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ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างสูง

 ธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงบริษัทฯ

ด�าเนินการอยู่น้ัน เป็นธุรกิจท่ีมีการ

แข่งขันค่อนข้างสูง และนับวันจะทวี

ความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น ความ

ส�าเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับความ

สามารถของบริษัทฯ ที่จะแข่งขันกับ

คู ่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ต่อเนื่อง

 บริษทัฯ ต้องแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนั

ที่ เป ็นผู ้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

นานาชนิดเป็นจ�านวนมาก คู่แข่งขัน

เหล่านี้มีทั้งผู ้ประกอบการกลุ่มร้าน

อาหารจากต่างประเทศ (International 

Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหาร

ที่ด�าเนินกิจการมานานในประเทศ 

(Well-Established Local Restaurant 

Chains) และผู้ประกอบการร้านอาหาร

รายเล็กอีกเป็นจ�านวนมาก นอกจาก

นี้ ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารราย

ใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในธุรกิจร้านอาหาร

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองจากธุรกิจ

ร้านอาหารมีก�าแพงที่จะป้องกันไม่ให้

ผูป้ระกอบการใหม่เข้ามาในธรุกจิร้าน

อาหารค่อนข้างต�า่ การแข่งขนัในธรุกจิ

ร้านอาหารนั้น จะเป็นการแข่งขันใน

เชงิราคาและคณุภาพของอาหาร ความ

หลากหลายและความรู ้สึกที่คุ ้มค่า 

(Value Perception) ของรายการอาหาร 

คุณภาพและประสิทธิภาพของการ

บริการ จ�านวนและต�าแหน่งที่ตั้งของ

ร้านอาหาร ประสิทธิผลในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์อาหารใหม่ ประสทิธผิลของ

กิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริม

การขาย ความสามารถในการตกแต่ง

และการบ�ารุงรักษาร้านอาหารให้เป็น

ที่ดึงดูดของลูกค้า และโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ช่ือเสียงและความแข็งแกร่ง

ของแบรนด์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถ

ที่จะแข่งขันกับคู ่แข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิผลและต่อเน่ืองในปัจจัย

ต่างๆ เหล่านี ้กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบ 

ต่อธุรกิจและผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัฯ

มกีารเจรญิเติบโตทัง้ทางด้านการขยาย

สาขา รายได้ และผลการด�าเนินงาน

ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องในระยะ

เวลาอันยาวนานเกินกว่า 20 ปีที่ผ่าน

มา ย่อมแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มี

ความสามารถทีจ่ะแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนั

อย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองได้

อย่างแน่นอน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ

	 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ	 เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ			 
ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้	 เป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ	พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	หากเกิดขึ้นจะมีผล 
กระทบในเชงิลบต่อธรุกจิ	ฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ		อย่างมีนัยส�าคัญ			นอกจากน้ี	
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้	หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ	พิจารณาแล้ว	
เห็นว่า	ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในด้าน

ที่ส�าคัญหลายประการด้วยกันคือ (1) 

แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ท่ีได้รับ 

การยอมรับและชื่นชอบของลูกค้า

โดยทั่วไป (Strong Brand Recognition) 

(2) มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong 

Financial Position) ซ่ึงเอ้ือต่อการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารท่ีมี

ความสามารถ และมีประสบการณ์ 

(Capable and Experienced Management 

Team) ในธุรกิจกลุ ่มร ้านอาหารท่ี

ยาวนานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งช่วยให้การ

บริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) 

มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเอง

เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะการ

บริหารงานของผู้บริหารสาขา และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การฝึกอบรม

ทักษะของพนักงานบริการเพื่อให้

คุณภาพการบริการของทุกสาขามี

มาตรฐานเดียวกัน (5) มีจ�านวนสาขา

ที่เป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “MK” 

และ “Yayoi” เกือบท้ังหมดเกินกว่า 

500 สาขา ซ่ึงตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีจัด

ว่าเป็นต�าแหน่งท่ีดีในเชิงยุทธศาสตร์

ทั่วประเทศไทย (6) มีขนาดของ

ธุรกิจที่ท�าให้เกิดความประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ (Economy of Scale) 

ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การ

ขนส่งสินค้า การโฆษณา และ (7) การ

สร้างครัวกลางและศูนย์การจัดส่ง

สินค้าใหม่ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน

สากลขึ้นอีกแห่งหนึ่งรวมเป็น 3 แห่ง 

เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ 

บริษัทฯในอนาคต

ความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 เน่ืองจากต้นทุนอาหารจัดเป็น 

ประเภทค ่าใช ้จ ่ ายที่ ส� าคัญที่ สุด

ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต่อรายได้

จากการขายสูงถึงประมาณร้อยละ 

34 และต้นทุนอาหารน้ันส่วนใหญ่

ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุบิ ดงันัน้การ

เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่เพิ่ม

ขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับ

ราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคา

วัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น หรือชดเชยได้เพียง

บางส่วน เนื่องจากความกดดันจาก

การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีท�าให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนลง  

หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออ�านวย

ต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผล 

กระทบในเชงิลบต่อผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 วั ต ถุ ดิ บ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  นั้ น 

ส่วนใหญ่จะเป็นจ�าพวกของสด เช่น 

เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ 

ข้าว และเครื่องปรุงรสต่างๆ ซึ่งราคา

และปริมาณของวัตถุดิบเหล ่านี้ที่

ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง จะ

ผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน โดย

เฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง 

เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อ

การเพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช 

เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอก

เหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ในกรณี

ที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงใน

ทางที่เพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากปริมาณ

ผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้น ก็จะท�า

ให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบใน

ราคาที่สูงขึ้นและในปริมาณที่ไม่เป็น
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ไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งจะส่งผล 

กระทบในเชงิลบต่อผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ ในที่สุด

 เพื่อลดความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าว

ข้างต้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการ

ต่างๆ เพื่อควบคุมต ้นทุนวัตถุดิบ

ให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม ที่ส�าคัญ

ได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณ

ความต้องการวัตถุดิบประเภทท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อต้นทุน

วตัถดุบิรวมของบรษิทัฯ เพือ่ใช้ในการ

วางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบในปริมาณ

และภายในก�าหนดเวลาตามแผนการ

ขายของบริษัทฯ (2) จากข ้อมูล

การประมาณการปริมาณวัตถุดิบท่ี

ต้องการ ท�าให้บริษัทฯ มีอ�านาจใน

การต่อรองราคากับผู ้ผลิตหรือผู ้จัด

จ�าหน่าย เนื่องจากการซื้อเป็นจ�านวน

มากและมีการก�าหนดการส่งมอบ

สินค้าที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงจากการผันผวนของราคา มีการ

ท�าสัญญาซื้อล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือ 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายท่ีบรษิทัฯ เชือ่ถอืล่วงหน้า

โดยมคีวามผกูพนัคูส่ญัญาตามก�าหนด

ระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 3 เดือน 

6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุใน

สัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ปริมาณ

ท่ีซือ้ขาย และก�าหนดเวลาการส่งมอบ  

(4) มกีารจดัซือ้วตัถดุบิล่วงหน้าส�าหรบั 

วัตถุดิบประเภทที่ราคาขึ้นลงตาม

ฤดูกาล และสามารถจัดเก็บไว้ในที่

เหมาะสมโดยไม่ท�าให้เสื่อมคุณภาพ

อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อใช้ในฤดูกาล

ที่ราคามีการปรับสูงข้ึนมาก และ 

(5) มีการรายงานเปรียบเทียบอย่าง

สม�่าเสมอเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของราคาวตัถดุบิทีส่่งผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต ่อต ้นทุนวัตถุดิบรวม 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้น

ราคาขายในกรณีที่เห็นว่าจ�าเป็นและ

กระท�าได้ การด�าเนินมาตรการเหล่านี้ 

เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ 

ควบคมุต้นทนุวตัถดุบิให้อยู่ในระดบัที ่

เหมาะสม

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายพนักงาน

 ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่

จ�าเป็นต้องมพีนกังานเป็นจ�านวนมาก 

(Labor Intensive) โดยเฉพาะพนักงาน

บริการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่

ในระดับที่จะท�าให้ลูกค้ามีความรู้สึก

ที่พึงพอใจ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงาน

จึงจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่มีความ

ส�าคัญในอันดับที่สองรองจากค่าใช้

จ ่ายอาหาร ดังนั้น หากค่าใช้จ ่าย

พนักงานเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ไม่

สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นเพื่อ

ชดเชยกบัค่าใช้จ่ายพนกังานทีเ่พิม่ขึน้

หรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เนื่องจาก

ความกดดันจากการแข่งขัน หรือจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อก�าลังซื้อ

ของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่

เอื้ออ�านวยต่อการปรับขึ้นราคาขาย 

ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย

ส�าคัญ

 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่ม

ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงานตามทีก่ล่าว

มาข้างต้น บรษิทัฯ ได้ด�าเนินมาตรการ 

ต่างๆ เพื่อติดตามควบคมุใหค่้าใชจ่้าย 

พนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด 

(Optimum Level) ดังน้ี (1) ก�าหนด

และปรับเปลี่ยนจ�านวนพนักงานของ

แต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับ

ปริมาณธุรกิจของแต่ละร้านอาหาร

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ยัง

คงสามารถรักษาระดับคุณภาพการ

ให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู ่ในระดับ

มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้  

(2 )  ติดตามควบคุมประสิทธิผล 

(Productivity) ของพนักงานของแต่ละ

ร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การวดัประสทิธผิลของพนกังานตามที่

บริษทัฯ ได้พฒันาขึน้ และเพือ่เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้บริหารร้านอาหารแต่ละ

ร้านให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ใน

เรื่องนี้  จึงได้ก�าหนดให้ผลการวัด

ประสิทธิผลของพนักงานแต่ละร้าน

อาหารตามท่ีกล่าวมา เป็นเครื่องชี้วัด 

ผลการด�าเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งท่ีใช้

ในการประเมินผลการด�าเนินงานของ

แต่ละร้านอาหาร (3) น�าเอาเทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน

ร้านอาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยัง

ช่วยยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารแก่

ลูกค้าให้ดีข้ึนด้วยโดยช่วยการบริการ

มีความรวดเร็วและแม่นย�าย่ิงข้ึน และ 

(4) มกีารฝึกอบรมพนกังานโดยเฉพาะ

พนักงานบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพ

การให้บริการแก่ลูกค้ามีมาตรฐาน

เดียวกัน การด�าเนินมาตรการเหล่านี้

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบกับ

การปรับขึ้นราคาขายในกรณีที่เห็นว่า

จ�าเป็นและกระท�าได้ ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานใน

ระยะเวลาที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมกับรายได้ รวมท้ังสามารถ

ลดความสูญเสียจากที่ มีพนักงาน 

เกินความจ�าเป็นและการปฏิบัติงานที่ 

ด้อยประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงจาก 
การขาดแคลนบุคลากร
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา

 เนือ่งจากธรุกจิของบรษิทัฯ เป็น

ธุรกิจบริการ ดังน้ันบุคลากรจึงเป็น

กลไกส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิได้ ซึง่

บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเปิดสาขาใหม่

ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงานประมาณ 

30–40 คนต่อ 1 สาขา ดังนั้นบริษัทฯ

จะต้องมแีผนงานการรบัพนักงานใหม่

จ�านวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขา

ใหม่ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถ

จัดหาพนักงานใหม่เพื่อรองรับการ

ขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานที ่

ลาออกได้ทนัเวลา อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการและการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจ

และมุ่งม่ันที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าว

เพื่อให้พนักงานท�างานกับบริษัทฯ 

ให้นานที่สุด และให้ความส�าคัญกับ

การท�างานภายใต้ “วฒันธรรมเอ็มเค” 

ที่ มีการดูแลเอาใจใส ่พนักงานทุก

ระดับชั้น การให้โอกาสพนักงานที่

มีความสามารถเพื่อที่จะเป็นระดับ 

บริหารได้ในอนาคต การดูแลเร่ือง 

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารให้เป็นธรรม 

การฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะและความรู้

ความสามารถ รวมถงึการดแูลพนกังาน

เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วย

เหตผุลดงักล่าว จงึมผีูม้าสมคัรเพือ่ร่วม

ท�างานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ง และ

พนักงานทีเ่ข้าท�างานใหม่ทกุคนจะต้อง

เข้าอบรมตามหลกัสตูรของสถาบนัฝึก

อบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึง

วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติ

งานเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จงึไม่มปัีญหาในการหาบคุลากร

ใหม่ทีม่คีวามสามารถตามคณุสมบตัทิี่

บริษัทฯก�าหนดไว้
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ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหา
พื้นที่เช่าและไม่สามารถ
ต่อสัญญาพื้นที่เช่าใน
เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ	
เห็นว่าสมควร

 เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และ

มีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท

อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ท�าให้พื้นที่

เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายาก

ขึ้น อาจท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงใน

การหาพืน้ทีใ่นการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้

ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็น

พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ

พื้นที่ เช ่าหลายรายทั้งศูนย์การค้า 

โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ทั้ง

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังเป็นผู ้ประกอบการร้าน

อาหารชั้นน�าของประเทศ มีสินค้า

และบรกิารเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภค 

จึงไม่คิดว่าเป็นความเสี่ยงท่ีจะส่งผล

ให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นท่ีเช่าได้ 

ส�าหรับสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ 

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี 

และสามารถต่ออายุได้ 3–5 ครั้งๆ ละ 

3 ปี หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ

สัญญาเช่า อาจส่งผลกระทบต่อผล

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู ้ให้เช่ามานาน มีประวัติการช�าระ 

ค่าเช่าที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามา

โดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า 

และที่ผ่านมาได้รับการต่อสัญญาเช่า

มาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯ และ

เจ้าของพื้นที่เช่ายังร่วมกันแก้ปัญหา

ส�าหรับสาขาที่มีผลประกอบการที่ 

ไม่ดี ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องพิจารณา

ปิดสาขานั้นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของท้ังสองฝ่าย ท�าให้บริษัทฯ และ

เจ้าของพื้นที่เช่ามีความสัมพันธ์ที่ดี

มาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็น

ว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่า 

และไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า 

ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการด�าเนิน

ธุรกิจแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการ
เปิดสาขาใหม่

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเปิดสาขา

ใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้

บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ซึง่ปัจจบุนัการแข่งขนัในอตุสาหกรรม

มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ 

มีผู ้ประกอบการธุรกิจร ้านอาหาร

รายใหม่ๆ เข ้ามาในอุตสาหกรรม 

อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง

ในกรณีที่สาขาที่เปิดใหม่อาจจะไม่

สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย

และไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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ลงทุน การเปิดสาขาใหม่นั้น จะต้อง

ใช้เงินลงทุนประมาณ 8-10 ล้านบาท

ต่อสาขา เพื่อใช้ส�าหรับงานออกแบบ 

งานก่อสร้าง งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้

ส�านักงานอ่ืนๆ บริษัทฯ มีแผนงานท่ี

จะขยายสาขาเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิ

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าเลที่ตั้งของสาขา

ที่เปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขา

เดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอาจ

ส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการ

ศึกษาแผนงานการเปิดสาขาใหม่

อย่างเคร่งครัดและสาขาท่ีเปิดใหม่

จะต้องให้ผลตอบแทนท่ีดีและคุ ้ม

ต่อการลงทุนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

เป็นผู้รับผิดชอบในการส�ารวจพื้นที่ 

ความหนาแน่นของประชากร กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ของสาขาบริเวณใกล้เคียงและการ

วิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ระยะเวลา

จ่ายคนืเงนิลงทนุ (Payback Period) และ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return 

on Investment) จะต้องได้ไม่ต�่ากว่า

เกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ เพือ่ใช้ประกอบการ

พิจารณาการเปิดสาขาใหม่ ประกอบ

กับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการท�า

ธุรกิจมานานกว่า 25 ปี และมีสินค้า

และบริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการศูนย์การค้า 

โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์ มี

ความต้องการร้านอาหารที่มีช่ือเสียง

มาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นการดึงดูดและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ที่มาใช้บริการ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้

รบัข้อเสนอทีด่มีาโดยตลอด เช่น ท�าเล

ท่ีตั้ง ขนาดของพ้ืนที่ ระยะเวลาเช่า 

เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษา

พื้นที่เช่าทุกแห่งที่ได้รับข้อเสนอ รวม

ถึงการศึกษาและวิเคราะห์ทางการ

เงินเพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มี

ความเหมาะสมและสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนทีด่ ีบรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจ

ว่าการเปิดสาขาใหม่ให้ครอบคลุม

พื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น จะ

ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท�าก�าไรให้

ผู ้ถือหุ ้น และลดความเสี่ยงต่อการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้ในระยะยาว 

บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและ

ความหนาแน่นของลูกค้าของสาขา

ใกล้เคยีงเพือ่ให้มัน่ใจว่าการเปิดสาขา

ใหม่บริเวณน้ัน จะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายของสาขาที่อยู่ใกล้เคียง 

แต่เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้า

มากยิ่งขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม

พื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วน

ทางการตลาดอีกด้วย

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อ
สัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ

 บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟู้ด จ�ากดั 

ได้รับสิทธิในการด�าเนินธุรกิจร้าน

อาหารญ่ีปุ ่นในประเทศไทยภายใต้ 

ชื่อ “ยาโยอิ” จาก Plenus Co., Ltd. 

โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี และ

สามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี 

เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอก 

กล ่าวการเลิกสัญญาเป ็นหนังสือ 

ล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุ

ในแต่ละคราว ดังนั้น หากมีการบอก

เลิกสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะ

ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร
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ยาโยอิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจร้าน

อาหารยาโยอิมาเป ็นเวลา 10 ป ี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 

158 สาขา และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามข ้อก�าหนดของสัญญา 

แฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 

โดยใช ้รายการอาหารและวิธีการ

ด�าเนินงานของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้

ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ และ 

Know How ที่ใช้ในการด�าเนินงาน ซ่ึง

รวมถึงรูปแบบของร้านอาหาร การ

ปรับรายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ 

การพัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน 

และรูปแบบการด�าเนินงานทั้งด้าน

การค้าและการผลิต และการช�าระเงิน 

ค ่ า สิ ท ธิ ต ร ง ต า ม ก� า ห น ด  อี ก ทั้ ง 

บริษัทฯ เองยังมีความมุ ่งมั่นที่จะ 

ขยายสาขายาโยออิย่างต่อเนือ่ง โดยใน

ปี 2559 เปิดสาขาใหม่ทัง้หมด 19 สาขา  

แ ล ะ มี แ ผ น ง า น ก า ร ข ย า ย ส า ข า 

อย่างต่อเนื่องใอนาคต อีกทั้งผลการ 

ด�าเนินงานของยาโยอิก็มีการเติบโต 

ที่ดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทฯ  

และ Plenus Co., Ltd. ยังเป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจ

ร้านเอ็มเค สุกี้ในต่างประเทศและ 

มคีวามสมัพนัธ์ทีด่มีาเป็นระยะเวลานาน 

และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด 

ซ่ึงน่าจะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความ 

ไว้วางใจให้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ได้

ความเสี่ยงจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการ

ให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน�าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน

ขั้นตอนการสั่งอาหารโดยระบบจะ

ส่งค�าสั่งตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซึ่ง

ช่วยการลดระยะเวลาในการให้บรกิาร

ลูกค้าและลดการผิดพลาดในการ

ท�างานให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังเป็นส่วนที่ส�าคัญในการ

ให้บริการของ Home Delivery ที่รับ 

order จากลูกค้าและส่งค�าสั่งอาหาร

ไปยังสาขาต่างๆ เพื่อเตรียมจัดส่ง 

ต่อไป นอกจากน้ี ยังเป็นส่วนส�าคัญ

ในการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้น หาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา

ขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่

ท�าให้ระบบดงักล่าวไม่สามารถใช้งาน

ได้ อาจส่งผลให้มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของระบบสารสนเทศ 

จึงได ้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวาม

ทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบ

งานที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การจัดซ้ือ

วัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง 

การกระจายสินค้า และระบบสื่อสาร

ระหว่างส�านักงานใหญ่และสาขา

ทั่วประเทศ ซึ่ งการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถ

รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าส่งให้ผู้บริหาร

ใช้วิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ระบบ

มีปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็สามารถ

ด�า เนินธุรกิจต ่อไปได ้  เนื่องจาก 

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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ทุกหน ่วยงานมีคู ่ มือและข้ันตอน 

การปฏบิตังิานเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา

และการด�า เนินการเพื่อให ้ธุ รกิจ

สามารถด�าเนินต่อไปได้ 

ความเสี่ยงจากการลงทุน
ในต่างประเทศ

 บริษัทฯ มีการลงทุนในต่าง

ประเทศผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง 

โดยถือหุ้นร้อยละ 12 ใน Plenus MK  

Co., Ltd. เพื่อด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค  

สุกี้  ในประเทศญี่ปุ ่น และถือหุ ้น

ร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. 

เพื่อด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ใน

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมี

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลาย

ปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

กฎหมาย ภาษี และอัตราแลกเปล่ียน 

ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่งเกิดขึ้นท่ีส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในประ

เทศนั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มแีผนการ

ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ เช่น 

การส�ารวจตลาด (Market Survey) ความ

หนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูล

ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น GDP อัตรา

เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพ

ทางการเมือง นโยบายการลงทุน

ของบริษัทต่างชาติ อัตราภาษี เป็นต้น 

รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีจะ

ต้องได้ไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้เพือ่

ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่มี

พันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus 

Co., Ltd. ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร

กล่องเบนโตะรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

ท่ีมีสาขากว่า 2,900 สาขา และเป็น

เจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ

ภายใต้ชื่อ ยาโยอิ เคน ที่ประสบความ

ส�าเร็จอย่างรวดเร็วในประเทศญ่ีปุ่น 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นใน

วิสัยทัศน์และการบริหารงานของ

กลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท

ชัน้น�าในประเทศญีปุ่น่และมศีกัยภาพ

ที่จะท�าให้ร้านเอ็มเค สุก้ี เป็นที่รู ้จัก

และขยายสาขาไปทัว่ประเทศญ่ีปุน่ ดงั

นัน้ บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าการวางแผน

การลงทุนและการมีพันธมิตรทาง

ธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลดความ

เสีย่งดงักล่าวได้ อกีทัง้การขยายสาขา

ไปประเทศที่ มีอัตราการเติบโตสูง  

มีประชากรหนาแน่นและมีก�าลังซื้อ 

น ่าจะเป ็นโอกาสที่ท�าให ้บริษัทฯ 

สามารถเติบโตได้อีก และยังเป็นการ

กระจายความเสี่ยงในการด�าเนินงาน

อีกด้วย

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

 ในอดีตที่ผ ่านมามีโรคหลาย

ชนิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผล 

กระทบต่ออุตสาหกรรมร้านอาหาร 

เช่น ในปี 2545 พบโรควัวบ้า (Bovine 

Spongiform Encephalopathy) ระบาด

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในปี 2548 

โรคไข้หวัดนก (Bird Flu หรือ H5N1) 

ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก และ

ในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine 

Influenza หรือ H1N1) ที่ระบาดใน

ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น การระบาด

ของโรคดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความ

มั่นใจของลูกค้าในการบริโภคเนื้อวัว 

เนื้อไก่ และเนื้อหมู ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่

ส�าคัญของร้านอาหารทุกแห่งในเครือ

เอ็มเค หากในอนาคตมีโรคระบาด

เกิดขึ้นอีกอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ของบริษัทฯ ได้

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการ

คัดเลือกวัตถุดิบ โดยคัดเลือกผู้ผลิต

และจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และ

วัตถุดิบทุกชิ้นจะต้องมีระบบสืบค้น

ย้อนกลบั (Traceability) ทีส่ามารถตรวจ

สอบเส้นทางของอาหารน้ันๆ ได้ ต้ังแต่

ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

ไม่ว่าจะเป็น ต้นก�าเนิดของสินค้า การ

ผลิต การขนส่ง เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ

ม่ันใจว่าวัตถุดิบทุกช้ินได้มาตรฐาน 

มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย และไม่มี

สิ่งปนเปื้อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี 

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพที่คอยตรวจ

สอบคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และ

ครัวกลางทั้ง 3 แห่งได้ใบรับรองจาก

สถาบันระดับสากล เช่น ISO HACCP 

และ GMP

ความเสี่ยงจาก 
ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

 อุทกภัยครั้งร ้ายแรงที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 

จนถึงปลายปี 2554 ได้สร้างความ
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เสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของไทยในช ่วงครึ่ งป ีหลังอย ่าง

มาก เนื่องจากน�้าได้ท่วมเข้าสู่พื้นที่

เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและ

พืน้ท่ีอตุสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง 

รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) 

ทีต่ัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมนวนครได้

ถูกน�้าท่วมจนต้องปิดด�าเนินการและ

ย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาท่ีครัว

กลางบางนา (CK4) ซึง่มกี�าลงัการผลติ

ที่เพียงพอและรองรับความต้องการ

ของสาขาที่มีท้ังหมดในปัจจุบันได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัว

กลางแห่งใหม่ (CK5) ซ่ึงสามารถ

รองรับความต้องการของสาขาได้อีก

เป็นจ�านวนมาก ส�าหรับร้านอาหาร

ของบริษัทฯ ท่ีได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์น�้าท่วมในปี 2554 ได้แก่

ร้านอาหารสกุี ้เอม็เค จ�านวน 55 สาขา 

และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ จ�านวน 

13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะ

เวลา 0.5 - 2 เดือน โดยร้านส่วนใหญ่

ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากตั้งอยู่

ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดท่ีมี

มาตรการป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้  อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผล

ให้การด�าเนินธุรกิจของคู่ค้าบางราย

หยุดชะงักท�าให้เกิดการขาดแคลน

วตัถดุบิบางประเภทระยะเวลาหนึง่ ซึง่

ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ

 อย ่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได ้

ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีผล

ต่อการด�าเนนิธรุกจิ จงึวางแผนป้องกนั

และรบัมอืความเสีย่งดงักล่าว เช่น การ

ซื้อประกันภัย การวางแผนปฏิบัติงาน

ในภาวะฉกุเฉนิ การฝึกอบรมพนักงาน 

ในการรบัมอืกบัภยัธรรมชาต ิการจดัหา 

ครัวกลางใหม่ในท�าเลที่ เหมาะสม  

การเพิ่มศูนย ์กระจายสินค ้า เพื่อ

กระจายความเสี่ยง การอนุมัติวงเงิน

ฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือพนักงาน และ

การสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู ้ข ่าวสาร

ให้ทั่วถึง การเตรียมความพร้อมของ

ฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้

กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า

ของบรษิทัฯ ว่าธรุกจิจะสามารถด�าเนนิ 

ต่อไปและมีการเตรียมความพร้อมใน

กรณีที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เกิดขึ้น 

 ส�าหรับแผนงานการรับมือใน

กรณีที่สินค้าบางประเภทขาดแคลน

นั้น ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู ้เตรียมการ 

คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ

ทุกรายท่ีสามารถผลิตสินค ้าตาม

มาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ โดย

จะติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้

ทราบประเภทสินค้าที่สามารถผลิตได้  

ก�าลังการผลิต จ�านวน และเวลาที่

สามารถส่งมอบสนิค้าได้ ซึง่ฝ่ายจดัซือ้ 

จะประสานงานกับครัวกลาง เพื่อให้ 

การสื่อสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึง

รายการสินค้าที่ขาดแคลน รายการ

สินค้าทดแทน และระยะเวลาการส่ง

สินค้าในกรณีที่ไม่สามารถส่งให้ตาม

ปกติ ซึ่งทางสาขาจะทราบแนวทาง

ปฏิบัติและบริหารสินค้าคงเหลือใน

แต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ และ 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าทุกสาขาสามารถ

สื่ อสารกับลูกค ้ า โดยตรงได ้  ซ่ึ ง

เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ท�าให้

บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่าง

สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

ได้พยายามบรหิารจดัการให้เหตกุารณ์ 

ดังกล ่าวให ้กลับมาเป ็นปกติโดย

เร็วที่สุด ซึ่ งลูกค ้าทุกท ่านเข ้าใจ 

ในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความ

ไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มี

ความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือและ

เตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงดัง

กล่าวได้ 

 นอกจากการเตรยีมความพร้อม

ในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ ยังมี

กรมธรรม์ประกันภัยหลายประเภท 

เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ ประกันภัย 

ส�าหรบัเงนิประกนัความรบัผดิต่อบคุคล

ภายนอก และประกันความเสี่ยงภัย

ทรัพย์สิน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากการมี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น 
ผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ	ถือหุ้นรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละ	50
 จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน

ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ณ วันที่  26 

สิงหาคม 2559 ปรากฏว่า บริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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จ�านวน 667,153,324 หุ้น คิดเป็น 

ร ้อยละ 73.29 ของจ�านวนหุ ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

จ�านวน 910,249,500 หุ้น แยกเป็น

ของนายฤทธิ์  ธีระโกเมน จ�านวน 

139,743,333 หุ้น หรือร้อยละ 15.4  

นางยุพิน ธีระโกเมน ซึ่งเป็นภริยา

ของนายฤทธิ์  ธีระโกเมน จ�านวน 

363,199,979 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  

39.9 โดยหุ ้นในจ�านวนนี้  จ�านวน 

164,087,977 หุ้น หรือร้อยละ 18.0 

เป็นการถือหุ้นในนามผู้จัดการกอง

มรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม 

ซึ่งเป็นน้องชายและได้เสียชีวิตแล้ว

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2557 และ

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ซ่ึงเป็น

น้องชายอีกคนหนึ่งของนางยุพิน  

ธรีะโกเมน ถอืหุน้จ�านวน 164,210,012 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0 สัดส่วน

การถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ 

บริษัทฯ ด้วย สามารถควบคุมมติท่ี

ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้ในเกือบทุกเรื่อง 

เช่น เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือ 

เรื่องส�าคัญอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 

ก�าหนดให้ต ้องได้รับคะแนนเสียง  

3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 

ผู ้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงอาจ

มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุ 

เรื่องที่ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่เสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

 อย่างไรก็ดี ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่

และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

ดังกล ่าวข ้างต ้นเป ็นผู ้ร ่วมก ่อต้ัง

บริษัทฯในปี 2529 และท�าให้บริษัทฯ 

มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ มีผลการ

ด�า เนินงานที่น ่าประทับใจและมี

ฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน 

นับเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี ซ่ึง

เป็นการพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าผู ้ถือหุ ้น

รายใหญ่และเป็นผู ้บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ ดังกล่าวมีความรู้ความ

สามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ 

ท่ีจะน�าพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต 

ต่อไปได้ แม้กระนั้นก็ตาม เพื่อให้

บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร เจ ริ ญ เ ติ บ โ ต แ ล ะ 

สร ้างมูลค ่าที่ เพิ่มขึ้นอย ่างยั่ งยืน 

ต่อไปในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือ

หุน้รายใหญ่และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบริษัทฯ ดังกล่าวจึงได้น�าบริษัทฯ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในปี 2556 ซึง่เป็นการ

ยนืยนัในระดบัหน่ึงว่า การบรหิารงาน

ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 

นอกจากน้ี หลงัจากบรษิทัฯเป็นบรษิทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ส� า นั ก ง า น 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัฯ

ต ้องมีคณะกรรมการตรวจสอบที่

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งหมด และคณะกรรมการชุดย่อย 

อ่ืนๆ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น เพ่ือช่วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับ

ดแูลกจิการของบรษิทัฯ  ให้เป็นไปตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีปัจจบุนั 

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการชุดย่อยสอง

ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และคณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบ

ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน จาก

จ�านวนกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดย

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการ 

ที่เป็นอิสระ นอกจากน้ี ยังได้มีการ

ก�าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 

ข้างต้นอย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์ 

อักษร เพ่ือให้ม่ันใจว่าคณะกรรมการ

ชุดย่อยดังกล่าวมีการปฏิบัติหน้าที่

อย ่างมีประสิทธิภาพและเป ็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยเฉพาะมีการเป ิดเผยข ้อมูลที ่

ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มี

การตรวจสอบรายการที่อาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห ่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  เพื่อสร ้าง 

ความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นเกี่ยวกับ

เรื่องการถ่วงดุลอ�านาจของผู้ถือหุ้น

รายใหญ่และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ 

บริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น




