บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
กลุ่ม ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่อ งหมำยกำรค้ำ เอ็ม เค เริ่ม ขึ้น ในปี 2529 โดยร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ได้เปิ ดสำขำแรกภำยใน
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว และได้รบั ควำมนิยมอย่ำงมำก และเริม่ มีกำรขยำยสำขำทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
อย่ำงต่อเนื่อง บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวัน ที่ 10 กรกฎำคม
2532 มีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บำท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือร้ำนอำหำรประเภทสุก้ยี ำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกิจ
บริกำรอำหำรประเภทสุก้ยี ำกี้แล้ว ยังดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” “ฮำกำตะ” และ
“เท็นจิน” (โดย “ฮำกำตะ” และ “เท็นจิน” เริม่ ดำเนินกำรในเดือนตุลำคม 2555) ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ
“ณ สยำม” และ “เลอ สยำม” และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ ภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท ” รวมถึงกำรดำเนินธุรกิจ
สถำบันฝึกอบรมอำชีพเพื่อฝึกอบรมพนักงำนในเครือบริษทั ฯ ทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีรำ้ นอำหำร เอ็ม เค สุก้ี อยู่ทงั ้ หมด 359 สำขำทั ่วประเทศ (รวมร้ำน เอ็ม เค โกลด์ 6 สำขำ)
ร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ยำโยอิ 95 สำขำ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะและเท็นจินเทปปนั ยำกิ อย่ำงละ 1 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย เลอ สยำม
2 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 1 สำขำ นอกจำกนี้ยงั มีกำรขำยแฟรนไชส์รำ้ น
เอ็ม เค สุก้ี ให้แก่ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนำม และจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนในกำรดำเนิน
ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์
โครงสร้างของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
(M)
100%
บริษทั เอ็ม เค
อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด
(MKI)
 ร้านอาหารญีป่ ุ่นยาโยอิ

100%

•
•
•
•

ร้าน เอ็ม เค สุก้ี และร้าน เอ็ม เค โกลด์รา้ นอาหารไทย –ณ
สยาม และ เลอ สยาม
ร้านอาหารญีป่ ่นุ ฮากาตะและเท็นจิน
ร้านกาแฟ/เบเกอรี ่ เลอเพอทิท
แฟรนไชส์ในต่างประเทศ

50 %

บริษทั เอ็มเค เซอร์วสิ
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
(MKST)
 ให้บริการฝึกอบรมงานบริการ
แก่บริษทั ในเครือ

12%

บริษทั พลีนสั แอนด์
เอ็ม เค พีทอี ี ลิมเิ ท็ด
(Plenus & MK Pte. Ltd.)

บริษทั พลีนสั
เอ็ม เค ลิมเิ ท็ด
(Plenus MK Co.,Ltd.)

• ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์

• ร้านเอ็ม เค สุก้ี ในประเทศญีป่ ่นุ

รำยละเอียดธุรกิจหลักได้แก่
(1) ธุรกิ จร้านอาหารสุกีย้ ากีใ้ นประเทศ
ร้ำนอำหำรสุก้ี ถือเป็ นช่อ งทำงจัดจำหน่ ำยที่สำคัญและท ำรำยได้หลักของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีร้ำนอำหำรสุก้ี 2
รูปแบบ ได้แก่ ร้ำน เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ร้ำน เอ็ม เค สุก้)ี และ ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ เรสโตรองต์ (ร้ำน เอ็ม เค โกลด์)
โดยบริษทั ฯ ได้วำงตำแหน่ งผลิตภัณฑ์และบริกำรของร้ำนแยกตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยแต่ละร้ำนมีเอกลักษณ์
เฉพำะตัว เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทั ่วถึง เช่น ร้ำน เอ็ม เค สุก้ี จะเน้นกลุ่มลูกค้ำ
ในวงกว้ำง (Mass Customization) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม เพื่อ น นักเรียนนักศึกษำ เพื่อ นร่วมงำน ที่ม ีรำยได้
ระดับกลำงถึงสูง ในขณะที่ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ จะเน้ นกลุ่มลูกค้ำที่มลี กั ษณะเฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant)
ได้แก่ลูกค้ำร้ำน เอ็ม เค สุก้ี เดิม กลุ่มเพื่อน หรือนักธุรกิจทีต่ อ้ งกำรใช้รำ้ นเอ็ม เค โกลด์ เป็ นสถำนที่เลี้ยงรับรองลูกค้ำ
หรือกลุ่มคนในโอกำสพิเศษ

ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(2) ธุรกิ จร้านอาหารญี่ปนุ่
ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นดำเนิ นงำนโดยบริษทั ย่อ ยคือ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟ้ ู ด จำกัด ภำยใต้ช่ือ กำรค้ำและ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” (Yayoi) โดยเป็ นกำรซือ้ แฟรนไชส์มำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปนุ่
ทัง้ นี้ ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรร้ำนอำหำรญี่ปุน่ ใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
ประเภทรำเมนชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ประเภทเทปปนั ยำกิช่อื “เท็นจิน” (Tenjin)
ร้ำ นฮำกะตะ ตัง้ อยู่ท่ีโ รงพยำบำลศิริร ำช โดยบริษ ัท ฯ จะบริจ ำคก ำไรหลัง หัก ค่ำ ใช้จ่ำ ยจำกร้ำ นฮำกำตะ ให้แ ก่
โรงพยำบำลศิรริ ำชทัง้ หมด ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของงำนบรรษัทบริบำล (CSR: Corporate Social Responsibility) ของ
บริษทั ฯ สำหรับร้ำนเท็นจิน ตัง้ อยูท่ ่ศี ูนย์กำรค้ำเดอะซีน ทำวน์อนิ ทำวน์ (The Scene Town in Town) ซ.ลำดพร้ำว 94
(3) ธุรกิ จร้านอาหารไทย – ณ สยาม และ เลอ สยาม
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม บริกำรอำหำรไทยทั ่วไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยๆ แต่เดิมก่อนที่บริษทั ฯ จะให้บริกำร
อำหำรประเภทสุก้เี ป็ นหลัก บริษทั ฯ ได้เติบโตมำจำกกำรเป็ นร้ำนอำหำรไทยบริเวณสยำมสแควร์ ร้ำนอำหำรไทย
ณ สยำมจึงดำเนินธุรกิจสืบทอดเจตนำรมณ์ของผูก้ ่อตัง้ และเป็ นกำรรำลึกถึงสำขำแรกทีส่ ยำม สแควร์ทป่ี ิ ดตัวลง
ร้ำนอำหำรไทย เลอ สยำม บริกำรอำหำรไทยทั ่วไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่มลูกค้ำ
ต่ำงชำติ หรือนักธุรกิจทีต่ อ้ งกำรใช้รำ้ นอำหำรเพื่อใช้เลี้ยงรับรองแขกหรือลูกค้ำ
(4) ธุรกิ จร้านกาแฟและเบเกอรี่
ในเดือนกันยำยน 2555 บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ “เลอ เพอทิท” (Le Petite) 1 สำขำ ซึ่งเป็ น
ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำที่พฒ
ั นำโดยบริษทั ฯ เอง โดยตัง้ อยู่ท่โี รงพยำบำลศิรริ ำชและเป็ นส่วนหนึ่งของงำน CSR
บริษทั ฯ จะบริจำคกำไรหลังหักค่ำใช้จำ่ ยจำกร้ำนเลอ เพอทิทให้แก่โรงพยำบำลศิรริ ำชทัง้ หมด
(5) ธุรกิ จให้บริการจัดส่งถึงบ้านและรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่
ธุรกิจให้บริกำรจัดส่งถึงบ้ำนและรับจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ดำเนินงำนโดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยลูกค้ำสำมำรถโทร
สั ่งอำหำรจำกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิผำ่ นทำงหมำยเลข 0-2248-5555 ตัง้ แต่เวลำ 10.00 ถึง 21.00 น. บริกำร
จัดส่งถึงบ้ำนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และบำงพืน้ ที่ เช่น ชลบุรแี ละเชียงใหม่ นอกจำกนี้บริษทั ฯ รับจัดเลี้ยงนอก
สถำนทีท่ งั ้ ในรูปแบบบริกำรเพียงอำหำรอย่ำงเดียว หรือบริกำรเตำไฟฟ้ำด้วย
(6) ธุรกิ จร้านสุกีใ้ นต่างประเทศ
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรขยำยธุรกิจไปสูต่ ่ำงประเทศ โดยอำศัยชื่อเสียงและควำมแข็งแกร่งของเครื่องหมำย
กำรค้ำ “MK Restaurants” รวมถึงศักยภำพของพันธมิตรคือ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ป่นุ ซึ่งเป็ นพันธมิตรเก่ำแก่
ของบริษทั ฯ ที่ได้รบั สิทธิแฟรนไชส์เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรสุก้ภี ำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “MK Restaurants” ใน
ประเทศญี่ป่นุ มำตัง้ แต่ปี 2537 และยังเป็ นผูใ้ ห้สทิ ธิแฟรนไชส์รำ้ นอำหำรยำโยอิแก่ MKI ในปี 2554 บริษทั ฯ จึงได้เข้ำ
ทำสัญญำจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกับ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ป่นุ เพื่อดำเนินธุรกิจ
ร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษทั ฯเอง และของ Plenus Co.,Ltd.
(7) ธุรกิ จแฟรนไชส์
บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิแฟรนไชส์รำ้ น เอ็ม เค สุก้แี ก่บริษทั ในต่ำงประเทศ ได้แก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ป่นุ Global
Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวียดนำม และ PT Master Kuliner ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดำเนิน
ธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องกำรค้ำและบริกำร “MK Restaurants”
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(8) ธุรกิ จฝึ กอบรมงานบริการ
บริษทั ฯดำเนินธุรกิจฝึ กอบรมงำนบริกำร ดำเนินกำรโดยบริษทั ย่อยคือ บริษทั เอ็มเค เซอร์วสิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
จำกัด โดยให้กำรฝึ กอบรมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนบริกำรแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครือและพนักงำนของ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 3 เรือ่ งการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ความเสี่ยงจากการเปิ ดสาขาใหม่
บริษทั ฯ มีเป้ำหมำยทีจ่ ะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้ กำรเปิ ดสำขำใหม่เป็ นปจั จัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษทั ฯเติบโตตำมเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ ซึ่งปจั จุบนั กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมมีควำมรุนแรงมำกยิง่ ขึ้น ประกอบกับมีผปู้ ระกอบกำรธุรกิจร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ
เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อ เนื่ อง บริษทั ฯจึงมีควำมเสี่ยงในกรณีท่สี ำขำที่เปิ ดใหม่อำจจะไม่สำมำรถท ำยอดขำยได้ตำม
เป้ำหมำยและไม่ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่ำต่อเงินลงทุน กำรเปิ ดสำขำใหม่นนั ้ จะต้องใช้เงินลงทุนประมำณ 8 ล้ำนบำทต่อสำขำ เพื่อ
ใช้สำหรับงำนออกแบบ งำนก่อสร้ำง งำนระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำนอื่นๆ บริษทั ฯมีแผนงำน
ที่จะขยำยสำขำเอ็ม เค สุก้ี และยำโยอิอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งทำเลที่ตงั ้ ของสำขำที่เปิ ดใหม่อำจจะทับซ้อนกับสำขำเดิมที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันและอำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรศึกษำแผนงำนกำรเปิ ดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครัดและสำขำที่เปิ ดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนที่ดแี ละคุม้
ต่อกำรลงทุ นตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ โดยมีฝ่ำยพัฒนำและวิศวกรรมเป็ นผู้รบั ผิดชอบในกำรสำรวจพื้นที่ ควำมหนำแน่ นของ
ประชำกร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำนของสำขำบริเวณใกล้เคียงและกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น ระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment) จะต้องได้ไม่ต่ ำเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำรเปิ ดสำขำใหม่ ประกอบกับบริษทั ฯ มีประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจมำนำนกว่ำ 25 ปี และมีสนิ ค้ำและ
บริกำรเป็ น ที่ยอมรับของลู กค้ำ นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรศูน ย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิ ต้ีม อลล์ มี ค วำมต้อ งกำร
ร้ำนอำหำรที่มชี ่อื เสียงมำเช่ำพืน้ ที่เพื่อเป็ นกำรดึงดูดและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ดั งนัน้ บริษทั ฯ จึง
ได้รบั ข้อเสนอที่ดมี ำโดยตลอด เช่น ทำเลที่ตงั ้ ขนำดของพืน้ ที่ ระยะเวลำเช่ำ เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ฯ ได้ทำกำรศึกษำพืน้ ที่เช่ำทุก
แห่งที่ได้รบั ข้อเสนอ รวมถึงกำรศึกษำและวิเครำะห์ทำงกำรเงินเพื่อพิจำรณำลงทุนในพืน้ ที่ท่มี คี วำมเหมำะสมและสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนทีด่ ี บริษทั ฯ มีควำมมั ่นใจว่ำกำรเปิ ดสำขำใหม่ให้ครอบคลุมพืน้ ที่กำรให้บริกำรมำกยิง่ ขึน้ ซึ่งน่ ำเพิม่ ศักยภำพในกำร
ทำกำไรให้ผู้ถอื หุ้น และลดควำมเสีย่ งต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้ในระยะยำว บริษทั ฯยังพิจำรณำจำกยอดขำยและควำม
หนำแน่นของลูกค้ำของสำขำใกล้เคียงเพื่อให้ม ั ่นใจว่ำกำรเปิ ดสำขำใหม่บริเวณนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่
ใกล้เคียง แต่เป็ นกำรเพิม่ ทำงเลือกให้กบั ลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้นและเป็ นกลยุทธ์ท่จี ะเพิม่ พื้นที่กำรให้บริกำรเพื่อรักษำสัดส่วนทำงกำร
ตลำดอีกด้วย
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพืน้ ที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพืน้ ที่เช่าในเงื่อนไขตามที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าเหมาะสม
เนื่องจำกปจั จุบนั มีกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงรุนแรง และมีผปู้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ ขึน้ มำโดยตลอด
ทำให้พ้นื ที่เช่ำเพื่อเปิ ดกิจกำรร้ำนอำหำรหำยำกขึ้น อำจทำให้บริษทั ฯ มีควำมเสี่ยงในกำรหำพื้นที่ในกำรเปิ ดสำขำใหม่ไม่ ได้
ตำมทีต่ งั ้ เป้ำหมำยไว้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผู้ประกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ ศูนย์กำรค้ำ โมเดิรน์ เทรด และคอมมูนิต้ี
มอลล์ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเป็ นผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรชัน้ นำของประเทศ มีสนิ ค้ำและบริกำรเป็ น
ที่ต้องกำรของผู้บริโภค จึง ไม่คดิ ว่ำเป็ นควำมเสี่ยงที่จะส่งผลให้บริษทั ฯไม่สำมำรถหำพืน้ ที่เช่ำได้ สำหรับสัญญำเช่ำพื้นที่ของ
บริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำเช่ำครัง้ ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ 3 – 5 ครัง้ ๆละ 3 ปี หำกบริษทั ฯไม่สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำ
เช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผูใ้ ห้เช่ำมำนำน มีประวัติ
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กำรกำรชำระค่ำเช่ำทีด่ ี ปฏิบตั ติ ำมสัญญำเช่ำมำโดยตลอด ไม่เคยมีปญั หำกับผูใ้ ห้เช่ำและที่ผ่ำนมำได้รบั กำรต่อสัญญำเช่ำมำโดย
ตลอด อีกทัง้ บริษทั ฯและเจ้ำของพื้นที่เช่ำ ยังร่วมกันแก้ปญั หำสำหรับสำขำที่มผี ลประกอบกำรที่ไม่ดี ซึ่งบำงครัง้ อำจจะต้อง
พิจำรณำปิ ดสำขำนัน้ ไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของทัง้ สองฝำ่ ย ทำให้บริษทั ฯและเจ้ำของพื้นที่เช่ำมีควำมสัมพันธ์ท่ดี มี ำโดยตลอด
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นว่ำควำมเสีย่ งทีไ่ ม่สำมำรถหำพืน้ ทีเ่ ช่ำและไม่สำมำรถต่อสัญญำพืน้ ทีเ่ ช่ำไม่น่ำจะเป็ นอุปสรรคในกำรดำเนิน
ธุรกิจแต่อย่ำงใด
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิ บตั ิ การสาขา
เนื่องจำกธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจบริกำร ดังนัน้ บุคลำกรจึงเป็ นกลไกสำคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ซึ่งบริษทั ฯมีแผนงำนที่จะ
เปิ ดสำขำใหม่ทุกๆปี และต้องมีพนักงำนประมำณ 30 – 40 คนต่อ 1 สำขำ ดังนัน้ บริษทั ฯจะต้องมีแผนงำนกำรรับพนักงำนใหม่
จำนวนมำกเพื่อรองรับกำรเปิ ดสำขำใหม่ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีพนักงำนในฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำรสำขำจำนวน 18,796
คน โดยมีสดั ส่วนที่เป็ นพนักงำนประจำร้อ ยละ 70 และพนักงำนชั ่วครำวร้อยละ 30 และมีอ ตั รำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
รวมอยู่ท่เี ฉลี่ยร้อยละ 10 ดังนัน้ หำกบริษทั ฯไม่สำมำรถจัดหำพนักงำนใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำหรือทดแทนพนักงำนที่
ลำออกได้ทนั เวลำ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรและกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ให้ควำมสนใจและมุ่งมั ่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่ำวเพื่อให้พนักงำนทำงำนกับบริษทั ฯให้นำนที่สุด และให้
ควำมสำคัญ กับกำรท ำงำนภำยใต้ “วัฒ นธรรมเอ็ม เค” ที่ม ีกำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุ กระดับชัน้ กำรให้โอกำสพนักงำนที่มี
ควำมสำมำรถเพื่อทีจ่ ะเป็ นระดับบริหำรได้ในอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้เป็ นธรรม กำรฝึ กอบรมเพื่อเพิม่
ทักษะและควำมรูค้ วำมสำมำรถ รวมถึงกำรดูแลพนักงำนเหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงมีผมู้ ำสมัครเพื่อ
ร่วมทำงำนกับบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง และพนักงำนที่เข้ำทำงำนใหม่ทุกคนจะต้องเข้ำอบรมตำมหลักสูตรของสถำบันฝึ กอบรม
เพื่อให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และสำมำรถปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมมำตรฐำนของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงไม่มปี ญั หำ
ในกำรหำบุคลำกรใหม่ทม่ี คี วำมสำมำรถตำมคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯกำหนดไว้
ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มของต้นทุนบุคลากร
เนื่องด้วยวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงกลำง กระทรวงแรงงำนได้พจิ ำรณำกำรปรับค่ำจ้ำงขัน้ ต่ ำเป็ น
วันละ 300 บำท โดยเริม่ จำก 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร นครปฐม และภูเก็ต โดย
เริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2555 เป็ นต้น ไป และจะพิจำรณำจังหวัดที่มกี ำรปรับค่ำจ้ำงขัน้ ต่ ำที่ยงั ไม่ถึง 300 บำท โดยจะ
พิจำรณำอีกครัง้ ในปี 2556 ในขณะที่จงั หวัดที่ได้ปรับถึง 300 บำทแล้ว ให้คงอัตรำนี้ไว้จนถึงปี 2558 และกำรประกำศปรับ
เงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มวี ุฒกิ ำรศึกษำระดับปริญญำตรีใ ห้เป็ น 15,000 บำทในปี 2557 ซึ่งกำรปรับเพิม่
ของค่ำแรงขัน้ ต่ำและหลักกำรกำรปรับเงินเดือนพนักงำนที่มวี ุฒกิ ำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่กี ำลังจะเกิดขึน้ ในเร็วๆนี้ อำจส่งผล
ให้คำ่ ใช้จำ่ ยเงินเดือนและสวัสดิกำรสูงขึน้ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ ต่ ำ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2555 บริษทั ฯได้ปรับค่ำแรงขัน้ ต่ ำให้พนักงำน
เท่ำกับ 300 บำทต่อวันทั ่วประเทศแล้ว ซึ่งกำรปรับขึน้ ค่ำแรงดังกล่ำวจะส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและสวัสดิกำรของบริษทั ฯ
สูงขึน้ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯมีควำมจำเป็ นในกำรรักษำบุคลำกรซึ่ง
เป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ำ่ และเป็ นกลไกอันสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ และมีควำมมั ่นใจว่ำกำรพัฒนำบุคลำกรที่ทำกันมำอย่ำงต่อเนื่อง
จะส่งผลให้พ นัก งำนของบริษ ัท ฯสำมำรถท ำงำนได้อ ย่ำงมีป ระสิท ธิภ ำพม ำกขึ้น และลดควำมผิด พลำดให้น้ อ ยลง รวมถึง
วัฒนธรรมขององค์กรแบบฉบับของ “ครอบครัวเอ็มเค” สำมำรถลดอัตรำกำรลำออกของพนักงำนได้อกี ด้วย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
ยังมีกำรพิจำรณำปรับรำคำอำหำรเพิม่ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะต้นทุนที่เพิม่ สูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำว
บริษทั ฯเชื่อว่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนบุคลำกรทีส่ งู ขึน้ และยังคงสำมำรถรักษำระดับควำมสำมำรถในกำรทำกำไรไว้ได้
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ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
เนื่องจำกวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นอำหำรสดเกือบทัง้ หมดโดยจะส่งตรงจำกครัวกลำงไปยังสำขำทั ่วประเทศ บริษทั ฯ จึง
ให้ควำมสำคัญเกีย่ วกับคุณภำพ ควำมสดใหม่ รสชำติ และควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร หำกบริษทั ฯ มีกำรบริหำรจัดกำรที่
ไม่มปี ระสิทธิภำพ อำจจะมีควำมเสีย่ งเรื่องคุณภำพของสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนและส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงำนของบริษทั ฯได้
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีครัวกลำงดูแลรับผิดชอบเรื่องกำรสั ่งซื้อวัตถุดบิ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรจัดเตรียมและปรุงอำหำร กำร
จัดเก็บ และกระจำยสินค้ำไปยังสำขำทั ่วประเทศ ซึ่งครัวกลำงจะเป็ นผู้ส ั ่งซื้อวัตถุดบิ ผูร้ บั มอบสินค้ำจำกผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ ำย
รวมถึงเป็ นผูต้ รวจสอบคุณภำพสินค้ำ ควำมสด ควำมสะอำด และจำนวนที่รบั มอบ ทัง้ นี้ สำหรับสำขำที่อยู่ในพืน้ ที่ท่รี ถขนส่ง
สำมำรถไปได้เพียงสัปดำห์ละ 2 ครัง้ สำขำเหล่ำนัน้ จะต้องเป็ นผูซ้ อ้ื วัตถุดบิ ทีม่ อี ำยุสนั ้ และง่ำยต่อกำรชำรุดเอง เช่น ผักและผลไม้
โดยจะต้องปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนปฏิบ ัติกำรเลือกซื้อสินค้ำอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ ครัวกลำงยังเป็ นหน่ วยงำนที่เตรียมและผลิต
สินค้ำบำงประเภทที่เป็ นสูตรเฉพำะของบริษทั ฯ และยังเป็ นคลังสินค้ำในกำรจัดเก็บวัตถุดบิ โดยแยกกำรจัดเก็บตำมสินค้ำในแต่
ละประเภท ไม่วำ่ จะเป็ นห้องแช่แข็ง ห้องแช่เย็น และห้องจัดเก็บทั ่วไป เพื่อให้เหมำะกับประเภทของสินค้ำ นอกจำกนี้ ครัวกลำง
ยังเป็ นศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยจัดส่งในรถที่มกี ำรควบคุมอุณหภูมแิ ละควำมชื้นและส่งตรงไปยังสำขำทั ่วประเทศ ซึ่งครัวกลำง
ของบริษทั ฯ ได้ใบรับรองจำกสถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP และ GMP และเมื่อสำขำได้รบั สินค้ำ แล้วก็จะเข้ำสู่ขนั ้ ตอน
กำรจัดเก็บวัตถุดบิ ซึง่ จะแยกตำมประเภทของสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น และห้องจัดเก็บทั ่วไป เพื่อให้วตั ถุดบิ มีควำม
สด สะอำด และได้มำตรฐำนและคุณภำพตำมที่บริษทั ฯ กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality
Assurance) คอยสุม่ ตรวจวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนของสำขำและคุณภำพของสินค้ำทีเ่ ตรียมไว้บริกำรลูกค้ำ
จำกขัน้ ตอนตัง้ แต่กำรรับมอบวัตถุดบิ กำรเตรียมและกำรผลิต กำรจัดเก็บ และกำรกระจำยสินค้ำจำกครัวกลำงไปยังสำขำทั ่ว
ประเทศ ตลอดจนขัน้ ตอนกำรจัดเก็บและจัดวำงทีป่ ฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัดของทุกสำขำ บริษทั ฯ มีควำมมั ่นใจว่ำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิ
ที่เคร่งครัดจำกทุกหน่ วยงำนจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้ เพื่อให้ร้ำนอำหำรทุกแห่งทุกสำขำทั ่วประเทศในเครือเอ็มเค
สำมำรถบริกำรลูกค้ำด้วยสินค้ำทีม่ คี ุณภำพและมำตรฐำนที่กำหนดไว้
ความเสี่ยงจากโรคระบาด
ในอดีตทีผ่ ำ่ นมำมีโรคหลำยชนิดที่ระบำดอย่ำงรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมร้ำนอำหำร เช่น ในปี 2545 พบโรควัวบ้ำ
(Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบำดในสหรัฐอเมริกำและยุโรป ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก (Bird Flue หรือ H5N1)
ระบำดในหลำยประเทศทั ่วโลก และในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ H1N1) ที่ระบำดในประเทศเม็กซิโก
เป็ นต้น กำรระบำดของโรคดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อ ควำมมั ่นใจของลูกค้ำในกำรบริโภคเนื้ อวัว เนื้ อ ไก่ และเนื้ อ หมู ซึ่งเป็ น
วัตถุดบิ ที่สำคัญของร้ำนอำหำรทุกแห่งในเครือเอ็มเค หำกในอนำคตมีโรคระบำดเกิดขึน้ อีก อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของ
บริษทั ฯได้
บริษทั ฯให้ควำมสำคัญต่อ กำรคัดเลือกวัตถุดบิ โดยคัดเลือกผู้ผลิตและจำหน่ ำยสินค้ำที่มคี ุณภำพ และวัตถุดบิ ทุกชิ้นจะต้องมี
ระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเส้นทำงของอำหำรนัน้ ๆได้ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดท้ำยไม่
ว่ำจะเป็ น ต้นกำเนิดของสินค้ำ กำรผลิต กำรขนส่ง เป็ นต้น ทำให้บริษทั ฯมั ่นใจว่ำวัตถุดบิ ทุกชิ้นได้มำตรฐำน มีคุณภำพสะอำด
ปลอดภัย และไม่มสี งิ่ ปนเปื้ อน นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมีฝำ่ ยตรวจสอบคุณภำพทีค่ อยตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำทุกชิ้น และครัว
กลำงทัง้ 2 แห่งได้ใบรับรองจำกสถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP และ GMP
ความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ
วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้ำว และน้ ำซอสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและปริมำณของ
วัต ถุ ดิบ สำมำรถผันผวนตำมอุ ป สงค์และอุ ปทำนตำมปริม ำณผลผลิต สู่ตลำด ภัยธรรมชำติ สภำพอำกำศ กำรแพร่ระบำด
โรคติดต่อในสัตว์หรือพืชเพำะปลูก และควำมต้องกำรของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็ นปจั จัยที่บริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ ในกรณีท่ี
รำคำวัตถุดบิ มีควำมผันผวนมำกหรือมีปริมำณที่ขำดแคลน อำจส่งผลให้บริษทั ฯ มีควำมเสี่ยงในกำรจัดหำวัตถุดบิ ในรำคำที่สูง
หรือไม่ได้ตำมปริมำณทีต่ อ้ งกำร ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงำนของบริษทั ฯได้
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บริษทั ฯ มีกำรเก็บสถิตขิ องยอดจำหน่ ำยสินค้ำแต่ละประเภทของแต่ละสำขำ ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรสินค้ำ และยังมี
กำรทำประมำณกำรยอดขำยของทุกสำขำ ทำให้สำมำรถประมำณกำรสั ่งซื้อล่วงหน้ำได้ นอกจำกนี้ ฝำ่ ยจัดซื้อของบริษทั ฯ จะ
เป็ นผู้ประสำนงำนกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ ำยสินค้ำในกำรแจ้งล่วงหน้ ำของประเภทและปริมำณของสินค้ำที่ต้องกำร รวมถึง กำร
รับทรำบปริมำณและรำคำของสินค้ำที่ผผู้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยสำมำรถส่งมอบให้กบั บริษทั ฯได้ สำหรับสินค้ำบำงประเภทที่มคี วำม
ผันผวนสูงนัน้ บริษทั ฯ จะทำสัญญำสั ่งซื้อล่วงหน้ำที่ระบุปริมำณกำรสั ่งซื้อ ระยะเวลำกำรส่งมอบ และกำรกำหนดรำคำที่ชดั เจน
เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่ำ บริษ ัท ฯ จะไม่ข ำดแคลนสิน ค้ำ ดัง กล่ ำ ว และสำมำรถซื้อ ได้ต ำมรำคำที่ก ำหนดไว้ จำกกำรที่บ ริษ ัท ฯ มี
ควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั คู่คำ้ มำโดยตลอดและมีกำรประสำนงำนกับผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ ำยอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงมีกำรเก็บสถิตแิ ละกำร
ประมำณกำร กำรสั ่งซื้อ วัตถุดิบของทุ กสำขำอย่ำงต่อ เนื่ อ ง ดังนั ้นบริษทั ฯ จึงมีควำมมั ่นใจว่ำบริษทั ฯ มีระบบกำรสั ่งซื้อ ที่มี
ประสิทธิภำพที่จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของวัตถุดบิ ได้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมีกำรพิจำรณำปรับรำคำ
อำหำรเพิม่ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อ ไม่ให้ส่งกระทบต่อผ ลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ
MKI ได้รบั สิท ธิในกำรด ำเนิ นธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในประเทศไทยภำยใต้ช่ือ “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd. โดยสัญ ญำ
แฟรนไชส์มอี ำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ครัง้ ละ 3 ปี เว้นแต่คู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดบอกกล่ำวกำรเลิกสัญญำเป็ น
หนัง สือ ล่ ว งหน้ ำ 180 วัน ก่ อ นวัน หมดอำยุ ใ นแต่ ล ะครำว (สรุ ป สำระส ำคัญ ของสัญ ญำแฟรนไชส์ส ำมำรถดูไ ด้ใ นส่ว นที่ 2
ข้อ ที่ 5.10.7) ดังนัน้ หำกมีกำรบอกเลิกสัญ ญำแฟรนไชส์ บริษทั ฯ จะไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจร้ำนอำห ำรยำโยอิ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรยำโยอิมำเป็ นเวลำ 7 ปี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 มีทงั ้ หมด 95 สำขำ และที่ผ่ำนมำบริษทั ฯ
ได้ปฏิบตั ิตำมข้อ กำหนดของสัญ ญำแฟรนไชส์อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำรและวิธีกำรดำเนินงำนของ
“ยำโยอิ เคน” ภำยใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้ำของสิทธิ และ Know How ที่ใช้ในกำรดำเนินงำน ซึ่งรวมถึงรูปแบบของร้ำนอำหำร
กำรปรับรำยกำรอำหำร กำรเลือกวัตถุดบิ กำรพัฒนำสินค้ำ กำรอบรมพนักงำน และรูปแบบกำรดำเนินงำนทัง้ ด้ำนกำรค้ำและกำร
ผลิต และกำรชำระเงินค่ำสิทธิตรงตำมกำหนด อีกทัง้ บริษทั ฯ เองยังมีควำมมุ่งมั ่นที่จะขยำยสำขำยำโยอิอย่ำงต่ อเนื่อง โดยเปิ ด
สำขำใหม่เฉลีย่ 30 สำขำต่อปี และมีแผนงำนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต อีกทัง้ ผลกำรดำเนินงำนของยำโยอิกม็ กี ำร
เติบโตที่ดอี ย่ำงต่อเนื่องจำกยอดขำยมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 42 ในช่วง 4 ปี ท่ผี ่ำนมำ (ปี 2552 –2555) และมีกำรเติบโต
ของกำไรสุทธิจำกขำดทุนสุทธิ 48 ล้ำนบำท ในปี 2551 เป็ นกำไรสุทธิ 134 ล้ำนบำทในปี 2555 นอกจำกนี้บริษทั ฯและ Plenus
Co.,Ltd. ยังเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจร่วมทุนในกำรดำเนินธุรกิจร้ำนเอ็ม เค สุก้ใี นต่ำงประเทศและมีควำมสัมพันธ์ท่ดี มี ำเป็ นระยะ
เวลำนำน และทีผ่ ำ่ นมำบริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำมำโดยตลอด ซึ่งน่ ำจะทำให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจให้
ต่อสัญญำ แฟรนไชส์ได้
ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รนุ แรง
จำกพฤติกรรมที่คนไทยมีกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนกันมำกขึ้น และกำรเปิ ดกำรค้ำเสรีอำเซียนในปี 2558 ส่งผลให้ธุรกิจ
อำหำรมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูงและมีผปู้ ระกอบกำรรำยใหม่ๆเข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ร้ำนอำหำรที่มำกับกระแส
ดำรำเกำหลีและญี่ปุ่น และร้ำนอำหำรจำนด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ที่เน้นกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และเมนู ใหม่ๆ
และกำรตกแต่งร้ำนที่ทนั สมัย ร้ำนอำหำรที่ได้รบั ควำมนิยมในประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำขยำยสำขำในประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่ง
ร้ำนอำหำรเหล่ำนี้ถือเป็ นคู่แข่งโดยตรงและโดยมำกจะเปิ ดบริกำรในศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้มี อลล์ อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับสำขำของบริษทั ฯ ซึง่ กำรแข่งขันดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบกับกำรเติบโตและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯเชื่อว่ำกำรแข่งขันจะต้องเน้นสินค้ำและบริกำรที่มคี ุณภำพ แบรนด์ท่แี ข็งแกร่งเป็ นที่ยอมรับจำกผูบ้ ริโภค
และทีมผูบ้ ริหำรที่มวี สิ ยั ทัศน์ ด้วยประสบกำรณ์อนั ยำวนำนกว่ำ 25 ปี เอ็ม เค สุก้ี และยำโยอิ เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ำเรื่องกำร
ให้บริกำร คุณภำพของสินค้ำ รำคำ และควำมคุ้ม ค่ำ ประกอบกับวิสยั ทัศน์ ของคณะผู้บริหำรที่วำงแผนงำนและกำรลงทุนให้
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เหมำะกับ สภำวะเศรษฐกิจ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น เรื่อ งกำรขยำยสำขำให้ค รอบคลุ ม ทัว่ ประเทศ กำรลงทุ น ในครัว กลำงเพื่อ เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรรองรับยอดขำยที่เพิม่ ขึ้น กำรลงทุนเรื่องรถขนส่งเพื่อรองรับกำรกระจำยสินค้ำไปทุกภูมภิ ำค กำรสำรวจ
ตลำดเพื่อติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และกำรวำงระบบกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้เป็ นตำมมำตรฐำนที่วำงไว้และเพื่อ
กำรบริหำรจัด กำรได้ประสิท ธิภ ำพสูง สุด นอกจำกนี้ บริษ ัท ฯมีกำรทบทวนแผนกลยุท ธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณเพื่อให้
สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะผู้บริหำรจะเป็ นผู้ตดิ ตำมผลกำรดำเนินงำนของหน่ วยงำนต่ำงๆ และ
เปรียบเทียบกับแผนงำนประจำปี ทก่ี ำหนดเป้ำหมำยไว้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อประเมินควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์ท่ไี ด้วำงไว้
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และอุบตั ิ เหตุ
อุทกภัยครัง้ ร้ำยแรงที่เกิดขึ้นตัง้ แต่ปลำยเดือนกรกฎำคม 2554 จนถึงปลำยปี 2554 ได้สร้ำงควำมเสียหำยต่อกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ ของไทยในช่ ว งครึ่ง ปี ห ลัง อย่ำ งมำก เนื่ อ งจำกน้ ำ ได้ท่ ว มเข้ำ สู่พ้ืน ที่เ กษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ พื้น ที่
อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดปทุมธำนี ซึ่งครัว
กลำงนวนคร (CK3) ที่ตงั ้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครได้ถูกน้ ำท่วมจนต้องปิ ดดำเนินกำรและย้ำยฐำนกำรผลิตบำงส่วนมำที่
ครัวกลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมีกำลังกำรผลิตที่เพียงพอและรองรับควำมต้องกำรของสำขำที่มที งั ้ หมดในปจั จุบนั ได้ อย่ำงไรก็ตำม
บริษ ัท ฯ ได้ม ีก ำรพิจ ำรณำจัด หำครัวกลำงใหม่ (CK5) ในท ำเลที่เ หมำะสมไว้แ ล้ว ส ำหรับ ร้ำ นอำหำรของบริษ ัท ฯ ที่ไ ด้ร บั
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมได้แก่รำ้ นอำหำรสุก้ี เอ็ม เค จำนวน 55 สำขำ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ จำนวน 13 สำขำ
โดยปิ ดบริกำรเป็ นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดือน โดยร้ำนส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ควำมเสียหำยเนื่องจำกตัง้ อยู่ในศูนย์กำรค้ำและโมเดิรน์ เท
รดทีม่ มี ำตรกำรป้องกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ อุทกภัยครัง้ นี้ยงั ส่งผลให้กำรดำเนินธุรกิจของคู่คำ้ บำงรำยหยุดชะงักทำ
ให้เกิดกำรขำดแคลนวัตถุดบิ บำงประเภทระยะเวลำหนึ่ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงภัยพิบตั ิธรรมชำติท่ีมผี ลต่อกำรดำเนินธุรกิจ จึงวำงแผนป้อ งกันและรับมือควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว เช่น กำรซือ้ ประกันภัย กำรวำงแผนปฏิบตั งิ ำนในภำวะฉุ กเฉิน กำรฝึ กอบรมพนักงำนในกำรรับมือกับภัยธรรมชำติ กำร
จัดหำครัวกลำงใหม่ในทำเลทีเ่ หมำะสม กำรเพิม่ ศูนย์กระจำยสินค้ำเพื่อกระจำยควำมเสีย่ ง กำรอนุ มตั วิ งเงินฉุ กเฉินเพื่อช่วยเหลือ
พนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝำ่ ยรับรูข้ ำ่ วสำรให้ท ั ่วถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของฝำ่ ยบริหำรเพื่อเพิม่ ควำมมั ่นใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้
พนักงำน คู่คำ้ และลูกค้ำของบริษทั ฯว่ำธุรกิจจะสำมำรถดำเนินต่อไปและมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกรณีท่มี คี วำมเสีย่ งจำกภัย
ธรรมชำติเกิดขึน้
ส ำหรับ แผนงำนกำรรับ มือ ในกรณี ท่ีสิน ค้ำ บำงประเภทขำดแคลนนั น้ ฝ่ำ ยจัด ซื้อ จะเป็ น ผู้เ ตรีย มกำรคัด เลือ กผู้ผ ลิต และ
ผูจ้ ำหน่ ำยวัตถุดบิ ทุกรำยที่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนที่บริษทั ฯกำหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ทรำบ
ประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได้ กำลังกำรผลิต จำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ ซึ่งฝำ่ ยจัดซื้อจะประสำนงำนกับครัว
กลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรส่งตรงไปยังทุกสำขำถึงรำยกำรสินค้ำที่ขำดแคลน รำยกำรสินค้ำทดแทน และระยะเวลำกำรส่งสินค้ำใน
กรณีท่ไี ม่สำมำรถส่งให้ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏิบตั แิ ละบริหำรสินค้ำคงเหลือในแต่ละสำขำให้มปี ระสิทธิภำพ
และเจ้ำหน้ ำที่ประจำทุ กสำขำสำมำรถสื่อ สำรกับลูกค้ำโดยตรงได้ ซึ่งเหตุกำรณ์ อุท กภัยปี 2554 ท ำให้บริษทั ฯไม่สำมำรถ
ให้บริกำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้พยำยำมบริหำรจัดกำรให้เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวให้กลับมำเป็ นปกติโดยเร็ว
ที่สุด ซึ่งลูกค้ำทุกท่ำนเข้ำใจในเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวและยังให้ควำมไว้วำงใจ บริษทั ฯเสมอมำ บริษทั ฯ มีควำมมั ่นใจว่ำจะสำมำรถ
รับมือและเตรียมควำมพร้อมกับควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้
นอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อำจจะเกิดขึ้นอีก บริษทั ฯยังมีกรมธรรม์ประกันภัยหลำย
ประเภทเช่น ประกันภัยอุปทั วเหตุ ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันควำมรับผิดต่อ บุคคลภำยนอก และประกันควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สนิ (กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 5.10.10) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่อำจ
เกิดขึน้ ในอนำคต
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ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำ บริษทั ฯ จึงนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในขัน้ ตอนกำรสั ่งอำหำร
โดยระบบจะส่งคำสั ่งตรงไปยังครัวต่ำงๆ ทันที ซึ่งช่วยกำรลดระยะเวลำในกำรให้บริกำรลูกค้ำและลดกำรผิดพลำดในกำรทำงำน
ให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยัง เป็ นส่วนที่สำคัญในกำรให้บริกำรของ Home Delivery ที่รบั order จำกลูกค้ำและส่ง
คำสั ่งอำหำรไปยังสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป นอกจำกนี้ ยังเป็ นส่วนสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรอื่นๆ ดังนัน้ หำกระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมีปญั หำขัดข้องหรือ มีเหตุกำรณ์ ท่ไี ม่คำดคิดที่ท ำให้ระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้ อำจส่งผลให้มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของระบบสำรสนเทศ จึงได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้มคี วำมทันสมัย โดยเน้ นกำรพัฒนำระบบงำนที่มคี วำมสำคัญต่อ กำรดำเนินธุรกิ จ เช่น ระบบบัญชี กำรจัดซื้อ วัตถุดิบ กำร
บริหำรสินค้ำ คงคลัง กำรกระจำยสินค้ำ และระบบสื่อ สำรระหว่ำงสำนักงำนใหญ่ และสำขำทั ่วประเทศ ซึ่งกำรพัฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งให้ผู้บริหำรใช้วเิ ครำะห์ พิจำรณำและตัดสินใจ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
ควำมมั ่นใจว่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ในกรณีท่รี ะบบมีปญั หำขัดข้อง บริษทั ฯก็สำมำรถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจำกทุกหน่ วยงำนมีคู่มอื และขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อใช้ในกำรแก้ปญั หำและกำรดำเนินกำรเพื่อให้ธุรกิจ
สำมำรถดำเนินต่อไปได้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศผ่ำนบริษทั ร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุน้ ร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co.,Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจ
ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ในประเทศญี่ป่นุ และถือหุน้ ร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ในประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่ แต่ละประเทศมีควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึน้ ได้จำกหลำยปจั จัย เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย ภำษี และอัตรำ
แลกเปลีย่ น ดังนัน้ หำกมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งเกิดขึน้ ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ
อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้
ในปี 2554 - 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั ฯมีรำยได้จำกธุรกิจจำกต่ำงประเทศจำนวน 9 ล้ำนบำท 57 ล้ำนบำท
และ 21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนของรำยได้รวมที่รอ้ ยละ 0.1 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.6 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็
ตำม บริษทั ฯ มีแผนกำรศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรสำรวจตลำด (Market Survey) ควำมหนำแน่ นของประชำกร
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมถึงกำรศึกษำข้อมูลทำงเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตรำกำรเงินเฟ้อ อัตรำแลกเปลี่ยน เสถียรภำพทำง
กำรเมือง นโยบำยกำรลงทุนของบริษทั ต่ำงชำติ อัตรำภำษี เป็ นต้น รวมถึงกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินที่จะต้องได้ไม่ต่ ำเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้เพื่อ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรลงทุ นในต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กำรที่ม ีพนั ธมิตรที่แข็งแกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus
Co.,Ltd. ทีเ่ ป็ นเจ้ำธุรกิจอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ท่สี ุดของญี่ป่นุ ที่มสี ำขำกว่ำ 2,400 สำขำ และเป็ นเจ้ำของธุรกิจร้ำนอำหำร
พร้อมเสิร์ฟภำยใต้ช่อื ยำโยอิ เคน ที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีควำมเชื่อมั ่นใน
วิสยั ทัศน์และกำรบริหำรงำนของกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั ชัน้ นำในประเทศญี่ป่นุ และมีศกั ยภำพที่จะทำให้รำ้ นเอ็ม เค
สุก้ี เป็ นทีร่ จู้ กั และขยำยสำขำไปทั ่วประเทศญี่ปนุ่ สำหรับกำรขยำยสำขำไปยังประเทศสิงคโปร์นนั ้ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ ซึ่ง
หำกบริษทั ฯ มีควำมพร้อมก็จะเป็ นกำรลงทุนผ่ำน Plenus & MK Pte. Ltd. ดังนัน้ บริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุน
และกำรมีพนั ธมิตรทำงธุรกิจที่เข้มแข็งจะสำมำรถลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้ อีกทัง้ กำรขยำยสำขำไปประเทศที่มอี ตั รำกำรเติบโต
สูง มีประชำกรหนำแน่นและมีกำลังซือ้ น่ำจะเป็ นโอกำสทีท่ ำให้บริษทั ฯสำมำรถเติบโตได้อกี และยังเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงใน
กำรดำเนินงำนอีกด้วย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องด้วยบริษทั ฯ มีรำยได้บำงส่วนเป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศ ซึ่งเป็ นรำยได้ค่ำสิทธิแฟรนไชส์และกำรขำยสินค้ำไปต่ำงประเทศ
ซึ่งหำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวน บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีรำยได้ท่เี ป็ นสกุล
เงินต่ำงประเทศค่อนข้ำงน้อยคิดเป็ นสัดส่วนทีร่ อ้ ยละ 0.1 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.6 ของรำยได้รวมในปี 2554-2555 และงวด 3
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เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ได้กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังไม่
จำเป็ นต้องทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
เนื่องจำกนำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ บริษทั ฯ ซึ่งทัง้ 2 ท่ำนเป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ ของบริษทั ฯ และมีส่วนสำคัญในกำรบริหำรงำนให้บริษทั ฯ มีช่อื เสียงและเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีจำนวนสำขำ
ครอบคลุม ทั ่วประเทศ มีฐำนะทำงกำรเงินที่ม ัน่ คง และมีผลกำรดำเนิ นงำนที่ดีอ ย่ำงต่อ เนื่ อ ง หำกบริษทั ฯ สูญ เสียผู้บริหำร
ดังกล่ำวไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้
ปจั จุบนั โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ได้มกี ำรกระจำยอำนำจ กำรจัดกำร ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดขอบให้แก่ผบู้ ริหำร
ในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ และยังมีคณะทำงำนชุดย่อยร่วมกันทำงำนและ
พิจำรณำในเรื่องอื่นอีกด้วย บริษทั ฯ ยังมีกำรร่วมจัดทำแผนธุรกิจ งบประมำณประจำปี แผนกำรตลำด และแผนงำนกำรเปิ ด
สำขำใหม่ โดยผู้บริหำรแต่ละหน่ วยงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนงำนและประมำณกำรต่ำงๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ฯ ยังมีกำรส่งเสริมให้
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผูบ้ ริหำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุ นให้ผู้บริหำรเข้ำอบรมสัมมนำในหัวข้อที่จะสำมำรถนำมำ
ปรับปรุงกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ จำกกำรที่บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับโครงสร้ำงองค์กร กำรกระจำยอำนำจกำร
จัดกำรไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ จะทำให้ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูบ้ ริหำรทัง้ 2 ท่ำนลดน้อยลง
ความเสี่ยงจากการขาดการถ่วงดุลอานาจในการบริหาร
เนื่องด้วยนำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน ดำรงตำแหน่ งเป็ นประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรของบริษทั ฯ ทำให้นำยฤทธิ ์
ธีระโกเมน อำจมีอำนำจในกำรบริหำรแต่เพียงผู้เดียว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เชื่อ ว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรซึ่งปร ะกอบด้วย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บริหำร (กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 9) สำมำรถถ่วงดุล
อำนำจในกำรบริหำรได้เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนบริษทั ฯ
โดยกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2555 ได้มกี ำรกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไว้อย่ำงชัดเจน
ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 27 กันยำยน 2555 บริษทั ฯ มีกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ คอื กลุ่มนำยฤทธิ ์และนำงยุพนิ ธีระโกเมน ถือหุ้น รวมกันจำนวน
666,774,024 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 92.6 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนทั ่วไป
ในครัง้ นี้ จะทำให้กลุ่มนำยฤทธิ ์และนำงยุพนิ ธีระโกเมน มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รวมกันร้อยละ 73.7 หำกผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่ำวรวม
คะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสำมำรถควบคุมเสียงข้ำงมำกในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้ ดังนัน้ ผู้ถอื หุน้ รำยอื่นของบริษทั ฯ
อำจมีควำมเสีย่ งในกำรรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รำยใหญ่เสนอในทีป่ ระชุมได้
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ พิจำรณำโครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว พบว่ำโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่มกี ำรกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ ไว้อ ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และมีกำรกำหนดมำตรกำรกำรทำรำยเกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถือ หุ้นใหญ่ ผู้ม ีอำนำจ
ควบคุมกิจกำร รวมถึงบุคคลทีม่ คี วำมขัดแย้ง ซึง่ บุคคลดังกล่ำวจะไม่มสี ทิ ธิในกำรออกเสียงในกำรอนุมตั ริ ำยกำรนัน้ ๆ รวมทัง้ กำร
จัดให้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบที่มคี วำมอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตัดสินใจ เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมั น่ ใจให้ผถู้ ือ
หุน้ ว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ มีกำรถ่วงดุลอำนำจและมีกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนที่จะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว
เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556 และบริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ อง
บริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สำมำรถจดทะเบียนในกระดำนหลักของตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีควำมไม่แน่นอนทีจ่ ะได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุน
จึงอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน
เนื่อ งด้วยมติท่ปี ระชุมวิสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 และ มติท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2556 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
จำนวน 20,0000,000 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซึ่งมีอำยุ 5 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำย โดยสำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น
สำมัญของบริษทั ฯได้ในรำคำเท่ำกับ 1 บำทต่อ 1 หุน้ สำมัญ ในอัตรำกำรใช้สทิ ธิ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สำมัญ
ทัง้ นี้ หำกผูถ้ อื M-WA ใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ ทัง้ จำนวน 20,000,000 หน่ วย ผูล้ งทุนอำจได้รบั ผลกระทบจำกรำคำหุน้ ที่ปรับ
ลดลง (Price Dilution) ในอัตรำร้อยละ 2.1 ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ (EPS Dilution) หรือสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ (Control
Dilution) จะลดลงในอัตรำร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงเดิมโดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯจำนวน 925,850,000 หุน้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังจำกที่บริษทั ฯเสนอขำยหุน้ เพิม่
ทุนให้แก่ประชำชนทั ่วไป และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน)
อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ ทันทีแต่จะทยอยเกิดตำมระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิภำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งกำรใช้สทิ ธิ
ครัง้ แรกได้จะสำมำรถทำได้เมื่อ ครบระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่บริษทั ฯออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิท ธิ (กรุณำดู
รำยละเอียดได้จำกส่วนที่ 2 ข้อ 8.2)
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 1 เรือ่ งปจั จัยความเสีย่ ง)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 27 กันยำยน 2555 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯมีดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย IPO หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
(%)
(%)
(หุ้น)
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4

กลุ่มนายฤทธิ์ และนางยุพิน ธีระโกเมน*
นำงยุพนิ ธีระโกเมน
นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน
นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม
รวมจานวนหุ้นกลุ่มนายฤทธิ์ และนางยุพิน ธีระโกเมน
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198,990,002
139,608,033
164,088,012
164,087,977
666,774,024

27.6
19.4
22.8
22.8
92.6

198,990,002
139,608,033
164,088,012
164,087,977
666,774,024

22.0
15.4
18.1
18.1
73.6

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ก่อนการเสนอขาย IPO หลังการเสนอขาย IPO
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
(%)
(%)
(หุ้น)
(หุ้น)
5 มูลนิธปิ ้ ำทองคำ เอ็มเค
31,265,983
4.3 31,265,983
3.5
6 นำยสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ
7,200,000
1.0
7,200,000
0.8
7 นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย
5,400,000
0.8
5,400,000
0.6
8 นำยโกมินทร์ พิมทะโนทัย
3,600,000
0.5
3,600,000
0.4
9 นำงสีรงุ้ เมฆโต
3,600,000
0.5
3,600,000
0.4
10 นำยเมธำ ชุณหสิริ
2,159,993
0.3
2,159,993
0.2
11 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ IPO
0.0 185,850,000
20.5
รวมทัง้ หมด
720,000,000 100.0 905,850,000 100.00
* กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปนิยำมของผูท้ ่เี กี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นำยฤทธิ ์
นำยสมชำย
นำยสมชำย
นำยสุจนิ ต์
นำยประวิทย์
ดร. อรรณพ
นำงวิไล
นำยอรรถพล
นำยทนง
ดร. ขัตยิ ำ

นำยประวิทย์

ธีระโกเมน
หำญจิตต์เกษม
พิพธิ วิจติ รกร
ชุมพลกำญจนำ
ตันติวศินชัย
ตันละมัย
ฉัททันต์รศั มี
ชดช้อย
โชติสรยุทธ์
ไกรกำญจน์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

ตันติวศินชัย

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 3 ปี
งบการเงินรวมเสมือน
2553
2554

รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รำยได้รวม
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) (บำท)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (ร้อยละ)

4,236
2,230
2,006
9,078
7,340
1,234
3.0
1.1
31.5
60.6

3,804
2,506
1,298
10,824
8,552
1,618
3.9
1.9
40.3
98.0

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม
2555
ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
2555
2556
5,086
N/A
4,923
3,615
N/A
2,968
1,471
N/A
1,955
13,141
2,988
3,416
10,513
2,271
2,805
2,041
554
486
4.1
1.4
0.7
2.5
N/A
1.5
45.9
N/A
39.4
147.5
N/A
115.1

โครงสร้างรายได้

ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี / เอ็ม เค โกลด์
ร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ยำโยอิ
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม
แฟรนไชส์
1
ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเท็นจินและฮำกำตะ
ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รำยได้อ่นื
รวมรายได้

งบการเงิ นรวมเสมือน
งบการเงิ นรวม
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ม.ค.-มี.ค. 2555
ม.ค.-มี.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ
8,206
90.4
9,610
88.8
11,263
85.7
2,564
85.8
2,894
84.7
714
7.9
1,031
9.5
1,595
12.1
364
12.2
451
13.2
50
0.6
58
0.5
68
0.5
18
0.6
19
0.6
12
0.1
6
0.1
8
0.1
2
0.1
4
0.1
3
0.0
49
0.4
7
0.2
16
0.5
3
0.0
3
0.1
1
0.0
1
0.0
8,983
99.0
10,708
98.9
12,987
98.8
2,954
98.9
3,389
99.2
95
1.0
117
1.1
154
1.2
34
1.1
27
0.8
9,078
100.0
10,824
100.0
13,141
100.0
2,988
100.0
3,416
100.0

ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จ
ในปี 2553 – ปี 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้รวมจำนวน 9,078 ล้ำนบำท 10,824 ล้ำนบำท และ 13,141 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 19.2 ในปี 2554 และร้อยละ 21.4 ในปี 2555 ทัง้ นี้รำยได้รวมของบริษทั ฯ กว่ำ
ร้อยละ 98 เป็ นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกร้ำนสุก้ี เอ็ม เค ร้ำนสุก้ี เอ็ม เค โกลด์ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ ซึ่งแนวโน้ม
สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจสุก้มี แี นวโน้ มลดลงในขณะที่สดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจ
อำหำรญี่ปุ่นยำโยอิมแี นวโน้ มเพิม่ สูงขึ้น ทัง้ นี้ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษทั ฯ เกือบส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยเงินสดซึ่ง
เก็บเงินจำกลูกค้ำทันที

1

ร้ำนยำโยอิในประเทศสิงคโปร์
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้รวม 2,988 ล้ำนบำท และ 3,416 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 14.3
ในปี 2553 – ปี 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรทัง้ หมดจำนวน 8,983 ล้ำนบำท 10,708 ล้ำนบำท และ 12,987
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 19.2 ในปี 2554 และร้อยละ 21.3 ในปี 2555
ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 2,954 ล้ำนบำท และ 3,389 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 14.7
ธุรกิ จร้านสุกี้
รายได้จากการขายและบริการ - ธุรกิ จร้านสุกี้
บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกร้ำนสุก้เี พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จำก 8,206 ล้ำนบำท ในปี 2553 เป็ น 9,610 ล้ำนบำท
และ 11,263 ล้ำนบำท ในปี 2554 และปี 2555 ตำมลำดับ
ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกร้ำนสุก้รี วม 2,564 ล้ำนบำท และ 2,894 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 12.9
กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้รำ้ นอำหำรสุก้ปี ระกอบด้วยสำเหตุหลัก 3 ประกำรคือ ผลกำรดำเนินงำนที่ดขี น้ึ ของสำขำเดิม กำรเพิม่ ขึน้
ของจำนวนสำขำตำมกลยุทธ์ทม่ี งุ่ กำรเติบโตไปพร้อมกับกำรขยำยสำขำของศูนย์กำรค้ำและธุรกิจค้ำปลีก และกำรปรับเพิม่ รำคำ
อำหำรเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะต้นทุนทีส่ งู ขึน้
ต้นทุนการขายและบริการของธุรกิ จร้านสุกี้
เมื่อพิจำรณำต้นทุนขำยของธุรกิจร้ำนสุก้ี ในช่วงปี 2553 - 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 จะเห็นได้ว่ำธุรกิจร้ำนสุก้มี ี
อัตรำกำไรขัน้ ต้นค่อนข้ำงคงที่ อยู่ท่รี ะดับประมำณร้อยละ 66-67 ทัง้ นี้เนื่องมำจำก บริษทั ฯ มีกำรควบคุมระบบกำรจัดซื้อและ
กำรผลิตที่มปี ระสิทธิภำพ โดยกำรสั ่งซื้อวัตถุดบิ และสินค้ำสำเร็จรูปสำหรับร้ำนสุก้แี ละร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ยำโยอิเป็ นแบบรวมศูนย์
ทำให้มกี ำรสั ่งซือ้ สินค้ำจำนวนมำกในกำรสั ่งซือ้ แต่ละครัง้ ส่งผลให้มกี ำรประหยัดเนื่อ งจำกขนำดและมีอำนำจต่อรองที่ค่อนข้ำงสูง
กับผูจ้ ดั จำหน่ำย
ธุรกิ จร้านอาหารญี่ปนยาโยอิ
ุ่
รายได้จากการขายและบริการ – ธุรกิ จร้านอาหารญี่ปนยาโยอิ
ุ่
ในปี 2553 – ปี 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรร้ำนอำหำรญี่ปุน่ ยำโยอิจำนวน 714 ล้ำนบำท 1,031 ล้ำนบำท
และ 1,595 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.7 และร้อยละ 44.4 และ 54.6 จำกปี ก่อนหน้ำ ตำมลำดับ เนื่องจำกผลกำร
ดำเนินงำนทีด่ ขี น้ึ ของสำขำเดิม กำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนสำขำทีเ่ ติบโตอย่ำงรวดเร็ว และกำรปรับเพิม่ รำคำอำหำรเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภำวะต้นทุนทีส่ งู ขึน้
ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 364 ล้ำนบำท และ 451 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 24.0
ต้นทุนการขายและบริการของธุรกิ จร้านอาหารญี่ปนยาโยอิ
ุ่
เมื่อพิจำรณำต้นทุนขำยของธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ยำโยอิจะเห็นได้วำ่ อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ยำโยอิค่อนข้ำง
คงทีท่ ร่ี อ้ ยละ 63-65 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด สั ่งซื้อวัตถุดบิ และสินค้ำสำเร็จรูปจำกบริษทั ฯ ซึ่ง
กำรสั ่งซื้อวัตถุดบิ และสินค้ำสำเร็จรูปของบริษทั ฯ เพื่อจำหน่ ำยให้ยำโยอิต่อไปนัน้ มีขนั ้ ตอนกำรสั ่งซื้อ ผลิตที่ครัวกลำง และจัด
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ส่งไปตำมสำขำต่ำงๆเช่นเดียวกันกับธุรกิจร้ำนอำหำรสุก้ขี องบริษทั ฯ ทำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนจำกกำรจัดซื้อและต้นทุนกำร
ผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรประหยัดเนื่องจำกขนำดและมีอำนำจต่อรองทีค่ อ่ นข้ำงสูงกับผูจ้ ดั จำหน่ำย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภคได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเช่ำ ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวร ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย และค่ำวัสดุสน้ิ เปลือง เป็ นต้น ในปี
2553 ถึงปี 2555 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรมีจำนวน 4,274 ล้ำนบำท 4,891 ล้ำนบำท 6,273 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น
สัดส่วนค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม ร้อยละ 47.1 ร้อยละ 45.2 และร้อยละ 47.7 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม ในปี
2555 บริษทั ฯ มีจำนวนค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำกว่ำ 1,382.0 ล้ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 28.3 เนื่องจำกกำรขยำยสำขำของร้ำนสุก้เี อ็มเคและร้ำนยำโยอิท่เี ติบโตอย่ำงมำกในปี 2555 ประกอบกับนโยบำยค่ำแรงขัน้
ต่ำของรัฐบำล ทำให้บริษทั ฯ ต้องมีคำ่ ใช้จำ่ ยผลตอบแทนบุคลำกรทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงค่ำใช้จำ่ ยทีส่ บื เนื่องมำจำกสำขำทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้แก่คำ่ เช่ำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ยังคงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและ
บริหำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ส่งผลให้ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรมีสดั ส่วนต่อรำยได้รวมยังคงอยูใ่ นระดับประมำณร้อยละ 47
ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรมีจำนวน 1,293 ล้ำนบำทและ 1,689 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ นสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม ร้อยละ 43.3 และ ร้อยละ 49.4 ตำมลำดับ โดยในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2556 บริษทั ฯมีสดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมทีส่ งู ขึน้ ประมำณร้อยละ 6 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้ำทัง้ นี้เนื่องมำจำกค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรในไตรมำส 1 ของปี 2555 ยังไม่ได้สะท้อนผลจำกนโยบำยกำรปรับขึน้
ค่ำแรงขัน้ ต่ำของรัฐบำล ซึง่ มีผลบังคับใช้ในไตรมำส 2 ของปี 2555 เป็ นต้นมำ
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ในปี 2553 ถึง 2555 กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ มีจำนวน 1,738 ล้ำนบำท 2,272 ล้ำนบำท และ
2,628 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยในปี ดงั กล่ำว บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำน ร้อยละ 19.1 ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 20.0 ตำมลำดับ กำรลดลงของ
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปี 2555 ร้อยละ 1 เป็ นผลมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร อย่ำงไรก็ตำม
กำรลดลงดังกล่ำวไม่ได้ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ของบริษทั ฯ มีจำนวน 717 ล้ำนบำท และ 611
ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนร้อยละ 24.0 และร้อยละ 17.9 ตำมลำดับ ทัง้ นี้กำรลดลงของอัตรำกำไร
จำกกำรดำเนินงำนประมำณร้อยละ 6 มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนซึง่ ปรับตัวขึน้ สูงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
อันเป็ นผลมำจำกนโยบำยกำรปรับขึน้ ค่ำแรงขัน้ ต่ำของรัฐบำล
กาไรเบ็ดเสร็จ
ในปี 2553 ถึง 2555 บริษทั ฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 1,234 ล้ำนบำท 1,619 ล้ำนบำท และ 2,042 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 25.7 ร้อยละ 31.2 และร้อยละ 26.1 ตำมลำดับ และคิดเป็ นอัตรำกำไรเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 13.6 ร้อยละ 15.0 และร้อยละ
15.5 ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไรเบ็ดเสร็จอย่ำงต่อเนื่องนัน้ เป็ นผลมำจำกรำยได้รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ กำรบริหำรจัดกำรต้นทุน
และค่ำใช้จำ่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุ คคลเป็ นร้อยละ 23 ในปี 2555
ในปี 2553 ถึง 2555 อัตรำภำษีเงินได้ทแ่ี ท้จริง (Effective Tax Rate) ของบริษทั ฯ คิดเป็ น ร้อยละ 29.0 ร้อยละ 28.3 และร้อยละ
21.7 ตำมลำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลที่รอ้ ยละ 30.0 ในปี 2553 และ 2554 และร้อยละ 23.0 ในปี 2555 สำเหตุ
หลักมำจำกบริษทั ฯ มีรำยจ่ำยค่ำส่งพนักงำนเข้ำฝึกอบรม ซึง่ เป็ นรำยจ่ำยทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ อีกร้อยละ 100.0 รวมถึงมีเงินบริจำค
และค่ำรับรองทีส่ ำมำรถหักเป็ นค่ำใช้จำ่ ยได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
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ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 554 ล้ำนบำทและ 483 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นกำร
ลดลงร้อยละ 12.8 ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และคิดเป็ นอัตรำกำไรเบ็ดเสร็จร้อย
ละ 18.5 และร้อยละ 14.1 ตำมลำดับ กำรลดลงของอัตรำกำไรเบ็ดเสร็จมีสำเหตุสำคัญมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนซึ่งปรับตั วขึน้ สูง
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ อันเป็ นผลมำจำกนโยบำยกำรปรับขึน้ ค่ำแรงขัน้ ต่ ำของรัฐบำลซึ่งทำให้ สดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมสูงขึน้ ประมำณร้อยละ 6 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำไรเบ็ดเสร็จต่อรำยได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 4.4 อัน
เนื่องมำจำกอัตรำภำษีของปี 2556 ได้ปรับลดลงเป็ นร้อยละ 20 ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 สำหรับอัตรำภำษีเงินได้ท่แี ท้จริง
(Effective Tax Rate) ของบริษทั ฯ ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ น ร้อยละ 19.2 ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลที่
ร้อยละ 20.0 ในปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยจ่ำยค่ำส่งพนักงำนเข้ำฝึ กอบรม ซึ่งเป็ นรำยจ่ำยที่มสี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ อีกร้อยละ
100.0 รวมถึงมีเงินบริจำคและค่ำรับรองทีส่ ำมำรถหักเป็ นค่ำใช้จำ่ ยได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
การวิ เคราะห์ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2553 ถึง 2554 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจำนวน 4,236 ล้ำนบำท และ 3,804 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 5,086 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ท่สี ำคัญได้แก่ ที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ จำนวน 2,993 ล้ำนบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 787 ล้ำนบำท สิทธิกำรเช่ำจำนวน 408 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 58.8 ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 8.0 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดตำมลำดับ สินทรัพย์รวมได้เพิม่ ขึน้ จำกจำนวน ณ
สิน้ ปี 2554 จำนวน 1,283 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.7
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 4,923 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ท่สี ำคัญได้แก่ ที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ จำนวน 3,199 ล้ำนบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 417 ล้ำนบำท สิทธิกำรเช่ำจำนวน 397 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 8.1 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดตำมลำดับ สินทรัพย์รวมได้ลดลงจำก ณ สิน้ ปี
2555 จำนวน 163 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 3.2
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
แหล่งทีม่ ำของเงินทุนของบริษทั ฯ โดยหลักมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม ในกำรจ่ำยเงินปนั ผลในปี
2554 และ 2555 เพื่อให้แน่ ใจว่ำบริษทั ฯ มีสภำพคล่อง และมีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอ บริษทั ฯ จึงได้ขอเปิ ดวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินในรูปแบบตั ๋วสัญญำใช้เงิน ซึง่ ค้ำประกันโดยกรรมกำรบริษทั ฯ และมีกำรจดจำนองทีด่ นิ และสิทธิกำรเช่ำของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 บริษทั ฯไม่มเี งินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2554 และ 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 900 ล้ำนบำท 850 ล้ำน
บำท และ 1,070 ล้ำนบำท ซึง่ มีอตั รำดอกเบีย้ ร้อยละ 4.1 ต่อปี 3.7 ต่อปี และ3.7 ต่อปี ตำมลำดับ เพื่อนำมำจ่ำยเงินปนั ผลและ
ใช้ในกำรก่อสร้ำงครัวกลำง บำงนำ แห่งใหม่และอำคำรสำนักงำนแห่งใหม่
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 9 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินดังกล่ำวทัง้ จำนวนแล้วในปี 2554 และได้ดำเนินกำรโอนหลักประกันของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ดังกล่ำวไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ สิน้ ปี 2554-2555 และ ณ สิน้ งวด 3 เดือนแรกของปี 2556
บริษทั ฯ ไม่มเี งินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ส่วนที่ 1 หน้ำ 15

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และ 2554 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 2,006 ล้ำนบำท และ1,298 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำเหตุสำคัญของกำรลดลงของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2554 มำจำกกำรจ่ำยเงินปนั ผลจำกกำไรสะสมจำนวน 2,210 ล้ำนบำท และ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญ ชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ พนักงำนจำนวน 118 ล้ำนบำท ซึ่งบริษทั ฯ ได้ปรับรำยกำรสำรอง
ผลประโยชน์พนักงำนในกำไรสะสมของปี 2554 อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 1,619 ล้ำนบำท ในปี 2554 ซึ่ง
ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำเพียง 708 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,471 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี 2554 จำนวน 173 ล้ำนบำท
สำเหตุสำคัญของกำรเพิม่ ขึน้ มำจำกบริษทั ฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 2,042 ล้ำนบำท กำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 310 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินปนั ผลจำกกำไรสะสมจำนวน 2,223 ล้ำนบำท และมีผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้จำนวน 45 ล้ำนบำท อันเนื่องมำจำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้ มำถือ
ปฏิบตั ิ ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 174 ล้ำนบำท จำกสิน้ ปี 2554
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,955 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก ณ สิน้ ปี 2555 จำนวน 483 ล้ำนบำท โดย
กำรเพิม่ ขึน้ มำจำกกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดจำนวน 483 ล้ำนบำท
กาไรสุทธิ ต่อหุ้น
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้และกำรใช้สทิ ธิตำม M-WA ทัง้ จำนวน บริษทั ฯ จะมีทุนชำระแล้วทัง้ หมด 925,850,000
บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 925,850,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรคำนวณกำไรสุทธิ
ต่อหุน้ ทีอ่ ำจลดลงในอนำคต อันเนื่องมำจำกจำนวนหุน้ ทีใ่ ช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณมีจำนวนมำกขึน้
ปี 2553
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท
กำไรสำหรับงวด (บำทต่อหุน้ )
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้ำนหุน้ )
ปรับมูลค่าทีต่ ราไว้เป็นหุน้ ละ 1 บาท
กำไรสำหรับงวด (บำทต่อหุน้ )
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้ำนหุน้ )
กาไรต่อหุ้นปรับลดภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ครังแรกและการใช้
้
สิทธิ ของ M-WA ทัง้ จานวน
กำไรสำหรับงวด (บำทต่อหุน้ )
มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้ำนหุน้ )

ปี 2554

ปี 2555

ม.ค.-มี.ค.
2555

ม.ค.-มี.ค.
2556

30.1
10
41

39.4
10
41

41.3
10
49

13.5
10
41

6.7
10
72

3.0
1
410

3.9
1
410

4.1
1
494

1.3
1
411

0.7
1
720

NA
NA
NA

1.7
1
926

2.2
1
926

0.6
1
926

0.5
1
926

สำหรับปี 2554 กำไรต่อหุน้ ปรับลดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่ำว จะลดลงจำกกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนจำก 3.9 บำท
ต่อหุน้ เป็ น 1.7 บำทต่อหุน้ สำหรับปี 2555 กำไรต่อหุน้ ปรับลดจะลดลงจำกกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน จำก 4.1 บำทต่อหุน้ เป็ น 2.2
บำทต่อหุน้ และสำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 กำไรต่อหุน้ ปรับลดจะลดลงจำกกำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน จำก 0.7 บำทต่อหุน้
เป็ น 0.5 บำทต่อหุน้ (กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 12 เรือ่ งฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะจ่ำยเงินปนั ผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรร
ทุนสำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็ นสำคัญ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยอำจพิ จ ำรณำจ่ ำ ยเงิ น ป นั ผลในอัต รำที่ น้ อ ยกว่ ำ อัต รำที่ ก ำหนดข้ ำ งต้ น หรื อ
งดจ่ำยเงินปนั ผล โดยขึน้ อยู่กบั ภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษทั และบริษทั ย่อย และ
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
สรุปข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนทั ่วไปจำนวน 185,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 20.5 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่เรียกชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ นี้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 49 บำท
รวมเป็ นมูลค่ำเสนอขำยจำนวน 9,106,650,000 บำท รำคำเสนอขำยคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings
Ratio หรือ P/E Ratio) เท่ำกับ 22.2 เท่ำ โดย P/E Ratio ที่เสนอขำยคิดเป็ นร้อยละ 65.4 (หรือคิดเป็ นส่วนลดร้อยละ 34.6) จำก
ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักด้วยมูลค่ำตลำดของ P/E Ratio ของผู้ประกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถุนำยน 2556 จนถึงวันที่ 26 กรกฏำคม 2556 ที่ 34.0 เท่ำ โดยบริษทั ฯมี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะนำเงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี้ไปใช้เพื่อก่อสร้ำงโรงงำนครัวกลำงแห่งใหม่ สร้ำงสำนักงำนใหม่ ขยำย
สำขำ และใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ จำนวน 1,000 ล้ำนบำท 320 ล้ำนบำท 600 ล้ำนบำท และ 7,187 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ทัง้ นี้ บริษทั มีมลู ค่ำตำมรำคำบัญชี ณ 31 ธันวำคม 2555 ที่ 1.98 บำทต่อหุน้
บริษทั ฯไม่มกี ำรเสนอขำยหุ้นหรือ หลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 90 วันก่อ นหน้ ำ และบริษทั ฯคำดว่ำจะออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯจำนวน 20,0000,000 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่ง
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อ ยในวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ทัง้ นี้ กำรใช้สทิ ธิตำม M-WA
ดังกล่ำวทัง้ จำนวนจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี้
 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ ของบริษทั ฯ (Price Dilution) รำคำตลำดของหุน้ ของบริษทั ฯจะลดลงในอัตรำร้อยละ 2.1
บนสมมติฐำนรำคำตลำดของหุน้ บริษทั ฯคือรำคำเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนทั ่วไป (IPO Price) ที่ 49 บำทต่อหุน้
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ หรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุน้ (Earning Per Share Dilution และ Control
Dilution) ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ หรือสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ จะลดลงในอัตรำร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิ
ในกำรออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯจำนวน 925,850,000 หุน้
(ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังจำกที่บริษทั ฯเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและประชำชนทั ่วไป และกำรใช้สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีควำมประสงค์เข้ำจดทะเบียนด้วยในหมวดอำหำรและเครื่อ งดื่ม อุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (กระดำนหลัก) ด้วยเกณฑ์กำไร (Profit Test) โดยระยะเวลำกำรเสนอขำย ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ของวันที่ 5-7 สิงหำคม 2556
นักลงทุนสัมพันธ์: คุณสุดารัตน์
โทร.: 0-2745-6433 ต่อ 420
แฟกซ์: 0-2745-6420
อีเมล์: N/A
ทีอ่ ยู:่
589/164 อำคำรเซ็นทรัลซิต้ี ทำวเวอร์ ชัน้ 33 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
เว็บไซต์: www.mkrestaurant.com
คำเตือน ผูล้ งทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1 หน้ำ 17

