกิจทีจ่�าเป็น 
ต้องมีพนักงานเป็นจ�านวนมาก (Labor  
Intensive) โดยเฉพาะพนักงานบริการ  
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับ

 ที่จะท�าให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่พึงพอใจ 
 

ดงันัน้คา่ใช้จ่ายพนกังานจงึจดัเป็นประเภท
 

คา่ใช้จ่ายทีม่คีวามส�าคญัในอนัดบัทีส่อง
 

รองจากค่าใช้จ่ายอาหาร ดังนั้นหาก
 

คา่ใช้จ่ายพนักงานเพิ่มข้ึน และบริษัทฯ 
 

ไมส่ามารถปรับราคาขายให้เพิม่ขึ้นเพื่อ 
ชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น

 
หรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เน่ืองจาก 
ความกดดันจากการแข่งขัน หรือจาก 
ภาวะเศรษฐกิจทีก่ระทบต่อก�าลังซื้อของ 
ผูบ้รโิภค หรอืจากปัจจยัอื่นทีไ่มเ่อื้ออ�านวย 
ตอ่การปรบัขึน้ราคาขาย กจ็ะสง่ผลกระทบ 
ในเชงิลบตอ่ผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ  
อยา่งมีนัยส�าคัญ

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมา

 ขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดด้�าเนนิมาตรการตา่ง ๆ  
 เพื่อติดตามควบคมุให้คา่ใช้จ่ายพนกังาน
 อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Optimum  

Level) ดงันี ้ (1) ก�าหนดและปรบัเปลีย่น 
จ�านวนพนักงานของแต่ละร้านอาหารให้

 
สอดคลอ้งกบัปรมิาณธุรกจิของแตล่ะร้าน
อาหารให้มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยที่

ยงัคงสามารถรกัษาระดบัคณุภาพการให้ 
บรกิารแกล่กูคา้ให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน

 ตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ (2) ติดตาม 
ควบคุมประสิทธิผล (Productivity)  
ของพนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไป

 
ตามมาตรฐานการวัดประสิทธิผลของ 
พนักงานตามที่บริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึน  
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร

 
ร้านอาหารแต่ละร้านให้ความส�าคัญ

 และเอาใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้ก�าหนดให้
 

ผลการวดัประสิทธผิลของพนกังานแตล่ะ 
ร้านอาหารตามทีก่ลา่วมา เป็นเครื่องชีว้ดั 
ผลการด�าเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งที่ใช้ 
ในการประเมินผลการด�าเนินงานของ 
แตล่ะร้านอาหาร  (3) น�าเอาเทคโนโลยทีาง 
คอมพวิเตอร์มาประยกุตใ์ช้ในร้านอาหาร 

 ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของ 
พนกังานแลว้ ยงัช่วยยกระดบัคณุภาพการ 
ให้บริการแกลู่กคา้ให้ดีขึ้นดว้ย โดยช่วย

 ให้การบรกิารมคีวามรวดเรว็และแมน่ย�า 
ยิง่ขึ้น และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงาน 
โดยเฉพาะพนกังานบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง  
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เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน ตลอดจนเพื่อให้คณุภาพการให้
บรกิารแกล่กูคา้มมีาตรฐานเดียวกนั การ
ด�าเนินมาตรการเหล่านีอ้ยา่งจริงจังและ
ต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้นราคา 
ขายในกรณทีีเ่หน็วา่จ�าเป็นและกระท�าได้  
ท�าให้บรษิทัฯ สามารถควบคมุคา่ใช้จ่าย

 พนักงานในระยะเวลาทีผ่า่นมาให้อยูใ่น
 

ระดบัทีเ่หมาะสมกบัรายได้ รวมทัง้สามารถ 
ลดความสูญเสียจากการมพีนกังานทีเ่กนิ 
ความจ�าเป็นและการปฏิบัติงานที่ด้อย 
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนบุคลากร 
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็น 
ธรุกจิบรกิาร ดงันัน้บคุลากรจงึเป็นกลไก 
ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนธรุกจิได ้ซึ่งบรษิทัฯ  
มแีผนงานทีจ่ะเปิดสาขาใหมทุ่กๆ ปี และ 
ตอ้งมีพนกังานประมาณ 30–40 คนตอ่ 1  
สาขา ท�าให้บริษทัฯ จะตอ้งมแีผนงานการ 
รับพนักงานใหมจ่�านวนมากเพื่อรองรับ 
การเปิดสาขาใหม่ ดังนั้นหากบริษัทฯ  
ไมส่ามารถจดัหาพนกังานใหมเ่พื่อรองรบั 
การขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานที ่
ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผลกระทบ 
ตอ่การให้บรกิารและการด�าเนนิงานของ 
บริษัทฯ ไดอ้ยา่งมีนัยส�าคัญ

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ให้ความสนใจ 
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าว

 
เพื่อให้พนักงานท�างานกบับรษิทัฯ ให้นาน 
ทีสุ่ด และให้ความส�าคัญกับการท�างาน 

ภายใต ้“วัฒนธรรมเอ็มเค” ทีม่ีการดูแล
เอาใจใส่พนักงานทุกระดับชั้น การให้
โอกาสพนกังานทีม่คีวามสามารถเพื่อกา้ว
สูร่ะดบับรหิารได้ในอนาคต การดแูลเรื่อง
คา่ตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม 
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้
ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงาน
เหมอืนเป็นครอบครวัเดียวกนั ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงมีผูม้าสมัครเพื่อร่วมท�างาน
กับบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง และพนักงาน
ทีเ่ขา้ท�างานใหมทุ่กคนจะต้องเขา้อบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง
ไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ที่มี
ความสามารถตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ 
ก�าหนดไว้

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
หาพื้นที่เช่าและ 
ไม่สามารถต่อสัญญา
พื้นที่เช่าในเงื่อนไข 
ตามที่บริษัทฯ  
เห็นว่าสมควร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมค่อนขา้งรุนแรง และมี 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทอื่นๆ  
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ท�าให้พ้ืนที่เช่า 
เพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายากขึ้น  
อาจท�าให้บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งในการหา 
พื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามที่

 
ตัง้เป้าหมายไว้

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เป็นพันธมิตร 
ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่า 
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หลายราย ทัง้ศนูยก์ารคา้ โมเดร์ินเทรด และ 
คอมมนูติีม้อลล ์ทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่ง 
จังหวดั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบการ 
ร้านอาหารชัน้น�าของประเทศ มีสนิคา้และ 
บริการเป็นทีต่อ้งการของผูบ้ริโภค จึงไม

 ่
คดิวา่เป็นความเสีย่งทีจ่ะสง่ผลให้บรษิทัฯ 

 
ไมส่ามารถหาพื้นทีเ่ช่าได ้ส�าหรบัสญัญา

 
เช่าพื้นที่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น

 
สญัญาเช่าครัง้ละ 3 ปี และสามารถต่ออาย ุ
ได ้3–5 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี หากบริษัทฯ 
ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจส่ง

 ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามานาน มี

 ประวัติการช�าระค่าเช่าที่ดี ปฏิบัติตาม 
สัญญาเช่ามาโดยตลอด ไมเ่คยมีปัญหา 
กับผู้ให้เช่า และที่ผ่านมาได้รับการต่อ

 สัญญาเช่ามาโดยตลอด อีกทัง้บริษัทฯ  
และเจ้าของพ้ืนทีเ่ช่ายงัร่วมกนัแกปั้ญหา

 ส�าหรับสาขาทีม่ผีลประกอบการทีไ่มดี่ ซึ่ง 
บางครัง้อาจจะตอ้งพจิารณาปิดสาขานัน้ 
ไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย  
ท�าให้บรษิทัฯ และเจ้าของพื้นทีเ่ช่ามคีวาม

 
สัมพันธท์ีด่ีมาโดยตลอด ดังนัน้ บริษัทฯ  
จงึเหน็วา่ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถหาพื้นที ่
เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า

 ไมน่า่จะเป็นอปุสรรคในการด�าเนนิธรุกจิ
แตอ่ยา่งใด

ความเสี่ยงจากการเปิด
สาขาใหม่

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโต
อยา่งต่อเนื่อง ดังนัน้การเปิดสาขาใหม่
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษัทฯ 

เติบโตตามเป้าหมายทีว่างไว ้ซึ่งปัจจุบัน 
การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมคีวามรนุแรง 
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ ๆ เขา้มาใน 
อุตสาหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ จึง 
มีความเสี่ยงในกรณีที่สาขาที่เปิดใหม ่
อาจจะไม่สามารถท�ายอดขายได้ตาม 
เป้าหมาย และไมใ่ห้ผลตอบแทนคุม้คา่ตอ่

 เงนิลงทนุ การเปิดสาขาใหมน่ัน้จะตอ้งใช้
 

เงนิลงทนุประมาณ 8-10 ลา้นบาทตอ่สาขา  
เพื่อใช้ส�าหรบังานออกแบบ งานกอ่สร้าง 

 
งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณค์รัว และ 
อปุกรณเ์ครื่องใช้ส�านกังานอื่น ๆ  บรษิทัฯ  
มแีผนงานทีจ่ะขยายสาขาเอม็เค สกุี ้และ 
ยาโยอิอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งท�าเลที่ตั้งของ 
สาขาทีเ่ปิดใหมอ่าจจะทับซ้อนกับสาขา 
เดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารศึกษา 
แผนงานการเปิดสาขาใหมอ่ยา่งเคร่งครดั 

 
และสาขาทีเ่ปิดใหมจ่ะตอ้งให้ผลตอบแทน

 
ที่ดีและคุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ

 ์
ที่ก�าหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและ 
วศิวกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบในการส�ารวจ 
พื้นที ่ความหนาแนน่ของประชากร กลุม่ 
ลูกคา้เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานของ 
สาขาบริเวณใกล้เคียงและการวิเคราะห์ 
ทางการเงิน เช่น ระยะเวลาจ่ายคืน 
เงินลงทุน (Payback Period) และ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on  
Investment) จะตอ้งไดไ้มต่�ากวา่เกณฑ์
ทีก่�าหนดไว ้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
การเปิดสาขาใหม ่ ประกอบกับบริษัทฯ  
มีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจมานาน 
กว่า 25 ปี และมีสินค้าและบริการ 
เป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี ้ 
ผูป้ระกอบการศนูยก์ารคา้ โมเดร์ินเทรด 
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และคอมมูนิตี้มอลล์ มีความต้องการ 
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาเช่าพื้นที่เพื่อ 
เป็นการดงึดดูและตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกคา้ทีม่าใช้บริการ ดังนัน้ บริษัทฯ  
จึงได้รับขอ้เสนอที่ดีมาโดยตลอด เช่น 

 
ท�าเลทีต่ัง้ ขนาดของพื้นที ่ระยะเวลาเช่า  
เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษา 
พื้นทีเ่ช่าทุกแห่งทีไ่ดร้ับขอ้เสนอ รวมถึง

 การศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อ
พิจารณาลงทนุในพื้นทีท่ีม่คีวามเหมาะสม 
และสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ีบรษิทัฯ  
มีความมั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่ให้

 
ครอบคลุมพื้นทีก่ารให้บริการมากยิง่ขึ้น  
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�าก�าไร 
ให้ผู้ถือหุ้น และลดความเสี่ยงต่อการ

 ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว  
บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและ 

ความหนาแน่นของลูกค้าของสาขา 
ใกลเ้คยีงเพื่อให้มัน่ใจวา่การเปิดสาขาใหม่

 บรเิวณนัน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ยอดขาย
 

ของสาขาทีอ่ยูใ่กลเ้คียง แตเ่ป็นการเพิม่
 

ทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งข้ึน และ 
เป็นกลยุทธ์ที่จะเพิ่มพื้นที่การให้บริการ 
เพื่อรักษาสัดสว่นทางการตลาดอีกดว้ย

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ 
ต่อสัญญาแฟรนไชส์ 
ยาโยอิ

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด จ�ากัด 
ไดร้บัสทิธใินการด�าเนนิธรุกจิรา้นอาหาร
ญีปุ่่ นในประเทศไทยภายใตช้ื่อ “ยาโยอ”ิ 
จาก Plenus Co., Ltd. โดยสัญญา 

แฟรนไชสมี์อายุ 3 ปี และสามารถตอ่อาย ุ
สัญญาได้ครัง้ละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกลา่วการเลกิสัญญา
เป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวัน
หมดอายใุนแตล่ะคราว ดงันัน้ หากมกีาร
บอกเลกิสญัญาแฟรนไชส ์บรษิทัฯ จะไม่
สามารถด�าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ 
ของบริษัทฯ

บรษิทัฯ ไดด้�าเนินธุรกิจรา้นอาหาร 
ยาโยอิมาเป็นเวลา 10 ปี ณ วันที่ 31  
ธนัวาคม 2558 มทีัง้หมด 140 สาขา และ 
ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ได้ปฏบัิตติามขอ้ก�าหนด

 
ของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

 
มาโดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและ 
วิธีการด�าเนินงานของ “ยาโยอิ เคน”  



36 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ  
และ Know How ทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน  
ซึง่รวมถงึรปูแบบของร้านอาหาร การปรับ 
รายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การ 
พัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน และ 
รูปแบบการด�าเนนิงานทัง้ด้านการคา้และ 
การผลติ และการช�าระเงินคา่สทิธติรงตาม 
ก�าหนด อีกทัง้บรษิทัฯ เองยงัมคีวามมุง่มัน่ 
ทีจ่ะขยายสาขายาโยออิยา่งตอ่เนื่อง โดย 
ในปี 2558 เปิดสาขาใหมท่ัง้หมด 12 สาขา  
และมแีผนงานการขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง 
ในอนาคต อีกทัง้ผลการด�าเนินงานของ 
ยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนีบ้รษิทัฯ และ Plenus Co., Ltd.  
ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการ 
ด�าเนนิธรุกจิร้านเอม็เค  สกุี ้ ในตา่งประเทศ  
และมีความสัมพันธท์ีดี่มาเป็นระยะเวลา 
นาน และทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติาม 
เง่ือนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด  
ซึง่นา่จะท�าให้บรษิทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจ

 ให้ตอ่สัญญาแฟรนไชสไ์ด้

ความเสี่ยงจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน�าระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน 
ขั้นตอนการสั่งอาหาร โดยระบบจะส่ง 
ค�าสัง่ตรงไปยงัครวัตา่ง ๆ  ทันที ซ่ึงช่วยลด 
ระยะเวลาในการให้บริการลูกคา้และลด 
การผิดพลาดในการท�างานให้นอ้ยทีสุ่ด  
นอกจากนี ้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยงัเป็นสว่นทีส่�าคญัในการให้บรกิารของ 
Home Delivery ทีร่บัออร์เดอร์จากลกูคา้

 

และสง่ค�าสัง่อาหารไปยงัสาขาตา่ง ๆ  เพื่อ 
เตรยีมจดัสง่ตอ่ไป และยงัเป็นสว่นส�าคญั

 
ในการบริหารจัดการอื่น ๆ ดังนัน้ หาก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา 
ขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่

 
ท�าให้ระบบดงักลา่วไมส่ามารถใช้งานได ้

 อาจท�าให้มีผลกระทบตอ่การด�าเนนิธุรกจิ 
ของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญของระบบสารสนเทศ  
จึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามทนัสมยั  
โดยเน้นการพัฒนาระบบงานที่มีความ 
ส�าคญัตอ่การด�าเนนิธรุกจิ เช่น ระบบบญัชี  
การจดัซื้อวตัถดุบิ การบรหิารสนิคา้คงคลงั  
การกระจายสนิคา้ และระบบสื่อสารระหวา่ง 
ส�านักงานใหญแ่ละสาขาทัว่ประเทศ ซึ่ง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะสามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อน�าส่งให้
 

ผูบ้ริหารใช้วเิคราะห์ พจิารณา และตดัสนิใจ 
 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความมัน่ใจวา่ระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมกีารพฒันาอยา่ง 
ตอ่เนื่อง ในกรณีทีร่ะบบมีปัญหาขัดขอ้ง  
บริษัทฯ ก็สามารถด�าเนินธุรกิจตอ่ไปได ้ 
เนื่องจากทกุหนว่ยงานมคีูม่อืและขัน้ตอน 
การปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการแกปั้ญหา 
และการด�าเนนิการเพื่อให้ธรุกจิสามารถ 
ด�าเนินตอ่ไปได้

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ

บรษิทัฯ มกีารลงทนุในตา่งประเทศ 
ผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้น

 ร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd.  
เพื่อด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ใน 
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ประเทศญีปุ่่ น และถือหุ้นร้อยละ 50 ใน 
 

Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อด�ำเนนิธรุกจิ 
ร้ำนเอม็เค สกุี ้ในประเทศสงิคโปร์ ซึง่แตล่ะ 
ประเทศมีควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึ้นไดจ้ำก 
หลำยปัจจยั เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง  
กฎหมำย ภำษี และอัตรำแลกเปลี่ยน  
ดงันัน้ หำกมเีหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่ง 
เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญ 
ตอ่กำรด�ำเนนิธรุกจิในประเทศนัน้ ๆ  อำจ 
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ได้

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ มีแผนกำร 
ศกึษำกำรลงทนุในตำ่งประเทศ เช่น กำร 
ส�ำรวจตลำด (Market Survey) ควำม 
หนำแนน่ของประชำกร กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำย 

 รวมถงึกำรศกึษำขอ้มลูทำงเศรษฐกจิอื่นๆ  
เช่น GDP อตัรำเงนิเฟ้อ อัตรำแลกเปลีย่น  
เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทนุ 
ของบริษัทต่ำงชำติ อัตรำภำษี เป็นต้น  
รวมถงึกำรวเิครำะห์ทำงกำรเงนิทีจ่ะตอ้ง 
ได้ไม่ต�ำกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เพื่อใช้

 ประกอบกำรพิจำรณำกำรลงทุนใน 
ตำ่งประเทศ นอกจำกนี ้กำรทีม่พีนัธมติร 
ทีแ่ข็งแกร่งอยำ่งกลุม่ Plenus Co., Ltd. 

 
ทีเ่ป็นเจ้ำของธุรกิจอำหำรกลอ่งเบนโตะ 
รำยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นซ่ึงมีสำขำกว่ำ 

 
2,900 สำขำ และเป็นเจ้ำของธุรกิจร้ำน 
อำหำรพร้อมเสร์ิฟภำยใตช้ื่อ ยำโยอ ิเคน 

 
ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงรวดเร็วใน 
ประเทศญีปุ่่ น บริษัทฯ จึงมีควำมเชื่อมัน่ 
ในวสิยัทศันแ์ละกำรบรหิำรงำนของกลุม่  
Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น�ำใน 
ประเทศญี่ปุ่ นและมีศักยภำพที่จะท�ำให้ 
ร้ำนเอ็มเค สุกี ้เป็นทีรู่้จักและขยำยสำขำ 
ไปทัว่ประเทศญีปุ่่ น ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวำม 

เห็นว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรมี 
พันธมิตรทำงธุรกิจทีเ่ขม้แข็งจะสำมำรถ 
ลดควำมเสีย่งดงักลำ่วได ้อีกทัง้กำรขยำย 
สำขำไปประเทศที่มีอัตรำกำรเติบโตสูง  
มปีระชำกรหนำแนน่และมกี�ำลงัซื้อ นำ่จะ 
เป็นโอกำสทีท่�ำให้บรษัิทฯ สำมำรถเตบิโต 
ไดอ้ีก และยังเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง 
ในกำรด�ำเนินงำนอีกดว้ย

ความเสี่ยงจาก 
โรคระบาด

ในอดตีทีผ่ำ่นมำมโีรคหลำยชนดิที ่
ระบำดอยำ่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ 
อตุสำหกรรมร้ำนอำหำร เช่น ในปี 2545  
พบโรควัวบ้ำ (Bovine Spongiform  
Encephalopathy) ระบำดในสหรัฐ 
อเมรกิำและยโุรป ในปี 2548 โรคไขห้วดันก  
(Bird Flue หรอื H5N1) ระบำดในหลำย 
ประเทศทัว่โลก และในปี 2551 พบโรค 
ไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ  
H1N1) ที่ระบำดในประเทศเม็กซิโก  
เป็นต้น กำรระบำดของโรคดังกล่ำว 
ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นใจของลูกค้ำ 
ในกำรบริโภคเนื้อวัว เนื้อไก ่และเนื้อหมู  
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญของร้ำนอำหำร 
ทุกแห่งในเครือเอ็มเค หำกในอนำคต 
มีโรคระบำดเกิดขึ้นอีกอำจสง่ผลกระทบ 
ตอ่รำยไดข้องบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำร 
คดัเลอืกวตัถดุบิ โดยคดัเลอืกผูผ้ลติและ 
จ�ำหนำ่ยสินคำ้ทีม่ีคุณภำพ และวัตถุดิบ 
ทุกชิ้นจะต้องมีระบบสืบค้นย้อนกลับ 

 
(Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบ 
เสน้ทำงของอำหำรนัน้ๆ ได ้ตัง้แตข่ัน้ตอน

 

แรกจนถึงขัน้ตอนสุดท้ำย ไมว่่ำจะเป็น 
 

ตน้ก�ำเนิดของสินคำ้ กำรผลิต กำรขนสง่ 
 

เป็นต้น ท�ำให้บริษัทฯ มัน่ใจว่ำวัตถุดิบ
 

ทุกชิ้นได้มำตรฐำน มีคุณภำพ สะอำด  
ปลอดภยั และไมม่สีิง่ปนเป้ือน นอกจำกนี ้ 
บริษัทฯ ยังมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพที ่
คอยตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ทุกชิน้  
และครวักลำงทัง้ 3 แห่งไดใ้บรบัรองจำก 
สถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP  
และ GMP

ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและอุบัติเหตุ

อุทกภยัครัง้ร้ำยแรงทีเ่กดิขึ้นตัง้แต ่
ปลำยเดือนกรกฎำคม 2554 จนถึงปลำยปี  
2554 ไดส้ร้ำงควำมเสียหำยตอ่กจิกรรม

 
ทำงเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 
อยำ่งมำก เนื่องจำกน�ำได้ทว่มเขำ้สูพ่ื้นที่

 เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและพื้นที ่
อตุสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถงึ 
นิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดปทุมธำนี  
ซึง่ครัวกลำงนวนคร (CK3) ทีต่ัง้อยูใ่นนคิม 
อตุสำหกรรมนวนครไดถ้กูน�ำทว่มจนตอ้ง

 
ปิดด�ำเนินกำรและย้ำยฐำนกำรผลิต 
บำงสว่นมำทีค่รวักลำงบำงนำ (CK4) ซึง่มี 
ก�ำลังกำรผลิตที่เพียงพอและรองรับ 
ควำมต้องกำรของสำขำที่มีทั้งหมดใน 
ปัจจบุนัได ้อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้สร้ำง

 ครัวกลำงแห่งใหม ่(CK5) ซึง่สำมำรถรองรบั 
ควำมตอ้งกำรของสำขำไดอ้กีเป็นจ�ำนวน 
มำก ส�ำหรับร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ที ่
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น�ำท่วม

 
ในปี 2554 ไดแ้ก ่ร้ำนอำหำรสุกี ้เอ็มเค 
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จ�ำนวน 55 สำขำ และร้ำนอำหำรญีปุ่่ น 
ยำโยอิ จ�ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบริกำร 
เป็นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดือน โดยร้ำน 
สว่นใหญไ่มไ่ดร้บัควำมเสยีหำยเนื่องจำก

 ตัง้อยูใ่นศูนยก์ำรคำ้และโมเดิร์นเทรดที่
 มีมำตรกำรป้องกันอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

นอกจำกนี ้อุทกภัยครัง้นีย้ังสง่ผลให้กำร 
ด�ำเนินธุรกิจของคูค่ำ้บำงรำยหยุดชะงัก 
ท�ำให้เกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบบำง 
ประเภทระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ 
ตอ่ยอดขำยของบริษัทฯ

อยำ่งไรกต็ำม บรษิัทฯ ไดต้ระหนกั 
ถงึภยัพิบตัธิรรมชำตทิีม่ผีลตอ่กำรด�ำเนนิ 
ธุรกิจ จึงวำงแผนป้องกันและรับมือ 
ควำมเสีย่งดงักลำ่ว เช่น กำรซื้อประกนัภยั  
กำรวำงแผนปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน  
กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรับมือกับ 
ภัยธรรมชำติ กำรจัดหำครัวกลำงใหม ่
ในท�ำเลทีเ่หมำะสม กำรเพิม่ศนูยก์ระจำย 
สินคำ้เพื่อกระจำยควำมเสีย่ง กำรอนุมัต ิ
วงเงนิฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลอืพนกังำน และ 
กำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรับรู้ขำ่วสำรให้ทัว่ถงึ 

 กำรเตรยีมควำมพร้อมของฝ่ำยบรหิำรเพื่อ 
เพิม่ควำมมัน่ใจให้กับผูถ้ือหุ้น พนักงำน 

 
คูค่ำ้ และลูกคำ้ของบริษัทฯ ว่ำธุรกิจจะ

 สำมำรถด�ำเนินต่อไป และมีกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกรณีที่มีควำมเสี่ยงจำก 
ภัยธรรมชำติเกิดขึ้น

ส�ำหรบัแผนงำนกำรรับมอืในกรณีที ่
สินคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้  ฝ่ำยจดัซื้อ 
จะเป็นผู้เตรียมกำรคัดเลือกผู้ผลิตและ 
ผูจ้�ำหนำ่ยวตัถดุบิทกุรำยทีส่ำมำรถผลติ 
สินคำ้ตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ ก�ำหนดไว ้ 
โดยจะติดตอ่สื่อสำรอยำ่งใกลช้ิดเพื่อให้

 ทรำบประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได ้ 

ก�ำลงักำรผลติ จ�ำนวนและเวลำทีส่ำมำรถ 
สง่มอบสนิคำ้ได ้ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อจะประสำน

 งำนกบัครวักลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรสง่ตรง 
ไปยงัทกุสำขำถงึรำยกำรสนิคำ้ทีข่ำดแคลน  
รำยกำรสินค้ำทดแทน และระยะเวลำ 
กำรส่งสินคำ้ในกรณีที่ไมส่ำมำรถส่งให้

 ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำง 
ปฏบิตัแิละบรหิำรสนิคำ้คงเหลอืในแตล่ะ 
สำขำให้มีประสิทธิภำพ และเจ้ำหน้ำที่

 
ประจ�ำทกุสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลกูคำ้ 
โดยตรงได ้ซึ่งเหตกุำรณอ์ทุกภยัปี 2554  
ท�ำให้บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถให้บรกิำรอยำ่ง

 สมบูรณแ์บบ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ได
 ้

พยำยำมบรหิำรจดักำรเหตกุำรณด์งักลำ่ว 
ให้กลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ทีส่ดุ ซึ่งลกูคำ้ 
ทุกท่ำนเข้ำใจในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

 และยังให้ควำมไวว้ำงใจบรษิทัฯ เสมอมำ  
บริษัทฯ มคีวำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถรบัมอื 
และเตรียมควำมพร้อมกับควำมเสี่ยง 
ดังกลำ่วได้

นอกจำกกำรเตรยีมควำมพร้อมใน 
กำรป้องกันและรบัมอืกบัอุทกภยัทีอ่ำจจะ 
เกิดข้ึนอกี บรษิทัฯ ยงัมกีรมธรรมป์ระกนัภยั 
หลำยประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ 
ประกนัภยัส�ำหรับเงนิประกันควำมรับผดิ 
ต่อบุคคลภำยนอก และประกันควำม 
เสีย่งภัยทรพัยส์นิ เพ่ือเตรยีมควำมพร้อม 
ในกำรรบัมือกบัสถำนกำรณต์ำ่ง ๆ  ทีอ่ำจ 
เกิดขึ้นในอนำคต


