บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
3 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
3.1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ

ปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลล่ำสุด ณ 31 มีนำคม 2556

3.1.1. ธุรกิ จร้านสุกี้

ภำยใต้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ร้านเอ็ม เค สุกี้
ร้ำนเอ็ม เค สุก้ีเป็ นร้ำนอำหำรที่ดำเนิ นกำรโดยบริษทั ฯ โดยมีอ ำหำรหลักเป็ นอำหำรประเภทสุก้ี ได้แก่
เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ผักสด ชนิดต่ำงๆ กว่ำ 100 รำยกำร สำหรับลวกในหม้อสุก้ี นอกจำกนี้ยงั มีอำหำรประเภท
อื่นอีกหลำยรำยกำรไว้สำหรับบริกำรได้แก่ ติ่มซำ เช่น ซำลำเปำ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ ปอเปี๊ ยะสด อำหำรจำน
เดียว (A La Carte) เช่น เป็ ดย่ำงเอ็ม เค หมูแดงอบน้ ำผึง้ ซี่โครงหมูน่ึงอบเต้ำเจีย้ ว เนื้อเปื่ อยฮ่องกง บะหมี่
หยก เกีย๊ วน้ ำ รวมถึงผลไม้ ขนมหวำน ไอศกรีมชนิดต่ำงๆ เครื่องดื่มหลำกหลำยชนิด เป็ นต้น
ลักษณะของร้ำนเอ็ม เค สุก้ี คือร้ำนของครอบครัว (Family Restaurant) โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือลูกค้ำ
ประเภทครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนทำงำนซึง่ มีรำยได้ระดับปำนกลำงถึงสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆในร้ำน
สำมำรถใช้เวลำร่วมกันปรุงสุก้เี พื่อรับประทำนร่วมกันพร้อมกับสนทนำไปด้วยโดยไม่ต้องรีบร้อน หรือหำก
เป็ นคนทำงำนทีร่ ะยะเวลำพักเทีย่ งมีจำกัด ก็สำมำรถใช้เวลำไม่ถงึ 1 ชั ่วโมงเพื่อรับประทำนอำหำร เนื่องจำก
กำรบริกำรของทำงร้ำนเน้ นกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่ อครัง้ ประมำณ 267
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555มีนำคม 2556 ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี มีจำนวนทัง้ หมด 348 353 สำขำทั ่วประเทศ โดย
ส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ในศูนย์กำรค้ำ โมเดิรน์ เทรด และคอมมูนิต้มี อลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ห้ำงเซ็นทรัล
โรบินสัน เดอะมอลล์ เมเจอร์ เอสพลำนำด เป็ นต้น ที่เป็ นแหล่งสรรพสินค้ำของลูกค้ำที่มรี ำยได้ระดับปำน
กลำงถึงสูง โดยมีจำนวนสำขำแบ่งตำมภูมภิ ำคต่ำงๆดังต่อไปนี้
ภูมภิ ำค
กรุงเทพและปริมณฑล
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคตะวันออก
ภำคใต้
ภำคตะวันตก
รวม

จำนวนสำขำ
167
287
19
442
39
40
164
35348

ในร้ำนเอ็ม เค สุก้ี โดยทั ่วไปจะเป็ นกำรบริกำรในรูปแบบตำมสั ่งและคิดรำคำตำมประเภทและจำนวนอำหำร
อย่ำงไรก็ตำม ในร้ำนเอ็ม เค สุก้ี 14 สำขำดังต่อไปนี้ จะให้บริกำรอำหำรสุก้รี วมถึงอำหำรประเภทอื่นๆ ของ
หวำน และเครื่องดื่มทัง้ หมดในรูปแบบบุฟเฟต์ ภำยใต้แนวคิด All You Can Eat หรือ กินได้ไม่อนั ้ ภำยใน
วัน เวลำและรำคำที่ก ำหนด หำกลู ก ค้ำ รับ ประทำนเหลือ จะต้ อ งช ำระเงิน ตำมรำยกำรอำหำร โดยมี
รำยละเอียดรำคำดังต่อไปนี้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สำขำ

จังหวัด

บริกำร

1. โรบินสัน ลำดหญ้ำ

กรุงเทพฯ

2. เมเจอร์ รัชโยธิน
3. อินเดีย เอ็มโพเรียม

รำคำสุทธิ (ผูใ้ หญ่)

รำคำสุทธิ (เด็ก)

10.00-17.00

17.01-ปิ ด

10.00-17.00

17.01-ปิ ด

จันทร์-ศุกร์

319

349

179

190

กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์

319

349

179

190

กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์

319

349

179

190

4. เฉลิมไทย ชลบุร ี

ชลบุร ี

จันทร์-ศุกร์

319

349

179

190

5. โลตัส รำชบุร ี

รำชบุร ี

จันทร์-ศุกร์

319

349

179

190

6. บิก๊ ซี รำชบูรณะ

กรุงเทพฯ

ทุกวัน

319

349

179

190

7. บำงกอกโดม

กรุงเทพฯ

ทุกวัน

319

349

179

190

8. เมเจอร์ สุขมุ วิท

กรุงเทพฯ

ทุกวัน

319

349

179

190

9. เมเจอร์ รังสิต

ปทุมธำนี

ทุกวัน

319

349

179

190

10. เมเจอร์ ปิ่ นเกล้ำ

กรุงเทพฯ

ทุกวัน

319

349

179

190

11. ฟิวเจอร์ รังสิต

ปทุมธำนี

ทุกวัน

319

349

179

190

12. โลตัส หำงดง

เชียงใหม่

ทุกวัน

319

349

179

190

13. ท๊อปแลนด์

เพชรบูรณ์

ทุกวัน

319

349

179

190

14. ศูนย์กำรค้ำ12 ห้วยแก้ว

เชียงใหม่

ทุกวัน

319

349

179

190

2) ร้านเอ็ม เค โกลด์
ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ เป็ นร้ำนอำหำรที่ดำเนินกำรโดยบริษทั ฯ โดยมีกำรบริกำรอำหำรหลักประเภทสุก้ี และ
อำหำรประเภทอื่นได้แก่ ติม่ ซำ และอำหำรจำนเดียวบริกำรเหมือนร้ำนเอ็ม เค สุก้ี แต่วตั ถุดบิ และอำหำรที่
ให้บริกำรจะเป็ นระดับพรีเมีย่ ม ทัง้ นี้ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของร้ำนเอ็ม เค โกลด์ คือกลุ่มลูกค้ำเดิมของร้ำน
เอ็ม เค สุก้ี ที่ม ีรำยได้ค่อ นข้ำงสูง ชื่นชอบอำหำรเกรด Premium และต้อ งกำรใช้ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ เป็ น
สถำนที่เลี้ยงรับรอง กำรตกแต่งของร้ำนเอ็ม เค โกลด์ จะเน้นควำมหรูหรำ ประดับด้วยไฟและวัสดุหลำกสี
ทำให้เกิดประกำยระยิบระยับสวยงำม วัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ในร้ำนจะเน้นควำมหรูหรำ เช่นกำรใช้ หม้อไฟสีทอง
จำนชำมกระเบื้อ ง นอกจำกนี้ รำยละเอียดอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง ป้ำยชื่อ ร้ำน ครัวเป็ ดย่ำงที่โชว์
ด้ำนหน้ ำร้ำน ผ้ำรองจำน แบบฟอร์มพนักงำน ได้รบั กำรออกแบบอย่ำงพิถีพถิ นั และมีส่วนประกอบของสี
ทอง เพื่อให้ดหู รูหรำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ มีทงั ้ หมด 6 สำขำ ตัง้ อยู่ในย่ำนธุรกิจที่สำคัญ
ได้แก่ สยำมพำรำกอน เซ็นทรัลเวิลด์ ศำลำแดง เอสพลำนำด เอกมัย และจังซีลอน จ.ภูเก็ต โดยรูปแบบกำร
บริกำรจะเป็ นกำรบริกำรในรูปแบบตำมสั ่งและคิดรำคำตำมประเภทและจำนวนอำหำร โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย
ต่อคนต่อครัง้ ประมำณ 447 บำท นอกจำกนี้ ร้ำนเอ็ม เค โกลด์ ยังบริกำรอำหำรสุก้รี วมถึงอำหำรประเภท
อื่นๆ ของหวำน และเครื่องดื่มทัง้ หมดในรูปแบบบุฟเฟต์เช่นกัน โดยสำขำที่ให้บริกำรดังกล่ำวมี 4 สำขำ ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สำขำ

จังหวัด

บริกำร

สุขมุ วิท เอกมัย

กรุงเทพฯ

เอสพลำนำด

รำคำสุทธิ (ผูใ้ หญ่)

รำคำสุทธิ (เด็ก)

10.00-17.00

17.01-ปิ ด

10.00-17.00 17.01-ปิ ดร้ำน

จันทร์-ศุกร์

429

479

219

239

กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์

429

479

219

239

ศำลำแดง

กรุงเทพฯ

จันทร์-อำทิตย์

429

479

219

239

เซ็นทรัลเวิลด์

กรุงเทพฯ

จันทร์-ศุกร์

429

479

219

239

3.1.2. ธุรกิ จร้านอาหารญี่ปนุ่
ร้านอาหารยาโยอิ
ร้ำนอำหำรยำโยอิ ดำเนินกำรโดยบริษทั ย่อยคือ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด ซึ่งได้รบั สิทธิแฟรนไชส์ในกำร
ดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำยำโยอิ เคน มำจำก Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น และเป็ นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจร้ำนอำหำรของประเทศญี่ปุ่น โดยร้ำนอำหำร
ยำโยอิสำขำแรกในประเทศไทยเปิ ดให้บริกำรในปี 2549
ร้ำนอำหำรยำโยอิตกแต่งในบรรยำกำศสดใส เป็ นกันเอง บริกำรอำหำรญี่ป่นุ ภำยใต้แนวคิด “เสิรฟ์ ร้อน อร่อยเร็ว”
เน้ นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว แต่มคี ุณภำพ ปรุงใหม่ทุกจำน และมีรำคำสมเหตุสมผล โดยแนวคิดนี้ได้นำมำจำก
รูปแบบกำรใช้ชวี ติ ของชำวญี่ปนุ่ คือแม้จะต้องอยูใ่ นภำวะเร่งรีบเพียงใด ทุกอย่ำงในชีวติ ประจำวันจะต้องประณีต
และได้มำตรฐำน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องอำหำร ซึง่ สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนไทยที่ให้ควำมสำคัญกับอำหำรกำรกิน
เช่นกัน
ร้ำนอำหำรยำโยอิบริกำรอำหำรญี่ปุ่นทัง้ ประเภทจำนเดียว (A La Carte) และอำหำรเป็ นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ
บริกำรมำพร้อมกับ ข้ำว สลัดผัก ซุปมิโสะ เครื่องเคียงแบบญี่ปุ่นประจำวัน อำหำรแนะนำได้แก่ หมูชุบแป้งทอด
รำดซอสมิโสะ หมูย่ำงกระทะร้อน ข้ำวหน้ ำเนื้อประเภทต่ำงๆ ข้ำวกล่องแบบญี่ปุ่น นอกจำกนี้ยงั มีบริกำร อุด้ง
รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกี๊ยวซ่ำ พิซซ่ำญี่ป่นุ และขนมหวำน รวมถึงเครื่องดื่มที่หลำกหลำย โดยมีค่ำใช้จ่ำย
เฉลีย่ ต่อคนต่อครัง้ ประมำณ 217 บำท
นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำและคัดสรรเมนู ใหม่ๆ อย่ำงสม่ำเสมอร่วมกับเชฟชำวญี่ปุน่ ของยำโยอิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อ ให้ได้เมนู ท่ีเข้ำกับฤดูกำล และยังคงรูปแบบควำมเป็ นอำหำรญี่ปุ่น โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมำ
ให้บริกำร เช่น ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2555 ที่ผ่ำนมำ มีกำรบริกำรเมนู ใหม่คอื ปลำย่ำงชิมะฮอกเกะนำเข้ำจำก
ญี่ปนุ่ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำนอำหำรยำโยอิ มีจำนวนทัง้ หมด 915 สำขำทั ่วประเทศ
ภูมภิ ำค
กรุงเทพและปริมณฑล
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคตะวันออก
ภำคใต้
ภำคตะวันตก
รวม

ส่วนที่ 2 หน้ำ 19

จำนวนสำขำ
61
87
3
86
8
4
32
951

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ร้านฮากาตะ
ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษทั ฯ ได้เปิ ดร้ำนอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ ที่โรงพยำบำลศิรริ ำช ร้ำนฮำกำตะบริกำร
อำหำรญี่ป่นุ ประเภทรำเมงชนิดต่ำงๆ เกี๊ยวซ่ำ และเครื่องดื่มชนิดต่ำงๆ มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ ประมำณ
197 บำท ร้ำนฮำกำตะสำขำโรงพยำบำลศิรริ ำชเป็ นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะบริจำคกำไร
หลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิรริ ำชทัง้ หมด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำนฮำกำตะมี
จำนวน 1 สำขำ
ร้านเท็นจิ น
ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษทั ฯ ได้เปิ ดร้ำนอำหำรญี่ปุน่ เท็นจิน สำขำแรกที่ศูนย์กำรค้ำ The Scene ทำวน์อนิ
ทำวน์ ซ.ลำดพร้ำว 94 โดยบริกำรอำหำรญี่ปุ่นกระทะร้อนประเภทต่ำงๆ (เทปปนั ยำกิ) เครื่องดื่มและขนมหวำน
ประเภทต่ำงๆ มีคำ่ ใช้จำ่ ยเฉลีย่ ต่อคนต่อครัง้ ประมำณ 290 บำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำน
เท็นจินมีจำนวน 1 สำขำ
3.1.3. ธุรกิ จร้านอาหารไทย
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม เป็ นร้ำนอำหำรทีด่ ำเนินกำรโดยบริษทั ฯ บริกำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งใน
รูปแบบไทย โดยคงควำมเป็ นร้ำนอำหำรไทยเหมือนยุคก่อตัง้ สำขำแรกทีส่ ยำมสแควร์ ก่อนที่รำ้ นอำหำรของ
บริษทั ฯ จะมุง่ ให้บริกำรอำหำรประเภทสุกย้ี ำกีเ้ ป็ นหลัก เน้นกลุ่มลูกค้ำทีม่ รี ำยได้ระดับกลำงถึงสูง อำหำรไทยที่
ให้บริกำรมีตงั ้ แต่อำหำรประเภทกับข้ำว ได้แก่ น้ ำพริก ต้มยำ แกง ผัดผักชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดียว ก๋วยเตีย๋ ว
อำหำรทำนเล่น ตลอดจนขนมหวำน เครื่องดื่มที่หลำกหลำยและไวน์ มีคำ่ ใช้จำ่ ยเฉลีย่ ต่อคนต่อครัง้ ประมำณ
245 บำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำน ณ สยำม มี 1 สำขำ ตัง้ อยูท่ ช่ี นั ้ B1 ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัล พลำซ่ำ บำงนำ
สำหรับร้ำนอำหำร เลอ สยำม เป็ นร้ำนอำหำรที่ดำเนินกำรโดยบริษทั ฯ และบริกำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบเช่นกัน
ร้ำนอำหำร เลอ สยำม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศที่หรู มีระดับ อำหำรต่ำงๆรวมถึงเครื่องดื่มจะเป็ น
ระดับพรีเมีย่ ม โดยร้ำนอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติ หรือกลุ่มลูกค้ำที่มรี ำยได้ค่อนข้ำงสูงและ
ต้ อ งกำรใช้ ร้ ำ นเป็ นสถำนที่ เ ลี้ ย งรับ รอง โดยมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ครัง้ ประมำณ 441
บำท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำนเลอ สยำม มี 2 สำขำได้แก่ สำขำศำลำแดง และสำขำจังซีลอน จ.
ภูเก็ต
3.1.4. ธุรกิ จร้านกาแฟและเบเกอรี่
ในเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษทั ฯ ได้เปิ ดร้ำนกำแฟและเบเกอรีภ่ ำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท”
ซึ่งพัฒ นำขึ้น โดยบริษทั ฯ เอง สำขำแรกที่โรงพยำบำลศิริรำช โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่ กำแฟ และ
เครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ มีคำ่ ใช้จำ่ ยเฉลีย่ ต่อคนต่อครัง้ ประมำณ 195 บำท ร้ำนเลอ เพอทิท สำขำโรงพยำบำลศิ
ริรำชเป็ นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะบริจำคกำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำลศิรริ ำช
ทัง้ หมด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 ร้ำนเลอ เพอทิทมีจำนวน 1 สำขำ
3.1.5. บริการส่งถึงบ้านและบริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่
กำรบริกำรส่งถึงบ้ำน Home Delivery และบริกำรจัดเลีย้ งนอกสถำนที่ดำเนินกำรโดยบริษทั ฯ และ บริษทั เอ็ม เค
อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด โดยบริกำรส่งอำหำรจำกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิถงึ บ้ำนตัง้ แต่เวลำ 10.00 – 21.00 น.
โดยจำนวนสั ่งอำหำรขัน้ ต่ ำจำกทัง้ สองร้ำนคือ 150 บำท หำกเป็ นอำหำรสดรำยกำรย่อยของร้ำนเอ็ม เค สุก้ี
จำนวนสั ่งขัน้ ต่ำจะเริม่ ต้นที่ 199 บำท ค่ำบริกำรส่งอำหำรครัง้ ละ 30 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ แล้ว) โดยสำมำรถ
ชำระค่ำอำหำรเป็ นเงินสดหรือบัตรเครดิตวีซ่ำทุกธนำคำร ซึ่งกำรสั ่งอำหำรสำมำรถทำได้ 2 ทำง คือ สั ่งทำง
โทรศัพท์ และสั ่งทำงออนไลน์ผำ่ นเวปไซต์
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สั ่งอำหำรทำงโทรศัพท์
บริเวณที่ให้บริกำร
กรุงเทพฯและปริมณฑล
เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี
นอกเขตเมืองพัทยำ จ.ชลบุรี
เชียงใหม่

โทรศัพท์
0-2248-5555
038-374-484
038-286-557
053-214-111

สั ่งอำหำรทำงออนไลน์
บริเวณที่ให้บริกำร
กรุงเทพฯและปริมณฑล
เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี
นอกเขตเมืองพัทยำ จ.ชลบุรี
เชียงใหม่

เอ็ม เค สุก้ี

ยำโยอิ

http://delivery.mkrestaurant.com http://delivery.yayoirestaurants.com

สำหรับบริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิบริกำรรับสั ่งอำหำรล่วงหน้ำและบริกำรอำหำร
กล่องสำหรับจัดงำนเลีย้ ง งำนพิธกี ำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ บริษทั ฯมีโครงกำรที่จะบริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่อย่ำง
ครบวงจร โดยจะมีกำรบริกำรอุปกรณ์ เช่น หม้อสุก้ี ปลัก๊ ไฟ และบุคลำกรที่มคี วำมเชี่ยวชำญ เพื่ออำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดงำนนอกสถำนที่ดว้ ย
3.1.6. ร้านอาหารในต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 มีจำนวนร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิในต่ำงประเทศ รำยละเอียด
ดังนี้
ประเทศ
ญี่ปนุ่

จำนวนร้ำนเอ็ม เค สุก้ี
330

จำนวนร้ำนยำโยอิ
-

สิงคโปร์

-

3

เวียดนำม

1

-

ดำเนินธุรกิจโดย
Plenus MK Co.,Ltd.
(บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 12 / ได้รบั
สิทธิแฟรนไชส์จำกบริษทั ฯ)
Plenus & MK Pte.Ltd.
(บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50 / เป็ น
บริษทั ร่วมค้ำ)
Global Investment Gate JointStock Company เป็ นบุคคลทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกันทีไ่ ด้รบั สิทธิ แฟรน
ไชส์จำกบริษทั ฯ

3.1.7. สถาบันฝึ กอบรม
ดำเนินกำรโดยบริษทั เอ็ม เค เซอร์วสิ เทรนนิ่ง จำกัด หรือสถำบันฝึกอบรมเอ็ม เค ซึ่งก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2549
เพื่อให้บริกำรฝึ กอบรมงำนด้ำนบริกำรและทักษะที่จำเป็ นในกำรทำงำนแก่พนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
เนื่องจำกบริษทั ฯ ตระหนักดีกว่ำทรัพยำกรที่มคี ่ำมำกที่สุดขององค์กรคือ พนักงำน บริษทั ฯจึงให้ควำมสำคัญกับ
กำรสรรหำ คัด เลือ ก ดูแ ลเอำใจใส่ และพัฒ นำบุ ค ลำกรอย่ำ งเป็ น ระบบ บริษ ัท ฯได้พฒ
ั นำกำรหลัก สูตรกำร
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ฝึ กอบรมตำมมำตรฐำนของบริษทั ฯอย่ำงเข้ม ข้น พนักงำนทุ กส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำนสำขำ ทัง้ ที่เป็ น
พนักงำนประจำหรือพนักงำนชั ่วครำว ซึง่ รวมถึง นักเรียน นักศึกษำ พนักงำนฝำ่ ยบริหำรจัดกำร รวมทัง้ ผูบ้ ริหำร
จะต้องได้รบั กำรอบรมพัฒนำควำมรู้แ ละได้รบั ควำมดูแลจำกบริษทั ในมำตรฐำนเดียวกันตำม Training Road
Map เพื่อให้สอดคล้องกับแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) ของตำแหน่งงำนของพนักงำนแต่ละคน
สถำบันฝึกอบรมเอ็ม เค ตัง้ อยู่ท่ถี นนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงข้ำมกับศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลซิต้ี บำงนำ เป็ นอำคำร
7 ชัน้ ที่มหี ้องฝึ กอบรมหลำยรูปแบบ มีอุปกรณ์ท่จี ำเป็ นในกำรฝึ กอบรมอย่ำงครบครัน หลักสูตรส่วนใหญ่ เป็ น
หลักสูตรที่ใช้ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนงำนบริกำรจำกบุคลำกรภำยใน วิทยำกรจึงประกอบไปด้วยผูบ้ ริหำร
ระดับต่ำงๆ หัวหน้ ำงำนและผู้เชี่ยวชำญ มีครูฝึกที่ม ีประสบกำรณ์ในงำนบริกำรเป็ นผู้ให้ควำมรู้และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่จำเป็ น ทักษะกำรให้บริกำรที่เป็ นมำตรฐำน รวมทัง้ ทัศนคติท่ดี ตี ่อลูกค้ำและจิตใจที่รกั กำร
บริกำร ส่งผลให้พนักงำนเอ็ม เคทุกคนมุ่งมั ่นที่จะร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนบริกำรให้บรรลุเป้ำหมำยนัน่ คือกำร
บริกำรเพื่อให้ลูกค้ำพึงพอใจมำกทีส่ ุด
3.2. ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ มีช่องทำงกำรจำหน่ำย 3 ช่องทำง คือ 1) กำรรับประทำนอำหำรในร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษทั ฯ ซึ่งครอบคลุมทุก
ภูมภิ ำคทั ่วประเทศ 2) กำรซือ้ อำหำรกลับไปรับประทำนทีบ่ ำ้ น และ 3) บริกำรส่งถึงบ้ำน Home Delivery ซึ่งให้บริกำรใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี และเชียงใหม่
3.3. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.3.1. ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจร้ำนอำหำรเป็ นธุรกิจที่เปิ ดกิจกำรง่ำย มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง จึงมี
สภำวะกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง โดยภำพรวมแล้วเป็ นธุรกิจที่มกี ำรเติบโตตลอดเวลำ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคทีน่ ิยมกำรออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ มูลค่ำธุรกิจอำหำรในประเทศไทยในปี 2554 คำด
ว่ำมีมูลค่ำกว่ำ 300,000 ล้ำนบำท (ที่ม ำ: ศูน ย์วิจยั กสิกรไทย) โดยธุรกิจร้ำ นอำหำรสำมำรถแบ่ง ออกเป็ น 4
ประเภทหลัก คือ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำรครอบครัว ร้ำนเสิรฟ์ เร็ว และร้ำนอำหำรขนำดเล็ก (ที่มำ: สำนักส่งเสริม
และพัฒนำธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
1. ภัตตำคำร (Fine Dining) เป็ นร้ำนที่มกี ำรออกแบบตกแต่งอย่ำงประณีต สวยงำม ใช้วสั ดุและอุปกรณ์
รำคำแพง มีเ มนู อ ำหำรอย่ำ งหรู ห รำ มีก ำรบริก ำรระดับ 5 ดำว อย่ำ งเช่ น ร้ำ นอำหำรอิต ำเลีย น
ร้ำนอำหำรฝรั ่งเศส ร้ำนอำหำรจีน และร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ เป็ นต้น
2. ร้ำนอำหำรครอบครัว (Family Dining) เป็ นร้ำนที่มกี ำรออกแบบตกแต่ง พอสมควร เน้นบรรยำกำศแบบ
สบำยๆ เป็ น กัน เอง รำคำอำหำรระดับ ปำนกลำง พนั ก งำนบริก ำรแบบเป็ น กัน เอง ไม่ ม ีพิธีรีต อง
ร้ำนอำหำรในกลุ่มนี้สำมำรถแบ่งประเภทได้หลำยประเภท เช่น อำหำรไทย อำหำรฝรั ่ง อำหำรญี่ป่นุ และ
อำหำรปรุงด้วยตัวเอง
3. ร้ำนเสิรฟ์ เร็ว (Quick Service Restaurant หรือ QSR) เป็ นร้ำนที่มกี ำรออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่ำย มี
ควำมทันสมัย เน้นบริกำรอำหำรจำนด่วน สะดวกรวดเร็ว มีรำยกำรอำหำรจำกัดและสำมำรถหมุนเวียน
ลูกค้ำได้ในปริมำณมำก ซึง่ มีผปู้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรแฟรนไชส์เข้ำมำมีบทบำทมำกขึน้
4. ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก (Kiosk) เป็ นร้ำนที่มกี ำรออกแบบตกแต่งแบบง่ำยๆ เน้นอำหำรจำนเดียว สำมำรถ
ปรุงได้ง่ำยและรวดเร็ว โดยเป็ นธุรกิจขนำดย่อมที่มเี จ้ำของร้ำนเป็ นพ่อครัวเอง เป็ นกลุ่มร้ำนอำหำรที่มี
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในจำนวนมำก
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ภำวะกำรแข่งขันธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยค่อนข้ำงรุนแรง เนื่องจำกมีกำรขยำยธุรกิจและกำรลงทุนจำกทัง้
ผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ ในลักษณะของร้ำนอำหำรในศูนย์กำรค้ำ โมเดิรน์ เทรด
และคอมมูนิต้มี อลล์ โดยเฉพำะกระแสควำมแรงของดำรำเกำหลีและญี่ป่นุ ที่ทำให้ผู้บริโภคมีควำมสนใจอำหำร
เกำหลีและญี่ปุ่นมำกขึ้นท ำให้ม ีผู้ประกอบกำรรำยย่อ ยเข้ำมำในอุตสำหกรรมมำกขึ้นเพื่อ เพิ่ม ทำงเลือกให้กบั
ผูบ้ ริโภค โดยเน้นควำมหลำกหลำยของเมนู ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร กำรตกแต่งร้ำนที่มสี สี นั และลูกเล่นที่
ทันสมัย มีทำเลทีต่ งั ้ อยูใ่ นแหล่งชุมชน และกำรตัง้ รำคำสินค้ำทีไ่ ม่แพงจนเกินไป
3.3.2. การแข่งขัน
มูล ค่ำ ตลำดของธุร กิจ ร้ำ นอำหำรในประเทศไทยในปี 2554 มีมูล ค่ำ รวมประมำณ 300,000 ล้ำ นบำท
(ทีม่ ำ: ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย) บริษทั ฯ คำดว่ำ เอ็ม เค สุก้ี มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 3 ของมูลค่ำร้ำนอำหำร
รวม และคู่แข่งโดยตรงของเอ็ม เค สุก้ี คือ เครือข่ำยร้ำนอำหำรที่มสี ำขำจำนวนมำกที่ครอบคลุมทุกภูมภิ ำคทั ่ว
ประเทศ และโดยมำกจะมีสำขำในศูนย์กำรค้ำ โมเดิรน์ เทรด และคอมมูนิต้มี อลล์ท่ตี งั ้ อยู่ในแหล่งชุมชน เช่น ไก่
ทอด พิซซ่ำ แฮมเบอร์เกอร์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำจำกร้ำนอำหำรทีม่ ลี กั ษณะเมนู คล้ำยกัน คู่แข่งของเอ็ม เค
สุก้ี คือ ฮอท พอท ชำบูชิ ซูกชิ ิ บำร์บคี วิ พลำซ่ำและจุม่ แซ่บฮัท
คู่แข่งของเอ็ม เค สุกี1้
ฮอท พอท
บำร์บคี วิ พลำซ่ำ / จุม่ แซ่บฮัท
ชำบูชิ
ซูกชิ ิ บุฟเฟ่ต์ / โซลกริลล์ บุฟเฟต์
โคคำ สุก้ี
เอ็ม เค สุกี้ (รวมเอ็ม เค โกลด์)2

จานวนสาขา
117
94
69
27
8
355

หมำยเหตุ: 1. ข้อมูลจำก Website ของแต่ละบริษทั ณ วันที่ 21 ม.ค. 2556
2. ข้อมูลจำกบริษทั ฯ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2556

ในขณะที่ยำโยอิจะเป็ นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเสิร์ฟเร็วที่เป็ นที่ช่นื ชอบของกลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ
และกลุ่มวัยรุ่นที่เน้นควำมสะดวกรวดเร็วกับอำหำรญี่ปุ่นต้นตำรับในรำคำที่ไม่แพง สำหรับมูลค่ำธุรกิจของตลำด
อำหำรญี่ป่นุ นัน้ มีมูลค่ำประมำณ 14,000 ล้ำนบำท (ที่มำ: นิตยสำรแบรนด์ บรรษัท, มีนำคม 2555) ซึ่งบริษทั ฯ
คำดว่ำยำโยอิมสี ว่ นแบ่งมูลค่ำตลำดประมำณร้อยละ 7 ของมูลค่ำตลำดอำหำรญี่ป่นุ รวม โดยคู่แข่งโดยตรงของยำ
โยอิ คือ ร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ทีม่ เี มนูหลำกหลำยและเปิ ดให้บริกำรหลำยสำขำ ได้แก่ ฟูจิ เซ็น และโอโตยะ
คูแ่ ข่งของยำโยอิ1
ฟูจิ
โอโตยะ / โอโตยะคิทเช่น
เซน
ยาโยอิ 2

จำนวนสำขำ
79
35
25
91

หมำยเหตุ: 1. ข้อมูลจำก Website ของแต่ละบริษทั ณ วันที่ 21 ม.ค. 2556
2. ข้อมูลจำกบริษทั ฯ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2556

3.3.3. แนวโน้ มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนถือเป็ นเรื่องปกติท่สี ะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชวี ติ ของคนไทยที่เน้นควำม
สะดวกสบำยมำกยิง่ ขึ้น ซึ่งกำรเลือกร้ำนอำหำรที่จะรับประทำนนัน้ นอกจำกเมนู หลำกหลำย รสชำติอำหำรที่
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อร่อย บริกำรทีด่ แี ละรำคำทีส่ มเหตุสมผลแล้ว ผูบ้ ริโภคยังพิถพี ถิ นั และใส่ใจกำรรับประอำหำรมำกขึน้ เช่น อำหำร
เพื่อสุขภำพ ขัน้ ตอนกำรเตรียมอำหำร ควำมสะอำด และคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ประกอบไปด้วย แคลอรี่ โปรตีน
ไขมัน แป้ง น้ ำตำล และแร่ธำตุสำรอำหำรต่ำงๆ เป็ นต้น ดังนัน้ อำหำรเพื่อสุขภำพจึง เข้ำมำมีบทมำกต่ อ กำร
ตัดสินใจของผูบ้ ริโภคมำกยิง่ ขึน้ ซึง่ เช่น เมนูจำกเนื้อปลำ เมนูผกั ปลอดสำร เมนูเห็ด และเมนูเต้ำหู้ เป็ นต้น
ปจั จุบนั ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะกำรเข้ำมำของ
ร้ำนอำหำรแฟรนไชส์จำกต่ำงประเทศในรูปแบบร้ำนเสิร์ฟเร็ว (QSR) เช่น เบอร์เกอร์ ไก่ทอด ไก่ย่ำง พิซซ่ำ
รำเมง ข้ำวหน้ำเนื้อ และสเต็ก เป็ นต้น เป็ นกลุ่มร้ำนอำหำรทีข่ ยำยตัวเร็วมำก มีสร้ำงภำพแบรนด์อย่ำงต่อเนื่อง มี
กำรทำกำรตลำดอย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคนิยมมำรับประทำนอำหำรในร้ำนประเภทนี้มำกขึน้
สำหรับปี 2555 – 2556 แนวโน้ ม ของกำรเติบโตของอุตสำหกรรมน่ ำ จะเติบโตต่อ อย่ำงต่อ เนื่อ งสอดคล้อ งกับ
รำยได้ต่อ ครัว เรือ น จะเห็น ได้ว่ำรำยได้ต่อ ครัว เรือ นตัง้ แต่ปี 2545 ถึง 2554 เพิ่ม ขึ้นจำก 13,736 บำท เป็ น
23,236 บำท หรือคิดเป็ นอัต รำกำรเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 11.1 ต่อปี และสัดส่วนของรำยได้ต่อค่ำใช้จ่ำยก็เพิม่
สูงขึน้ จำก 1.26 เท่ำในปี 2545 เป็ น 1.34 เท่ำในปี 2554 ซึ่งกำรเพิม่ รำยได้ของครัวเรือนจะเป็ นปจั จัยหลักทำให้
รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกยิง่ ขึน้ ประกอบกับกำรปรับเพิม่ ของค่ำแรงขัน้ ต่ ำและหลักกำรกำรปรับเงินเดือน
พนักงำนที่มวี ุฒกิ ำรศึกษำระดับปริญญำตรีน่ำจะส่งผลให้อตั รำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมโตต่อเนื่อง ทัง้ นี้ กำร
เติ บ โตจะได้ร ับ ผลกระทบโดยตรงเมื่อ ก ำลัง ซื้ อ ของผู้บ ริโ ภคลดลง แต่ ค วำมต้ อ งกำรของอำหำรซึ่ ง เป็ น
ปจั จัยพืน้ ฐำนของกำรดำรงชีวติ จะยังคงมีต่อไป

ทีม่ ำ กำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ

ปจั จุบนั มีร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเปิ ดให้บ ริก ำรในไทยมำกกว่ำ 1,000 แห่ง ซึ่ง มำกเป็ น อันดับ 5 ของโลก รองจำก
สหรัฐอเมริกำ จีน เกำหลีใต้ และไต้หวัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คำดว่ำกำรเติบโตของอำหำรญี่ป่นุ น่ ำจะเติบโตได้มำกกว่ำ
ภำพอุ ต สำหกรรมโดยรวม ส ำหรับปี 2555 – 2556 คำดว่ำ น่ ำ จะมีอ ตั รำเติบ โตประมำณร้อ ยละ 15-20 ต่ อ ปี
(ประชำชำติธรุ กิจ, 14 ธันวำคม 2555) เนื่องจำกผูบ้ ริโภคนิยมอำหำรญี่ปุ่นมำกขึน้ และมีอำหำรหลำยประเภทให้
เลือกมำกยิง่ ขึน้ เช่น ซูชิ ชำบู รำเมง อุดง้ พิซซ่ำญี่ปนุ่ ทำโกะยำกิ หมูทอด (ทงคัทสึ) กุง้ ทอด (เทมปุระ) ข้ำวแกง
กะหรี่ และข้ำวหน้ำต่ำงๆ (ดงบุร)ิ นอกจำกนี้อำหำรญี่ปนุ่ มีรำคำถูกลงและเข้ำถึงผูบ้ ริโภคได้งำ่ ยขึน้
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3.3.4. ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ร้ำนอำหำรในกลุ่มเอ็ม เค สุก้ี

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุน่ ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง
กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงำน ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง – สูง
กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวัยรุ่น ทีม่ ี
รำยได้ปำนกลำง
กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุน่ ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง
กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุน่ ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง
กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทำงำน ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง-สูง
กลุ่มครอบครัวและกลุ่มคนทำงำน ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง-สูง
กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุน่ ทีม่ รี ำยได้ปำนกลำง

เอ็ม เค สุก้ี เป็ นร้ำนอำหำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงภัตตำคำรและร้ำนเสิรฟ์ เร็ว สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งมำทำนแล้ว
สำมำรถใช้เวลำสบำยๆ ในร้ำนได้ และสำมำรถทำเวลำรับประทำนได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนัน้ เอ็ม เค สุก้จี งึ เป็ น
ร้ำนอำหำรของผู้บริโภคที่ต้องกำรรับประทำนอำหำรเป็ นกลุ่ม มีอำหำรรสชำติอร่อยและมีสุขภำพที่ดี บริกำร
รวดเร็วและคุม้ ค่ำกับเงินที่จ่ำยไป ดังนัน้ กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยของเอ็ม เค สุก้ี จึงครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็ น
กลุ่มคนที่รกั และใส่ใจสุขภำพทุกเพศทุกวัย เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และ
กลุ่มวัยรุ่น ในขณะที่รำ้ นยำโยอิเป็ นร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ที่เน้ นรสชำติอำหำรญี่ปุ่นต้นตำรับและเสิร์ฟเร็ว ดังนัน้ กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็ นกลุ่มคนที่ท นั สมัยและเน้ นกำรบริกำรที่รวดเร็ว เช่น กลุ่ม คนท ำงำน กลุ่ม นักเรียนและ
นักศึกษำและกลุ่มวัยรุน่ สำหรับร้ำนรำเมนฮำกำตะ เน้นรสชำติรำเมนสูตรดัง้ เดิม อุดมด้วยคุณค่ำอำหำรและเสิรฟ์
เร็ว โดยมำกเป็ นอำหำรจำนเดียว กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็ นกลุ่มครอบครัว คนทำงำน นักเรียน นักศึกษำ และกลุ่ม
วัยรุ่นที่ต้องกำรกำรบริกำรที่รวดเร็ว สำหรับร้ำนเทปปนั ยำกิเท็นจิน เป็ นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่เสิรฟ์ ใน กระทะร้อน
มีควำมหลำกหลำยของอำหำรที่ปรุงสดและเสิร์ฟในกระทะร้อ น ในรำคำปำนกลำง กลุ่ม เป้ำหมำยจะเป็ นกลุ่ม
ครอบครัว กลุ่มคนทำงำน กลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ และกลุ่มวัยรุ่น สำหรับกลุ่มลูกค้ำของ ณ สยำม และ เลอ
สยำม โดยมำกจะเป็ นกลุ่ม ครอบครัวและคนท ำงำนที่ช่ืนชอบอำหำรไทยรสชำติทงั ้ เดิม และสำมำรถท ำเวลำ
รับประทำนได้อย่ำงรวดเร็ว ในส่วนของร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็ นกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษำ กลุ่มวัยรุน่ กลุ่มคนทำงำน ทีใ่ ช้รำ้ นกำแฟเพื่อนัดพบปะพูดคุย หรือทำกิจกรรมต่ำงๆ เช่นอ่ำน
หนังสือในบรรยำกำศสบำยๆ
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3.3.5. กลยุทธ์การแข่งขัน
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจกว่ำ 25 ปี มำจำกควำมมุ่งมั ่นที่จะพัฒนำกำรให้บริกำรและสินค้ำ ให้ดยี งิ่ ๆขึน้ โดย
บริษทั ฯมีกำรวำงแผนกลยุทธ์ต่ำงๆ และกำรนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ำมำร่วมประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำและ
บริกำรทีม่ คี ณ
ุ ภำพ เพื่อตอบโจทย์และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้ำ โดยมีกลยุทธ์ทส่ี ำคัญดังนี้
ก. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
กำรสร้ำงแบรนด์เอ็ม เค สุก้ี ได้ถูกทำอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องมำหลำยปี โดยมีกำรใช้ส่อื โฆษณำเพื่อ ส่งผลให้
แบรนด์เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้ำงมำกขึ้น กำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องก็เป็ น หนึ่งในบทพิสูจน์ ว่ำ แบรนด์เอ็ม เค สุก้ี
ได้รบั กำรตอบรับจำกลูกค้ำอย่ำงดี กำรสร้ำงแบรนด์จะเน้นควำมจริงใจและนำเสนอสิง่ ที่มปี ระโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค
ไม่ว่ำจะเป็ นคุณภำพของสินค้ำ บริกำรที่ดี ควำมปลอดภัย สถำนที่สะดวก และรำคำที่สมเหตุสมผล จำกปจั จัย
ดังกล่ำวเป็ นส่วนสำคัญทีท่ ำให้แบรนด์เอ็ม เค สุกม้ี คี วำมแข็งแกร่งและครองใจลูกค้ำตลอดมำ
สำหรับแบรนด์ยำโยอินัน้ เป็ นแบรนด์ท่บี ริษทั ฯ ได้รบั สิทธิ ์แฟรนไชส์จำกประเทศญี่ป่นุ ซึ่งเป็ นร้ำนอำหำรพร้อม
เสิรฟ์ ในรูปแบบอำหำรชุดสไตล์เสิรฟ์ ร้อน อร่อยเร็ว และรำคำประหยัด ที่มสี ำขำทั ่วประเทศญี่ป่นุ ซึ่งเน้ นคอน
เซปต์คุณภำพของวัตถุดบิ ต้องมำที่หนึ่ง นอกเหนือจำกรสชำติดี กำรจัดวำงอำหำรน่ ำรับประทำน และควำม
รวดเร็วในกำรให้บริกำร ที่สำคัญคือ ไม่ว่ำจะกลับมำทำนอีกกี่ครัง้ และทำนที่ไหนในโลก มำตรฐำนก็คงเดิม ซึ่ง
ปจั จัยเหล่ำนี้ทำให้ยำโยอิเป็ นแบรนด์ทอ่ี ยูใ่ นใจของคนไทยตลอดมำ
ข. กลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์
เอ็ม เค สุก้ี เน้ นอำหำรที่มคี ุณภำพ มีรสชำติอร่อยและสะอำดถูกหลักอนำมัย ไม่ว่ำจะเป็ น เป็ ดย่ำง หมูแดงอบ
น้ ำผึง้ หรือหมูกรอบ หรือเมนู สุก้ี เช่น เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ไข่ไก่ และผักสดซึ่งเป็ นจุดเด่นที่ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงเอ็ม
เค สุก้ี เมื่อคิดถึงผักสดก็คดิ ถึง เอ็ม เค หรือซำลำเปำ ติม่ ซำ คะน้ ำฮ่องกง บะหมี่เกี๊ยวสูตรดัง้ เดิมที่คดั สรรมำไว้
บริกำร เอ็ม เค สุก้ียงั เป็ นผู้นำในกำรรณรงค์กนิ อำหำรปลอดภัยโดยใช้เครื่องล้ำงผักที่ทนั สมัย และนำเสนอเมนู
สุขภำพ เช่น ชุดผักสุขภำพที่เน้ นผักสดหลำกหลำยชนิดในจำนใหญ่ และชุดเห็ดรวมที่คดั สรรเห็ดสดนำนำชนิด
นอกจำกนี้ยงั เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยแรกทีป่ ระกำศว่ำอำหำรของเอ็ม เค สุก้ี ทุกรำยกำรปรำศจำกผงชูรส ซึ่งได้รบั
กำรรับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำอีกด้วย
สำหรับยำโยอิ จะเน้นเมนู ท่มี คี วำมหลำกหลำยที่ม ีรสชำติญ่ปี ุ่นต้นตำหรับซึ่งจะปรับเปลี่ยนตำมฤดูกำล โดยเน้ น
วัตถุดบิ ที่สดใหม่ท่คี ดั สรรจำกทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น เนื้อสัตว์ท่มี คี ุณภำพ ปลำนำเข้ำจำกญี่ปุ่น
ข้ำวญี่ปุ่นชัน้ ดี และน้ ำซอสต้นตำหรับของยำโยอิ เพื่อสร้ำงสรรอำหำรที่มคี ุณภำพและดีต่อสุขภำพของคนไทย
และเข้ำกับคอนเซปต์ “เสิรฟ์ ร้อน อร่อยเร็ว” ของยำโยอิทท่ี ำให้อำหำรญี่ปนุ่ กลำยเป็ นชีวติ ประจำวันของทุกคน
ค. กลยุทธ์ด้านบริการที่ดี
เพื่อสร้ำงควำมประทับใจแก่ลูกค้ำทุกครัง้ ที่เข้ำมำรับประทำนอำหำรในร้ำนเอ็ม เค สุก้ี หรือ ร้ำนยำโยอิ ลูกค้ำจะ
ได้รบั กำรต้อนรับจำกพนักงำนทีม่ รี อยยิม้ และใบหน้ำทีแ่ จ่มใส เป็ นกันเอง มีมำรยำทและอัธยำศัยไมตรีแบบไทยๆ
ใส่ใจควำมสะอำด และกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว รวมถึงบริกำร Home Delivery ที่เน้นบริกำรส่งอำหำรให้ลูกค้ำตรง
เวลำ ซึ่งบริษทั ฯ มีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality Assurance) เข้ำมำตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรของ
พนักงำนทุกคนตัง้ แต่พนักงำนในครัว พนักงำนเสิรฟ์ แคชเชียร์ ตลอดจนแม่บ้ำนเพื่อให้ม ั ่นใจว่ำพนักงำนทุกคน
ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนที่บริษทั ฯวำงไว้ นอกจำกนี้ ยังมีลูกค้ำจัดตัง้ (Secret Customer) มำสำรวจและให้คะแนนทุก
สำขำเป็ นประจำอีกด้วย
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ง. กลยุทธ์ ในการสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
ควำมพอใจของลูกค้ำคือหนึ่งในเป้ำหมำยที่บริษทั ฯจะต้องตอบโจทย์ จึงมีกำรสำรวจควำมพอใจจำกลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องจำกใบแสดงควำมคิดเห็นของลูกค้ำ กำรให้พนักงำนพูดคุยสอบถำมลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด กำรทำ Focus
Group เป็ นระยะๆ เพื่อหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศเพื่อนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มำยกระดับกำรให้บริกำร เช่น กำรนำเครื่อง PDA ใช้ส ั ่งอำหำรเพื่อ เพิม่ ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรรวดเร็วยิง่ ขึน้ และลดควำมผิดพลำดให้น้อยลงทีส่ ุด และกำรนำหุน่ ยนต์มำให้บริกำรเสิรฟ์ อำหำร เป็ นต้น
จ. กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า
ณ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีสมำชิกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ประมำณ 2.89 ล้ำนคน และมีสมำชิกร้ำน
ยำโยอิประมำณ 610,5000 คน สมำชิกจะได้รบั สิทธิพเิ ศษส่วนลดร้อยละ 10 สำหรับกำรชำระเงินสดและส่วนลด
ร้อ ยละ 5 สำหรับ กำรชำระบัตรเครดิต ซึ่งกำรมีบ ัตรสมำชิกท ำให้ลูกค้ำมำรับประทำนอำหำรที่ร้ำนค่อ นข้ำ ง
สม่ำเสมอ นอกจำกนี้ ยังช่วยให้บริษทั ฯสำมำรถเก็บสถิตแิ ละวิเครำะห์ศกึ ษำข้อมูลสมำชิกเพื่อทำควำมเข้ำใจ
พฤติกรรมของลูกค้ำได้ดยี งิ่ ขึน้ ในอนำคตบัตรสมำชิกของบริษทั ฯจะมีขอ้ มูลรำยกำรอำหำรที่ลูกค้ำสั ่งประจำ ซึ่ง
พนักงำนจะสำมำรถทรำบได้ทนั ทีและให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว เพื่อทำให้ลูกค้ำประทับใจได้
ฉ. กลยุทธ์ด้านความปลอดภัย
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของลูกค้ำและพนักงำนตัง้ แต่เริม่ ต้นธุรกิจจนถึงปจั จุบนั ตัง้ แต่กำรเป็ น
ร้ำ นสุก้ีร้ำ นแรกที่น ำเตำไฟฟ้ ำมำใช้ จนถึง คัด เลือ กวัส ดุท่ีผ ลิต หม้อ สุก้ีท่ีป ลอดสำรอัน ตรำยและกำรน ำเตำ
แม่เหล็กไฟฟ้ำมำให้บริกำร นอกจำกนี้ยงั มีกำรพัฒนำ Safety Ring เพื่อป้องกันหม้อสุก้ีหก รวมถึงกำรติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด หรือระบบตัดไฟอัตโนมัตไิ ว้ใต้โต๊ะและที่แผงไฟควบคุมยังมีระบบตัดไฟสำรองอีกชุด เพื่อ
มั ่นใจได้ว่ำไม่มที ำงที่ไฟจะรั ่วถึงลูกค้ ำอย่ำงแน่ นอน นอกจำกนี้ บริษทั ฯยัง เน้ นคุณภำพและควำมสะอำดของ
อำหำรทุกรำยกำรและคำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำเป็ นสำคัญ โดยมี ผู้ชำนำญกำรเรื่อ งมำตรฐำนอำหำร
ปลอดภัยดูแลตัง้ แต่กำรรับมอบสินค้ำ ขัน้ ตอนกำรปรุงอำหำรในโรงงำนครัวกลำง ระบบขนส่งไปยังสำขำทั ่ว
ประเทศ และกำรจัดเก็บอำหำรในแต่ละสำขำ นอกจำกนี้ยงั มีกำรอบรมให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนทุกคนเพื่อให้เข้ำ ใจ
และสำมำรถปฏิบตั งิ ำนตำมมำตรฐำนทีบ่ ริษทั ฯวำงไว้
ช. กลยุทธ์ด้านการตลาด
ปจั จุบนั บริษทั ฯมีกำรทำกำรตลำดหลำยช่องทำง ไม่ว่ำ จะเป็ นกำรให้ส่วนลดเงินสดกับสมำชิกบัตรเอ็ม เค สุก้ี
และยำโยอิ กำรทำโปรโมชั ่นร่วมกับบัตรเครดิตหรือคู่คำ้ อื่น และยังมีกำรทำโปรโมชั ่นให้ส่วนลดระหว่ำงหลังมื้อ
เทีย่ งและก่อนมือ้ เย็นเพื่อกระตุน้ ยอดขำย นอกจำกนี้ ยังเน้นกำรเข้ำถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทำง Social Network
www.facebook.com/mkrestaurants ทำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมกับผูบ้ ริโภค เช่น แคมเปญ สุ(ข)กี้ ควำมสุข ควำม
อร่อย ไม่มที ส่ี น้ิ สุด ทีเ่ ปิ ดให้ลูกค้ำเข้ำมีสว่ นร่วมส่งเคล็ดลับว่ำ สุ(ข)กี้ของคุณเป็ นแบบไหนเพื่อแชร์สูตรกำรกินสุก้ี
และที่ผ่ำนมำเอ็ม เค สุก้จี ดั ชิงโชคอยู่บ่อยครัง้ เช่น แคมเปญ “ลุ้นเที่ยว 3 ทริปสุดฮิปกับดำรำสุดฮอต” แคมเปญ
“อิม่ ท้องลุ้นอิม่ ทองกับเอ็ม เค 300 สำขำ” แคมเปญ “ลุ้นชิงโชค รำยกำรเสิรฟ์ เอ็ม เค เฮรับโชค” แคมเปญ “อิม่
เอ็ม เค เฮยุโรป” และล่ำสุดในเดือนธันวำคม 2555 แคมเปญ “อิม่ รวยทอง 12 รำศี 12 รำงวัล” เพื่อกระตุ้น
ยอดขำย ซึง่ ได้รบั ผลกำรตอบรับอย่ำงดี
ซ. กลยุทธ์ด้านการเลือกทาเลเปิ ดขยายสาขา
บริษทั ฯ มีกำรศึกษำแผนงำนกำรเปิ ดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรสำรวจพื้นที่และควำมหนำแน่ นของ
ประชำกรในทำเลนัน้ ๆ กำรศึกษำพฤติกรรมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำรศึกษำผลกำรดำเนินงำนของสำขำบริเวณ
ใกล้เคียงและกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น ระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำก
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กำรลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรเปิ ดสำขำใหม่ ซึ่ง สำขำที่เปิ ดใหม่จะเน้ นกำรเปิ ดในศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ี
มอลล์ท่ีต งั ้ อยู่ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนที่เน้ น ควำมสะดวกของกลุ่ ม ลู ก ค้ำ เป้ ำหมำย มีพ้ืน ที่ใ ช้ส อยขนำดกลำง มีท่ีนัง่
ประมำณ 25-30 โต๊ะ เพื่อให้คล่องตัวและสำมำรถเปิ ดในพืน้ ที่ขนำดเล็กลงได้ ขณะเดียวกันก็เป็ นกำรลดขนำด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำร
ฌ. กลยุทธ์การกาหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำสินค้ำและบริกำรให้สะท้อนกับภำวะเศรษฐกิจไม่ว่ำจะเป็ น ค่ำเช่ำ พื้นที่
สำขำ รำคำวัตถุดบิ ต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง และค่ำแรง เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ฯ มีควำมมั ่นใจว่ำรำคำสินค้ำของบริษทั นัน้
ได้ถูกกำหนดอย่ำงสมเหตุสมผล และสำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้อย่ำงลงตัว
ญ. กลยุทธ์การบริ หารต้นทุน
เนื่องด้วย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 กลุ่มบริษทั มีรำ้ นอำหำรรวมกันทัง้ สิน้ 46051 สำขำ ทำให้
สำมำรถบริหำรต้นทุนวัตถุดบิ เนื่องจำกมีอำนำจในกำรต่อรองกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถ
ซือ้ วัตถุดบิ ในปริมำณทีม่ ำกและรำคำสมเหตุสมผล นอกจำกนี้ กำรที่มรี ะบบกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังที่ดแี ละระบบ
กำรกระจำยสินค้ำ ที่ม ีประสิท ธิภ ำพ ส่งผลให้ม ีสินค้ำ เสียหำยจำกกำรชำรุดหรือ หมดอำยุค่อ นข้ำงน้ อ ย ท ำให้
สำมำรถบริหำรต้นทุนของวัตถุดบิ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ โรงงำนครัวกลำงและร้ำนอำหำร มีรำยละเอียดดังนี้
3.4.1. โรงงานครัวกลาง
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโรงงำนครัวกลำงตัง้ อยู่ท่ีถ.บำงนำ .ตรำด กม-18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร (ครัว
กลำงบำงนำ –CK4) พื้นที่ใ ช้สอย 12,476 ตำรำงเมตร โดยครัวกลำงดัง กล่ำวเป็ นหน่ วยงำนที่จ ดั หำวัตถุดิบ
ตรวจสอบคุณภำพ และจัดเตรียมและปรุงอำหำรให้ได้ รสชำติท่ดี ที ่สี ุด รวมถึงควำมสะอำด ถูกหลักอนำมัย และ
กำรจัดเก็บเพื่อถนอมอำหำรให้มอี ำยุได้ยำวนำน และเป็ นศูนย์กระจำยสินค้ำไปยังสำขำทั ่วประเทศ นอกจำกนี้
บริษทั ฯ มีโรงงำนครัวกลำงเดิม (ครัวกลำงนวนคร - CK3) ซึ่งภำยหลังประสบเหตุกำรณ์น้ ำท่วมรุนแรงในปี 2554
ได้ซ่อ มแซมและปรับเปลี่ยนเป็ นศูนย์กระจำยสินค้ำ เพียงอย่ำงเดียว ตัง้ อยู่ท่ีนิคมอุตสำหกรรม นวนคร ซอย
นวนครโครงกำร 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี มีพน้ื ทีใ่ ช้สอย 4,100 ตำรำงเมตร
ขัน้ ตอนกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรในครัวกลำงสำมำรถแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน รำยละเอียดดังนี้
1.

การสั ่งซื้อวัตถุดิบ
เนื่ องจำกวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นอำหำรสด เช่น เนื้อ สัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ และข้ำวที่ผลิต
ภำยในประเทศ จึงต้องมีกำรสั ่งซื้อวัตถุดบิ เป็ นประจำทุกวัน เพื่อควำมสดใหม่ของวัตถุดบิ โดยโรงงำน
ครัวกลำงจะรับรำยกำรสั ่งสินค้ำจำกทุกสำขำทีส่ ง่ ผ่ำนระบบออนไลน์ทุกสิน้ วัน เพื่อรวบรวมจำนวนสินค้ำ
แต่ละประเภทก่อนส่งคำสั ่งซื้อไปยังผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำย ทัง้ นี้ สำหรับสำขำที่อยู่ในพืน้ ที่ท่คี ่อนข้ำงไกล
ซึง่ รถขนส่งสำมำรถส่งสินค้ำได้เพียงสัปดำห์ละ 2 ครัง้ สำขำเหล่ำนัน้ จะต้องเป็ นผูซ้ ้อื วัตถุดบิ ที่มอี ำยุสนั ้
และง่ำยต่อ กำรช ำรุด เอง เช่ น ผักและผลไม้ สำหรับ วัตถุ ดิบที่ม ีควำมผันผวนสูง เช่ น กุ้ง ปลำ และ
ปลำหมึก บริษทั ฯได้มกี ำรทำสัญญำสั ่งซื้อล่วงหน้ ำที่ระบุปริมำณกำรสั ่งซื้อ ระยะเวลำกำรส่งมอบ และ
กำรกำหนดรำคำทีช่ ดั เจน เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำจะไม่ขำดแคลนสินค้ำดังกล่ำว
ฝำ่ ยจัดซือ้ เป็ นผูค้ ดั เลือกผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยวัตถุดบิ โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกจำกคุณภำพของวัตถุดบิ
และใบอนุญำตทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรผลิต เช่น ใบอนุ ญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.)
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ใบรับรองจำก GMP และ HACCP เป็ นต้น นอกจำกนี้ ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำยจะต้องสำมำรถผลิต วัตถุดบิ ที่
มีลกั ษณะเฉพำะตำมที่กำหนดไว้และมีศกั ยภำพในกำรส่งมอบตำมจำนวน วันและเวลำที่กำหนดไว้ได้
ซึ่งบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จำหน่ ำยอย่ำงน้ อย 2 รำยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
กำรจัดซื้อทุกครัง้ และมีกำรตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ผลิตและผู้จำหน่ ำยเป็ นประจำทุกปี ทัง้ เรื่องคุณภำพ
ของวัตถุดบิ สถำนทีผ่ ลิตและกำรให้บริกำร
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยที่ส ั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยรำยหนึ่งรำยใดเป็ นพิเศษ แต่
จะพิจำรณำคุณภำพของสินค้ำ รำคำ จำนวนส่งมอบ และเงื่อนไขตำมที่บริษทั ฯกำหนดไว้เป็ นสำคัญ ซึ่ง
จะเห็นได้จำกปริมำณกำรสั ่งซื้อจำกผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ ำย 10 รำยแรก คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47 และ
ร้อยละ 49 ของต้นทุนขำยในปี 2554 และ ปี 2555 ตำมลำดับ
2.

การตรวจสอบคุณภาพ
กำรตรวจสอบคุณภำพนัน้ เริม่ ตัง้ แต่โรงงำนของผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำย สภำพรถที่ขนส่ง กำรแต่งตัวของ
พนักงำนขนส่ง สภำพรถเข็น ที่ข นสิน ค้ำเข้ำครัวกลำง และภำชนะที่บ รรจุสินค้ำ โดยจะมีพ นักงำน
ตรวจสอบทำหน้ำที่ 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) กำรตรวจสอบกำรส่งสินค้ำว่ำจัดส่งถูกต้องและครบตำมจำนวน
2) กำรสุ่ม ตัวอย่ำงวัต ถุดิบเพื่อ ตรวจดู วนั หมดอำยุ ควำมสดใหม่ สี กลิ่น ขนำด และน้ ำหนัก ตำมที่
กำหนดไว้ และ 3) กำรตรวจสอบในห้องแล็บเพื่อหำสิง่ เจือปนและสำรตกค้ำง เพื่อให้ม ัน่ ใจว่ำวัตถุดบิ ทุก
ชนิ ดมีคุณภำพและปลอดภัย ซึ่งบริษ ัท ฯมีใบรับรองระบบกำรวิเ ครำะห์อ นั ตรำยและจุดวิกฤตที่ต้อ ง
ควบคุมในกำรผลิตอำหำร (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) ใบรับรอง
หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นกำรผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และใบรับรองมำตรฐำน
ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000 เพื่อรับรองว่ำครัวกลำงของบริษทั ฯมีมำตรฐำนสำกลทีท่ ั ่วโลกยอมรับ

3.

การจัดเตรียมและปรุงอาหาร
ครัวกลำงของบริษทั ฯ เป็ นศูนย์กลำงของกำรจัดเตรียมและปรุงอำหำร สำมำรถแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนงำน
รำยละเอียดดังนี้
ครัวล้าง
ตั ด แต่ ง ผั ก และ
ช ำ ร ะ ล้ ำ ง สิ่ ง
สกปรกและ
สำรเคมี ต กค้ ำ ง
แ ล ะ บ ร ร จุ ล ง
ถุ ง พลำสติก เพื่อ
รอกำรจัดเก็บ

4.

ครัวเป็ ด
เตรี ย มเป็ ดสด
ก่อ นที่จ ะส่ง ตรง
ไปย่ ำ งที่ ส ำขำ
และเป็ นทีเ่ ตรียม
หมูแดงอบน้ ำผึ้ง
หมู ก รอบ และ
น้ ำรำดรสเข้มข้น

ครัวญี่ปนุ่

ครัวติ่ มซา

ครัวขนมหวาน

เตรี ย มรำยกำร
อำหำรญี่ปุ่น เช่น
แฮมเบอร์ เ กอร์
ญี่ปนุ่ กุ้งเทมปุระ
หมู ท อดทงคัท สึ
เกีย๊ วซ่ำ เป็ นต้น

เตรี ย มรำยกำร
อำหำรติ่ ม ซ ำที่
เป็ นสู ต รเฉพำะ
เช่น ปอเปี๊ ย ะสด
เ ผื อ ก ท อ ด
ป อ เ ปี๊ ย ะ ท อ ด
ขนมป งั หน้ ำ กุ้ ง
เกีย๊ วกุง้ เป็ นต้น

เป็ นทีเ่ ตรียมขนม
หวำนสูตรดัง้ เดิม
เช่ น บัว ลอยน้ ำ
ขิง ทับ ทิม กรอบ
ถั ่วแดง แปะก๊วย
เป็ นต้น

การจัดเก็บวัตถุดิบในครัวกลาง
เมื่อจัดเตรียมวัตถุดบิ และปรุงอำหำรแต่ละประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปจัดเก็บในห้องแช่ แข็งที่มี
อุณหภูม ิ (-14) – (-20) oC ห้องแช่เย็นที่มอี ุณหภูม ิ 0 – 4 oC และห้องอุณหภูมปิ กติท่มี อี ุณหภูมอิ ยู่ท่ี
ประมำณ 20 oC ตำมลักษณะและประเภทของสินค้ำ โดยสินค้ำทุกรำยกำรจะมีฉลำกที่ระบุแหล่งผลิต
(Rule of Origin) ผูผ้ ลิต และวันที่ผลิตอย่ำงชัดเจน โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First
Out) ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้วตั ถุดบิ หมุนเวียนสม่ำเสมอและลดควำมเสียหำยจำกสินค้ำหมดอำยุ
นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกในกำรเลือกหยิบ โดยใช้เวลำน้อย
ทีส่ ดุ และประหยัดพลังงำนมำกที่สุด สำหรับกำรนับตรวจสอบจำนวนสินค้ำคงเหลือในครัวกลำงนัน้ จะมี
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เจ้ำหน้ ำมี่ฝ่ำยบัญ ชีเข้ำมำนับสินค้ำทัง้ หมดทุกเดือ น และมีเจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่ม
ตรวจสินค้ำคงเหลือและวิธปี ฏิบตั งิ ำนของกำรจัดเก็บสินค้ำในครัวกลำงเป็ นประจำ
5.

การกระจายสิ นค้า
บริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่งและกระจำยสินค้ำไปยังร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิทุกสำขำทั ่วประเทศ ณ วันที่
31 มีนำคม 2556 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯมีรถส่งของที่มกี ำรควบคุมอุณหภูมทิ งั ้ หมดจำนวน 159151
คัน เพื่อกำรกระจำยสินค้ำสู่ 7 ภูมภิ ำค ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำค
ตะวันตก ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภำคเหนื อ และภำคใต้ ซึ่งควำมถี่ในกำรจัดส่งนัน้ สำมำรถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 แบบ คือ กำรจัดส่งทุกวันสำหรับสำขำในกรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และ
กำรจัดส่งสัปดำห์ละ 2 ครัง้ สำหรับสำขำต่ำงจังหวัดที่ใช้เวลำขับรถเกิน 3 ชั ่วโมง โดยบริษทั ฯ มีกำร
วำงแผนงำนกำรกระจำยสินค้ำ ประจำสม่ ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรวำงแผนเส้นทำงเพื่อ ให้ครอบคลุม
บริเวณกำรจัดส่งเพื่อให้ถงึ จุดหมำยตำมเวลำที่กำหนด และเพื่อเป็ นกำรประหยัด น้ ำมันซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ต้นทุนที่สำคัญ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังใช้ระบบ GPS ติดตำมรถขนส่งเพื่อกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

3.4.2. ร้านอาหาร
ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิทุกสำขำจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรสั ่งอำหำรจำกครัวกลำง กำรจัดเก็บอำหำร กำร
จัดเตรียมและปรุงอำหำร กำรบริกำรลูกค้ำ และกำรจัดเก็บเงินสด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.

การสั ่งอาหารจากครัวกลาง
ทุกสิน้ วันร้ำนอำหำรจะตรวจนับสินค้ำคงเหลือ ก่อนที่จะทำรำยกำรสั ่งผ่ำนระบบออนไลน์ ไปยังครัวกลำง
ซึง่ กำรสั ่งอำหำรจะต้องสอดคล้องกับ สถิตกิ ำรขำยของแต่ละวันในสัปดำห์ (วันจันทร์ – วันอำทิตย์) และ
แต่ละสัปดำห์ในแต่ละเดือ น (สัปดำห์ท่ี 1 – 4) เพื่อ ให้ปริม ำณอำหำรที่ส ั ่งมีปริม ำณที่เหมำะสม และ
สอดคล้อ งกับ พฤติก รรมของลู ก ค้ำ ที่เ ข้ำ ใช้บ ริก ำรในแต่ ล ะช่ ว งเวลำ ท ำให้ก ำรบริหำรจัด กำรสิน ค้ำ
คงเหลือมีประสิทธิภำพ และสินค้ำมีควำมสดใหม่อยูเ่ สมอ

2.

การเก็บจัดเก็บวัตถุดิบในสาขา
เมื่อรับมอบอำหำรและวัตถุดบิ จำกครัวกลำงเรียบร้อยแล้ว จะมีขนั ้ ตอนตรวจนับรำยกำรว่ำถูกต้องกับ
รำยกำรที่ส ั ่งไปหรือไม่ และลงบันทึกข้อ มูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรู้ถึงข้อมูลต้นทุ นวัตถุดบิ และ
จำนวนสินค้ำคงเหลือของแต่ละสำขำได้ จำกนัน้ จะนำวัตถุดบิ ไปจัดเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้เย็น หรือห้องเก็บ
ของอุณหภูมปิ กติ แล้วแต่ประเภทของวัตถุดบิ โดยใช้ระบบกำรเข้ำก่อนออกก่อน (First In First Out) มี
กำรจัดวำงแยกตำมประเภทและหมวดหมูเ่ พื่อให้สะดวกในกำรเลือกหยิบ

3.

การเตรียมและปรุงอาหาร
เมื่อรำยกำรสั ่งอำหำรส่งตรงมำที่ครัวกลำงผ่ำนระบบออนไลน์ สำหรับ ร้ำนสำขำเอ็ม เค สุก้ี จะมีขนั ้ ตอน
กำรเตรียมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็ นครัวย่อย ดังนี้ ครัวสุก้จี ะมีหน้ำที่จดั เตรียมน้ ำซุป จัดเรียงเนื้อสัตว์
ลูกชิน้ เต้ำหู้ วุน้ เส้นลงคอนโด จัดเรียงผักสดลงจำน เพื่อนำไปเรียงในตู้แช่เย็น ครัวเป็ ดจะเป็ นที่ย่ำงเป็ ด
โดยมำกจะอยูด่ ำ้ นหน้ำของร้ำนเพื่อให้ลูกค้ำเห็นกำรย่ำงเป็ ดและกำรจัดเตรียมเป็ ดย่ำง หมูแดงอบน้ ำผึง้
หมูกรอบและบะหมีห่ ยก ครัวซำลำเปำเป็ นที่เตรียมเมนู ตมิ่ ซำต่ำงๆ เช่น ซำลำเปำ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ ฝนั ่
โก๋ ปอเปี ยะสด ปอเปี ยะทอด เผือกทอด เป็ นต้น และครัวน้ ำเป็ นที่เตรียมน้ ำชำไว้ให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึง
น้ ำผลไม้ น้ ำปนั ่ และขนมหวำนต่ำงๆ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 30

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สำหรับร้ำนสำขำยำโยอิจะมีขนั ้ ตอนกำรเตรียมและปรุงอำหำรโดยแบ่งเป็ นครัวย่อย ดังนี้ ครัวย่ำงเป็ นที่
เตรี ย มปลำย่ ำ ง แฮมเบอร์ เ กอร์ เนื้ อ และหมู ย่ ำ งกระทะร้ อ น ครัว ทอดเป็ นที่ เ ตรี ย มเทมปุ ร ะ
หมูท อดทงคัท สึ และไก่ท อดคำรำเกะ ครัวต้ม เป็ นที่เตรียมรำเมงหน้ ำต่ำงๆ โซบะ อุด้ง และสุก้ียำกี้
ั ้ ำต่ำงๆ และแคลิฟอร์เนียโรล ส่วนครัวญี่ปุ่นเป็ นที่เตรียมเบนโตะ ข้ำวแกง
ครัวซูชเิ ป็ นทีเ่ ตรียมข้ำวปนหน้
กะหรี่ ข้ำวหน้ำต่ำงๆ ซุป และสลัด และครัวน้ ำเป็ นที่เตรียมน้ ำชำไว้ให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงน้ ำผลไม้ น้ ำ
ั่
ปนและขนมหวำนต่
ำงๆ
พนักงำนทุ ก คนจะปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนในครัว เพื่อ จัด เตรีย มและปรุงอำหำรที่บ ริษ ัท ฯ
กำหนดไว้ เพื่อให้ได้สนิ ค้ำที่มคี ุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยตรวจสอบคุณภำพ
เข้ำมำสุม่ ตรวจขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั งิ ำนของแต่ครัวของทุกสำขำเป็ นประจำ
4.

5.

การบริการลูกค้า
พนักงำนทุกคนทัง้ พนักงำนเสิรฟ์ แม่ครัว แม่บำ้ น แคชเชียร์จะต้องผ่ำนกำรฝึ กอบรมก่อนที่จะปฏิบตั งิ ำน
จริง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมขององค์กร และมำตรฐำนกำรให้บริกำรตัง้ แต่กำรกล่ำวทักทำยและ
ต้อนรับลูกค้ำ “ขอต้อนรับสูเ่ อ็มเคค่ะ/ครับ” สำหรับร้ำนยำโยอิจะส่งเสียงต้อนรับ “ยำโยอิ ยินดีต้อนรับค่ะ/
ครับ” ด้วยใบหน้ำที่ยม้ิ แย้มแจ่มใส กำรนำเสนอเมนู อำหำรและเครื่องดื่ม และรับคำสั ่งอำหำรด้วยเครื่อง
PDA ที่มคี วำมรวดเร็วและแม่นยำ โดยพนักงำนเสิรฟ์ จะทวนรำยกำรอำหำรก่อนจะส่ง คำสั ่งตรงไปยัง
ครัวย่อ ยต่ำงๆ เพื่อ ควำมถูกต้อ งและรวดเร็วในกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงกำรพูดเกริ่นนำก่อ นวำง
อำหำรบนโต๊ ะ จนกระทั ่งกำรขออนุ ญ ำตลู ก ค้ำ ก่ อ นเก็บ จำนหรือ อุป กรณ์ ท่ีใ ช้แ ล้ว ซึ่ง บริษทั ฯ มีวิธี
ปฏิบตั งิ ำนทุกขัน้ ตอนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ทุกคนปฏิบตั เิ ป็ นไปมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนี้ยงั มี
ฝำ่ ยตรวจสอบคุณภำพคอยตรวจทุกสำขำจะโดยจะเข้ำมำตรวจอย่ำงน้อยปี ละ 6 ครัง้ โดยที่ไม่มกี ำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำ และมีลูกค้ำจัดตัง้ ที่คอยมำสุ่มตรวจเพื่อให้คะแนนกำรให้บริกำรของทุกสำขำ นอกจำกนี้
บริษทั ฯเองยังใช้ขอ้ คิดเห็นของลูกค้ำเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรเป็ นประจำ
การเก็บเงินสด
เงินสดจำกกำรขำยจะถูกนำฝำกธนำคำรที่อยู่บริเวณที่ใกล้ท่สี ุดทุกวัน โดยพนักงำนแคชเชียร์จะป็ นคน
สรุปยอดกำรขำยทุกสิน้ วันเพื่อส่งยอดให้สำนักงำนใหญ่ และแยกรำยกำรขำยจำกเงินสดและบัตรเครดิต
เพื่อ ให้ได้ยอดเงินสดที่ถูกต้อง ทุกสำขำจะมีกำรกำหนดวงเงินไว้ เพื่อ ใช้ในเหตุฉุกเฉิ น หำกในกรณีท่ี
จะต้องใช้เงินเกินวงเงินดังกล่ำว ผูจ้ ดั กำรสำขำจะต้องได้รบั อนุ มตั เิ ป็ นลำยลัก ษณ์อกั ษรจำกผูจ้ ดั กำรเขต
ผูจ้ ดั กำรภำค หรือผูอ้ ำนวยกำรสำขำ แล้วแต่ประเภทของวงเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิ ก่อนที่จะสำมำรถเบิกเงิน
จำกฝ่ำยบัญชีได้ ซึ่งจะมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำมำสุ่มตรวจวิธกี ำรปฏิบตั ิในกำรเก็บเงินสดและกำร
อนุมตั กิ ำรใช้วงเงินต่ำงๆ เป็ นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกสำขำได้ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั ฯกำหนดไว้

3.5. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ครัวกลำงของบริษทั ฯ ได้มกี ำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตลอดกระบวนกำรผลิต โดยมีกำรกำหนดให้มกี ำรบำบัด
ของเสีย เช่น บ่อ ดักไขมันสำหรับกำรดัก เศษอำหำรและไขมัน ก่อ นที่ จ ะปล่อ ยลงท่ อ ระบำยน้ ำ นอกจำกนี้ ยังมีกำร
ดำเนินกำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตำมมำตรฐำนของกรมอุตสำหกรรมและมำตรฐำนสำกล
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