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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
1.1

ความเสี่ยงจากการเปิ ดสาขาใหม่
บริษทั ฯ มีเป้ำหมำยทีจ่ ะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้ กำรเปิ ดสำขำใหม่เป็ นปจั จัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษทั ฯเติบโตตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งปจั จุบนั กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมมีควำมรุนแรงมำกยิง่ ขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ร้ำนอำหำรรำยใหม่ๆ เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯจึงมีควำมเสี่ยงในกรณีท่สี ำขำที่เปิ ดใหม่อำจจะไม่
สำมำรถทำยอดขำยได้ตำมเป้ำหมำยและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อเงินลงทุน กำรเปิ ดสำขำใหม่นัน้ จะต้องใช้เงิน
ลงทุนประมำณ 8 ล้ำนบำทต่อสำขำ เพื่อใช้สำหรับงำนออกแบบ งำนก่อสร้ำง งำนระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และ
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำนอื่นๆ บริษทั ฯมีแผนงำนที่จะขยำยสำขำเอ็ม เค สุก้ี และยำโยอิอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งทำเลที่ตงั ้
ของสำขำที่เปิ ดใหม่อำจจะทับซ้อนกับสำขำเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรศึกษำแผนงำนกำรเปิ ดสำขำใหม่อย่ำงเคร่งครัดและสำขำที่เปิ ดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทน
ที่ดแี ละคุ้มต่อ กำรลงทุ นตำมเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ โดยมี ฝ่ำยพัฒ นำและวิศวกรรมเป็ นผู้รบั ผิดชอบในกำรสำรวจพื้นที่
ควำมหนำแน่ นของประชำกร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำนของสำขำบริเวณใกล้เคียงและกำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงิน เช่น ระยะเวลำจ่ำยคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment)
จะต้องได้ไม่ต่ำเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเปิ ดสำขำใหม่ ประกอบกับบริษทั ฯ มีประสบกำรณ์
ในกำรทำธุรกิจมำนำนกว่ำ 25 ปี และมีสนิ ค้ำและบริกำรเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ำ นอกจำกนี้ ผูป้ ระกอบกำรศูนย์กำรค้ำ
โมเดิรน์ เทรด และคอมมูนิต้มี อลล์ มีควำมต้องกำรร้ำนอำหำรที่มชี ่อื เสียงมำเช่ำพืน้ ที่เพื่อเป็ นกำรดึงดูดและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้รบั ข้อเสนอที่ดมี ำโดยตลอด เช่น ทำเลที่ตงั ้ ขนำดของ
พื้นที่ ระยะเวลำเช่ ำ เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ฯ ได้ท ำกำรศึก ษำพื้นที่เ ช่ำทุ กแห่งที่ได้ร บั ข้อ เสนอ รวมถึงกำรศึกษำและ
วิเครำะห์ทำงกำรเงินเพื่อพิจำรณำลงทุนในพืน้ ที่ท่มี คี วำมเหมำะสมและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี บริษทั ฯ มีควำม
มั ่นใจว่ำกำรเปิ ดสำขำใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่กำรให้บริกำรมำกยิง่ ขึน้ จะช่วยเพิม่ ศักยภำพในกำรทำกำไรให้ผถู้ ือหุ้น
และลดควำมเสีย่ งต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้ในระยะยำว บริษทั ฯยังพิจำรณำจำกยอดขำยและควำมหนำแน่ น
ของลูกค้ำของสำขำใกล้เคียงเพื่อให้ม ั ่นใจว่ำกำรเปิ ดสำขำใหม่บริเวณนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่
ใกล้เคียง แต่เป็ นกำรเพิม่ ทำงเลือกให้กบั ลูกค้ำมำกยิง่ ขึน้ และเป็ นกลยุทธ์ท่จี ะเพิม่ พืน้ ที่กำรให้บริกำรเพื่อรักษำสัดส่วน
ทำงกำรตลำดอีกด้วย

1.2

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพืน้ ที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพืน้ ที่เช่าในเงื่อนไขตามที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าสมควร
เนื่องจำกปจั จุบนั มีกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงรุนแรง และมีผปู้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ เพิม่ ขึน้ มำ
โดยตลอด ทำให้พ้นื ที่เช่ำเพื่อเปิ ดกิจกำรร้ำนอำหำรหำยำกขึน้ อำจทำให้บริษทั ฯ มีควำมเสี่ยงในกำรหำพืน้ ที่ในกำร
เปิ ดสำขำใหม่ไม่ได้ตำมทีต่ งั ้ เป้ำหมำยไว้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับผูป้ ระกอบกำรพื้นที่เช่ำหลำยรำยทัง้ ศูนย์กำรค้ำ โมเดิรน์ เทรด และ
คอมมูนิต้มี อลล์ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเป็ นผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรชัน้ นำของประเทศ มี
สินค้ำและบริกำรเป็ นทีต่ อ้ งกำรของผูบ้ ริโภค จึง ไม่คดิ ว่ำเป็ นควำมเสีย่ งที่จะส่งผลให้บริษทั ฯไม่สำมำรถหำพืน้ ที่เช่ำได้
สำหรับสัญญำเช่ำพื้นที่ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญำเช่ำครัง้ ละ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ 3 – 5 ครัง้ ๆละ 3 ปี
หำกบริษทั ฯไม่สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ
มีควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้ให้เช่ำมำนำน มีประวัติกำรกำรชำระค่ำเช่ำที่ดี ปฏิบตั ิตำมสัญญำเช่ำ มำโดยตลอด ไม่เคยมี
ปญั หำกับผู้ให้เช่ำและที่ผ่ำนมำได้รบั กำรต่อ สัญ ญำเช่ำมำโดยตลอด อีกทัง้ บริษทั ฯและเจ้ำของพื้นที่เช่ำ ยังร่วมกัน
แก้ปญั หำสำหรับสำขำทีม่ ผี ลประกอบกำรทีไ่ ม่ดี ซึง่ บำงครัง้ อำจจะต้องพิจำรณำปิ ดสำขำนัน้ ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 2
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ทัง้ สองฝำ่ ย ทำให้บริษทั ฯและเจ้ำของพืน้ ที่เ ช่ำมีควำมสัมพันธ์ท่ดี มี ำโดยตลอด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นว่ำควำมเสีย่ งที่
ไม่สำมำรถหำพืน้ ทีเ่ ช่ำและไม่สำมำรถต่อสัญญำพืน้ ทีเ่ ช่ำไม่น่ำจะเป็ นอุปสรรคในกำรดำเนินธุรกิจแต่อย่ำงใด
1.3

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิ บตั ิ การสาขา
เนื่องจำกธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจบริกำร ดังนัน้ บุคลำกรจึงเป็ นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ ซึ่งบริษทั ฯมี
แผนงำนที่จะเปิ ด สำขำใหม่ทุ ก ๆปี และต้อ งมีพนักงำนประมำณ 30 – 40 คนต่อ 1 สำขำ ดังนัน้ บริษทั ฯจะต้องมี
แผนงำนกำรรับพนักงำนใหม่จำนวนมำกเพื่อรองรับกำรเปิ ด สำขำใหม่ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีพนักงำน
ในฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำรสำขำจำนวน 18,796 คน โดยมีสดั ส่วนทีเ่ ป็ นพนักงำนประจำร้อยละ 70 และพนักงำนชั ่วครำวร้อยละ
30 และมีอตั รำกำรหมุนเวียนของพนักงำนรวมอยู่ท่เี ฉลี่ยประมำณร้อยละ 10 ดังนัน้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำ
พนักงำนใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยสำขำหรือทดแทนพนักงำนทีล่ ำออกได้ทนั เวลำ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำร
และกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ให้ควำมสนใจและมุ่งมั ่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่ำวเพื่อให้พนักงำนทำงำนกับบริษทั ฯให้นำน
ที่สุด และให้ควำมสำคัญ กับกำรทำงำนภำยใต้ “วัฒนธรรมเอ็มเค” ที่มกี ำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนทุกระดับชัน้ กำรให้
โอกำสพนักงำนที่มคี วำมสำมำรถเพื่อที่จะเป็ นระดับบริหำรได้ในอนำคต กำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้
เป็ น ธรรม กำรฝึ ก อบรมเพื่อ เพิ่ม ทัก ษะและควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรดูแลพนัก งำนเหมือ นเป็ นครอบครัว
เดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงมีผมู้ ำสมัครเพื่อร่วมทำงำนกับบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง และพนักงำนที่เข้ำทำงำนใหม่
ทุ กคนจะต้อ งเข้ำอบรมตำมหลักสูตรของสถำบันฝึ กอบรมเพื่อ ให้พ นักงำนทุ กคนเข้ำใจถึง วัฒ นธรรมองค์ก ร และ
สำมำรถปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมมำตรฐำนของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงไม่มปี ญั หำในกำรหำบุคลำกรใหม่ท่มี คี วำมสำมำรถ
ตำมคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯกำหนดไว้

1.4

ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มของต้นทุนบุคลากร
เนื่องด้วยวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงกลำง กระทรวงแรงงำนได้พจิ ำรณำกำรปรับค่ำจ้ำง
ขัน้ ต่ ำเป็ นวันละ 300 บำท โดยเริม่ จำก 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร
นครปฐม และภูเก็ต โดยเริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2555 เป็ นต้นไป และจะพิจำรณำจังหวัดที่มกี ำรปรับค่ำจ้ำงขัน้ ต่ ำ
ที่ยงั ไม่ถงึ 300 บำท โดยจะพิจำรณำอีกครัง้ ในปี 2556 ในขณะที่จงั หวัดที่ได้ปรับถึง 300 บำทแล้ว ให้คงอัตรำนี้ไว้
จนถึงปี 2558 และกำรประกำศปรับเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มวี ุฒกิ ำรศึกษำระดับปริญญำตรีให้
เป็ น 15,000 บำทในปี 2557 ซึง่ กำรปรับเพิม่ ของค่ำแรงขัน้ ต่ำและหลักกำรกำรปรับเงินเดือนพนักงำนที่มวี ุฒกิ ำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีทก่ี ำลังจะเกิดขึน้ ในเร็วๆนี้ อำจส่งผลให้คำ่ ใช้จำ่ ยเงินเดือนและสวัสดิกำรสูงขึน้ และส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
เพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ ต่ ำ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2555 บริษทั ฯได้ปรับค่ำแรงขัน้ ต่ ำให้
พนักงำนเท่ำกับ 300 บำทต่อวันทั ่วประเทศแล้ว ซึ่งกำรปรับขึ้นค่ำแรงดังกล่ำวจะส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและ
สวัสดิกำรของบริษทั ฯสูงขึน้ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯมีควำม
จำเป็ นในกำรรักษำบุคลำกรซึง่ เป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ำ่ และเป็ นกลไกอันสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ และมีควำมมั ่นใจว่ำกำร
พัฒนำบุคลำกรทีท่ ำกันมำอย่ำงต่อเนื่องจะส่งผลให้พนักงำนของบริษทั ฯสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
และลดควำมผิดพลำดให้น้อยลง รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรแบบฉบับของ “ครอบครัวเอ็ม เค” สำมำรถลดอัตรำ
กำรลำออกของพนักงำนได้อีกด้วย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีกำรพิจำรณำปรับรำคำอำหำรเพิม่ ตำมควำมเหมำะสม
เพื่อให้สอดคล้อ งกับสภำวะต้นทุนที่เพิม่ สูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำว บริษทั ฯเชื่อ ว่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุน
บุคลำกรทีส่ งู ขึน้ และยังคงสำมำรถรักษำระดับควำมสำมำรถในกำรทำกำไรไว้ได้
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1.5

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการสิ นค้าที่ ไม่ได้มาตรฐาน
เนื่องจำกวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นอำหำรสดเกือบทัง้ หมดโดยจะส่งตรงจำกครัวกลำงไปยังสำขำทั ่วประเทศ
บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญเกีย่ วกับคุณภำพ ควำมสดใหม่ รสชำติ และควำมสะอำดของอำหำรทุกรำยกำร หำกบริษทั ฯ
มีกำรบริหำรจัดกำรทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภำพ อำจจะมีควำมเสีย่ งเรื่องคุณภำพของสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนและส่งผลกระทบต่อ
ผลดำเนินงำนของบริษทั ฯได้
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีครัวกลำงดูแลรับผิดชอบเรื่อ งกำรสั ่งซื้อ วัตถุดบิ กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรจัดเตรียมและปรุง
อำหำร กำรจัดเก็บ และกระจำยสินค้ำไปยังสำขำทั ่วประเทศ ซึ่งครัวกลำงจะเป็ นผูส้ ั ่งซื้อวัตถุดบิ ผูร้ บั มอบสินค้ำจำก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำย รวมถึงเป็ นผูต้ รวจสอบคุณภำพสินค้ำ ควำมสด ควำมสะอำด และจำนวนที่รบั มอบ ทัง้ นี้ สำหรับ
สำขำทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ร่ี ถขนส่งสำมำรถไปได้เพียงสัปดำห์ละ 2 ครัง้ สำขำเหล่ำนัน้ จะต้องเป็ นผูซ้ ้อื วัตถุดบิ ที่มอี ำยุสนั ้ และ
ง่ำ ยต่ อ กำรช ำรุดเอง เช่ น ผัก และผลไม้ โดยจะต้อ งปฏิบ ัติต ำมขัน้ ตอนปฏิบ ัติก ำรเลือ กซื้อ สิน ค้ำอย่ำ งเคร่ง ครัด
นอกจำกนี้ ครัวกลำงยังเป็ น หน่ วยงำนที่เตรียมและผลิตสินค้ำบำงประเภทที่เป็ นสูตรเฉพำะของบริษทั ฯ และยังเป็ น
คลังสินค้ำในกำรจัดเก็บวัตถุดบิ โดยแยกกำรจัดเก็บตำมสินค้ำในแต่ละประเภท ไม่ว่ำจะเป็ นห้องแช่แข็ง ห้องแช่เย็น
และห้องจัดเก็บทั ่วไป เพื่อให้เหมำะกับประเภทของสินค้ำ นอกจำกนี้ ครัวกลำงยังเป็ นศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยจัดส่งใน
รถที่มกี ำรควบคุมอุณหภูมแิ ละควำมชื้นและส่งตรงไปยังสำขำทั ่วประเทศ ซึ่งครัวกลำงของบริษทั ฯ ได้ใบรับรองจำก
สถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP และ GMP และเมื่อสำขำได้รบั สินค้ำแล้วก็จะเข้ำสู่ขนั ้ ตอนกำรจัดเก็บวัตถุดบิ ซึ่ง
จะแยกตำมประเภทของสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น และห้องจัดเก็บทั ่วไป เพื่อให้วตั ถุดบิ มีควำมสด สะอำด
และได้ม ำตรฐำนและคุณภำพตำมที่บริษทั ฯ กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality
Assurance) คอยสุม่ ตรวจวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนของสำขำและคุณภำพของสินค้ำทีเ่ ตรียมไว้บริกำรลูกค้ำ
จำกขัน้ ตอนตัง้ แต่กำรรับมอบวัตถุดบิ กำรเตรียมและกำรผลิต กำรจัดเก็บ และกำรกระจำยสินค้ำจำกครัวกลำงไปยัง
สำขำทั ่วประเทศ ตลอดจนขัน้ ตอนกำรจัดเก็บและจัดวำงทีป่ ฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัดของทุกสำขำ บริษทั ฯ มีควำมมั ่นใจว่ำ
ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ทิ เ่ี คร่งครัดจำกทุกหน่วยงำนจะสำมำรถลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้ เพื่อให้รำ้ นอำหำรทุกแห่งทุกสำขำ
ทั ่วประเทศในเครือเอ็มเค สำมำรถบริกำรลูกค้ำด้วยสินค้ำทีม่ คี ณ
ุ ภำพและมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้

1.6

ความเสี่ยงจากโรคระบาด
ในอดีตทีผ่ ำ่ นมำมีโรคหลำยชนิดทีร่ ะบำดอย่ำงรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมร้ำนอำหำร เช่น ในปี 2545 พบ
โรควัวบ้ำ (Bovine Spongiform Encephalopathy) ระบำดในสหรัฐอเมริกำและยุโรป ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก (Bird
Flue หรือ H5N1) ระบำดในหลำยประเทศทั ่วโลก และในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ H1N1) ที่
ระบำดในประเทศเม็กซิโก เป็ นต้น กำรระบำดของโรคดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมมั ่นใจของลูกค้ำในกำรบริโภคเนื้อ
วัว เนื้อไก่ และเนื้อหมู ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญของร้ำนอำหำรทุกแห่งในเครือเอ็มเค หำกในอนำคตมีโรคระบำดเกิดขึน้
อีกอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษทั ฯได้
บริษทั ฯให้ควำมสำคัญต่อกำรคัดเลือกวัตถุดบิ โดยคัดเลือกผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยสินค้ำที่มคี ุณภำพ และวัตถุดบิ ทุกชิ้น
จะต้องมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบเส้นทำงของอำหำรนัน้ ๆได้ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกจนถึง
ขัน้ ตอนสุดท้ำยไม่ว่ำจะเป็ น ต้นกำเนิดของสินค้ำ กำรผลิต กำรขนส่ง เป็ นต้น ทำให้บริษทั ฯมั ่นใจว่ำวัตถุดบิ ทุกชิ้นได้
มำตรฐำน มีคุณภำพสะอำด ปลอดภัย และไม่ม ีสงิ่ ปนเปื้ อ น นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพที่คอย
ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำทุกชิ้น และครัวกลำงทัง้ 2 แห่งได้ใบรับรองจำกสถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP
และ GMP
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1.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ
วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้ำว และน้ ำซอสต่ำงๆ ซึ่งรำคำและ
ปริมำณของวัตถุดบิ สำมำรถผันผวนตำมอุปสงค์และอุปทำนตำมปริมำณผลผลิตสู่ตลำด ภัยธรรมชำติ สภำพอำกำศ
กำรแพร่ระบำดโรคติดต่อในสัตว์หรือพืชเพำะปลูก และควำมต้องกำรของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็ นปจั จัยที่บริษทั ฯ ไม่
สำมำรถควบคุม ได้ ในกรณี ท่ีร ำคำวัต ถุ ดิบ มีค วำมผัน ผวนมำกหรือ มีป ริม ำณที่ข ำดแคลน อำจส่ง ผลให้บ ริษ ัท ฯ
มีควำมเสีย่ งในกำรจัดหำวัตถุดบิ ในรำคำที่สูงหรือไม่ได้ตำมปริมำณที่ต้องกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงำน
ของบริษทั ฯได้
บริษทั ฯ มีกำรเก็บสถิตขิ องยอดจำหน่ ำยสินค้ำแต่ละประเภทของแต่ละสำขำ ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ควำมต้องกำรสินค้ำ
และยังมีกำรทำประมำณกำรยอดขำยของทุกสำขำ ทำให้สำมำรถประมำณกำรสั ่งซื้อล่วงหน้ำได้ นอกจำกนี้ ฝำ่ ยจัดซื้อ
ของบริษทั ฯ จะเป็ นผูป้ ระสำนงำนกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยสินค้ำในกำรแจ้งล่วงหน้ำของประเภทและปริมำณของสินค้ำ
ที่ต้องกำร รวมถึง กำรรับทรำบปริมำณและรำคำของสินค้ำที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ ำยสำมำรถส่งมอบให้กบั บริษทั ฯได้
ส ำหรับ สิน ค้ำ บำงประเภทที่ม ีค วำมผัน ผวนสู ง นัน้ บริษ ัท ฯ จะท ำสัญ ญำสั ่งซื้อ ล่ ว งหน้ ำ ที่ ร ะบุ ป ริม ำณกำรสั ่งซื้อ
ระยะเวลำกำรส่งมอบ และกำรกำหนดรำคำที่ชดั เจน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ำบริษทั ฯ จะไม่ขำดแคลนสินค้ำดังกล่ำว และ
สำมำรถซื้อได้ตำมรำคำที่กำหนดไว้ จำกกำรที่บริษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั คู่คำ้ มำโดยตลอดและมีกำรประสำนงำน
กับผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงมีกำรเก็บสถิตแิ ละกำรประมำณกำร กำรสั ่งซื้อวัตถุดบิ ของทุกสำขำอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีควำมมั ่นใจว่ำบริษทั ฯ มีระบบกำรสั ่งซื้อที่มปี ระสิทธิภำพที่จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ ง
จำกควำมผันผวนของวัตถุดบิ ได้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมีกำรพิจำรณำปรับรำคำอำหำรเพิม่ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับสภำวะต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพื่อไม่ให้สง่ กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ

1.8

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ
MKI ได้รบั สิทธิในกำรดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในประเทศไทยภำยใต้ช่ือ “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd. โดย
สัญญำแฟรนไชส์มอี ำยุ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ครัง้ ละ 3 ปี เว้นแต่คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดบอกกล่ำวกำร
เลิกสัญญำเป็ นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วันก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว (สรุปสำระสำคัญของสัญญำแฟรนไชส์สำมำรถ
ดูไ ด้ใ นส่ว นที่ 2 ข้อ ที่ 5.10.7) ดัง นัน้ หำกมีก ำรบอกเลิก สัญ ญำแฟรนไชส์ บริษ ัท ฯ จะไม่ส ำมำรถด ำเนิ น ธุ ร กิจ
ร้ำนอำหำรยำโยอิ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรยำโยอิมำเป็ นเวลำ 7 ปี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 มีทงั ้ หมด 95 สำขำ และที่ผ่ำน
มำบริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของสัญญำแฟรนไชส์อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด โดยใช้รำยกำรอำหำรและวิธกี ำร
ดำเนินงำนของ “ยำโยอิ เคน” ภำยใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้ำของสิทธิ และ Know How ที่ใช้ในกำรดำเนินงำน ซึ่ง
รวมถึงรูปแบบของร้ำนอำหำร กำรปรับรำยกำรอำหำร กำรเลือกวัตถุดบิ กำรพัฒนำสินค้ำ กำรอบรมพนักงำน และ
รูปแบบกำรดำเนินงำนทัง้ ด้ำนกำรค้ำและกำรผลิต และกำรชำระเงินค่ำสิทธิตรงตำมกำหนด อีกทัง้ บริษทั ฯ เองยังมี
ควำมมุง่ มั ่นทีจ่ ะขยำยสำขำยำโยอิอย่ำงต่อเนื่อง โดยเปิ ดสำขำใหม่เฉลี่ย 30 สำขำต่อปี และมีแผนงำนกำรขยำยสำขำ
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต อีกทัง้ ผลกำรดำเนินงำนของยำโยอิกม็ กี ำรเติบโตที่ดอี ย่ำงต่อเนื่องจำกยอดขำยมีอตั รำกำร
เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 42 ในช่วง 4 ปี ท่ผี ่ำนมำ (ปี 2552–2555) และมีกำรเติบโตของกำไรสุทธิจ ำกขำดทุนสุทธิ 48 ล้ำน
บำท ในปี 2551 เป็ นกำไรสุทธิ 134 ล้ำนบำทในปี 2555 นอกจำกนี้บริษทั ฯ และ Plenus Co.,Ltd. ยังเป็ นพันธมิตร
ทำงธุรกิจร่วมทุนในกำรดำเนินธุรกิจร้ำนเอ็ม เค สุก้ใี นต่ำงประเทศและมีควำมสัมพันธ์ท่ดี มี ำเป็ นระยะเวลำนำน และที่
ผ่ำนมำบริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำมำโดยตลอด ซึ่งน่ ำจะทำให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจให้ต่อ
สัญญำแฟรนไชส์ได้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
1.9

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รนุ แรง
จำกพฤติกรรมทีค่ นไทยมีกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนกันมำกขึน้ และกำรเปิ ดกำรค้ำเสรีอำเซียนในปี 2558 ส่งผล
ให้ธุรกิจอำหำรมีก ำรแข่ ง ขัน ค่อ นข้ำ งสูง และมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ เข้ำ มำในอุ ตสำหกรรมอย่ำงต่อ เนื่ อ ง เช่ น
ร้ำนอำหำรที่มำกับกระแสเกำหลีและญี่ปุ่น และร้ำนอำหำรจำนด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ที่เน้นกำร
นำเสนอผลิตภัณฑ์และเมนูใหม่ๆ และกำรตกแต่งร้ำนที่ทนั สมัย ร้ำนอำหำรที่ได้รบั ควำมนิยมในประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำ
มำขยำยสำขำในประเทศไทย เป็ น ต้น ซึ่ง ร้ำ นอำหำรเหล่ ำ นี้ ถือ เป็ น คู่แข่ง โดยตรงและโดยมำกจะเปิ ด บริก ำรใน
ศูนย์กำรค้ำ โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้มี อลล์ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำขำของบริษทั ฯ ซึ่งกำรแข่งขันดังกล่ำวอำจ
ส่งผลกระทบกับกำรเติบโตและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯเชื่อว่ำกำรแข่งขันจะต้องเน้นสินค้ำและบริกำรที่มคี ุณภำพ แบรนด์ท่แี ข็งแกร่งเป็ นที่ยอมรับจำก
ผูบ้ ริโภค และทีมผูบ้ ริหำรที่มวี สิ ยั ทัศน์ ด้วยประสบกำรณ์อนั ยำวนำนกว่ำ 25 ปี เอ็ม เค สุก้ี และยำโยอิ เป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้ำ เรื่อ งกำรให้บริกำร คุณภำพของสินค้ำ รำคำ และควำมคุ้ม ค่ำ ประกอบกับวิสยั ทัศน์ ของคณะผู้บริหำรที่
วำงแผนงำนและกำรลงทุนให้เหมำะกับสภำวะเศรษฐกิจ ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่องกำรขยำยสำขำให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ กำร
ลงทุ นในครัวกลำงเพื่อเพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรรองรับยอดขำยที่เพิม่ ขึ้น กำรลงทุ นเรื่อ งรถขนส่งเพื่อ รองรับกำร
กระจำยสินค้ำไปทุกภูมภิ ำค กำรสำรวจตลำดเพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และกำรวำงระบบกำร
ปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้เป็ นตำมมำตรฐำนทีว่ ำงไว้และเพื่อกำรบริหำรจัดกำรได้ประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ บริษทั ฯมีกำร
ทบทวนแผนกลยุท ธ์ แผนธุร กิจ และงบประมำณเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ ภำวะเศรษฐกิจ ที่เปลี่ย นแปลงไป โดยคณะ
ผู้บริหำรจะเป็ นผู้ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนต่ำงๆ และเปรียบเทียบกับแผนงำนประจำปี ท่ีกำหนด
เป้ำหมำยไว้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อประเมินควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทไ่ี ด้วำงไว้

1.10

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และอุบตั ิ เหตุ
อุทกภัยครัง้ ร้ำยแรงที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปลำยเดือนกรกฎำคม 2554 จนถึงปลำยปี 2554 ได้สร้ำงควำมเสียหำยต่อกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึง่ ปี หลังอย่ำงมำก เนื่องจำกน้ ำได้ท่วมเข้ำสู่พน้ื ที่เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและ
พื้นที่อุตสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถึงนิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัด
ปทุมธำนี ซึ่งครัวกลำงนวนคร (CK3) ที่ตงั ้ อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมนวนครได้ถูกน้ ำท่วมจนต้องปิ ดดำเนินกำรและย้ำย
ฐำนกำรผลิตบำงส่วนมำทีค่ รัวกลำงบำงนำ (CK4) ซึ่งมีกำลังกำรผลิตที่เพียงพอและรองรับควำมต้องกำรของสำขำที่มี
ทัง้ หมดในปจั จุบนั ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรพิจำรณำจัดหำครัวกลำงใหม่ (CK5)ในทำเลที่เหมำะสมไว้แล้ว
สำหรับร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ ที่ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมได้แก่รำ้ นอำหำรสุก้ี เอ็ม เค จำนวน 55 สำขำ
และร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ยำโยอิ จำนวน 13 สำขำ โดยปิ ดบริกำรเป็ นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดือน โดยร้ำนส่วนใหญ่ไม่ได้รบั
ควำมเสียหำยเนื่องจำกตัง้ อยู่ในศูนย์กำรค้ำ และโมเดิร์นเทรดที่มมี ำตรกำรป้องกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้
อุท กภัยครัง้ นี้ ยงั ส่งผลให้กำรดำเนิน ธุรกิจของคู่ค้ำบำงรำยหยุดชะงักท ำให้เกิดกำรขำดแคลนวัตถุดบิ บำงประเภท
ระยะเวลำหนึ่ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงภัยพิบตั ธิ รรมชำติท่มี ผี ลต่อกำรดำเนินธุรกิจ จึงวำงแผนป้องกันและรับมือควำม
เสีย่ งดังกล่ำว เช่น กำรซือ้ ประกันภัย กำรวำงแผนปฏิบตั งิ ำนในภำวะฉุกเฉิน กำรฝึ กอบรมพนักงำนในกำรรับมือกับภัย
ธรรมชำติ กำรจัดหำครัวกลำงใหม่ในทำเลที่เหมำะสม กำรเพิม่ ศูนย์กระจำยสินค้ำ เพื่อกระจำยควำมเสีย่ ง กำรอนุ มตั ิ
วงเงินฉุ กเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงำน และกำรสื่อสำรให้ทุกฝำ่ ยรับรู้ข่ำวสำรให้ท ั ่วถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของฝ่ำย
บริหำรเพื่อเพิม่ ควำมมั ่นใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน คู่คำ้ และลูกค้ำของบริษทั ฯว่ำธุรกิจจะสำมำรถดำเนินต่อไปและมี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกรณีทม่ี คี วำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติเกิดขึน้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สำหรับแผนงำนกำรรับมือในกรณีท่สี นิ ค้ำบำงประเภทขำดแคลนนัน้ ฝำ่ ยจัดซื้อจะเป็ นผูเ้ ตรียมกำรคัดเลือกผูผ้ ลิตและ
ผู้จำหน่ ำยวัตถุดบิ ทุ กรำยที่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมมำตรฐำนที่บริษทั ฯกำหนดไว้ โดยจะติดต่อสื่อสำรอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้ทรำบประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได้ กำลังกำรผลิต จำนวนและเวลำที่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ ซึ่งฝำ่ ยจัดซื้อ
จะประสำนงำนกับครัวกลำง เพื่อ ให้กำรสื่อ สำรส่ง ตรงไปยัง ทุ กสำขำถึงรำยกำรสินค้ำที่ขำดแคลน รำยกำรสินค้ำ
ทดแทน และระยะเวลำกำรส่ งสินค้ำในกรณีท่ีไม่สำมำรถส่งให้ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำงปฏิบตั ิและ
บริหำรสินค้ำคงเหลือในแต่ละสำขำให้มปี ระสิทธิภำพ และเจ้ำหน้ำที่ประจำทุกสำขำสำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำโดยตรงได้
ซึง่ เหตุกำรณ์อุทกภัยปี 2554 ทำให้บริษทั ฯไม่สำมำรถให้บริกำรอย่ำงสมบูรณ์แบบ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯได้พยำยำม
บริหำรจัดกำรให้เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวให้กลับมำเป็ นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค้ำทุกท่ำนเข้ำใจในเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวและ
ยังให้ควำมไว้วำงใจ บริษทั ฯเสมอมำ บริษทั ฯ มีควำมมั ่นใจว่ำจะสำมำรถรับ มือและเตรียมควำมพร้อมกับควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำวได้
นอกจำกกำรเตรีย มควำมพร้อ มในกำรป้ องกัน และรับ มือ กับ อุ ท กภัย ที่อ ำจจะเกิด ขึ้น อีก บริษ ัท ฯยัง มีก รมธรรม์
ประกันภัยหลำยประเภท เช่น ประกันภัยอุปทั วเหตุ ประกันภัยสำหรับเงินประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก และ
ประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ (กรุณำดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 5.10.10) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต
1.11

ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำ บริษทั ฯ จึงนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในขัน้ ตอนกำร
สั ่งอำหำรโดยระบบจะส่งคำสั ่งตรงไปยังครัวต่ำงๆ ทันที ซึ่งช่วยกำรลดระยะเวลำในกำรให้บริกำรลูกค้ำและลดกำร
ผิดพลำดในกำรท ำงำนให้น้ อ ยที่สุด ระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศยังเป็ นส่วนที่สำคัญ ในกำรให้บริกำรของ Home
Delivery ที่รบั order จำกลูกค้ำและส่งคำสั ่งอำหำรไปยังสำขำต่ำงๆ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป นอกจำกนี้ ยังเป็ นส่วน
สำคัญในกำรบริหำรจัดกำรอื่นๆ ดังนัน้ หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีปญั หำขัดข้องหรือมีเหตุกำรณ์ท่ไี ม่คำดคิดที่
ทำให้ระบบดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้ อำจส่งผลให้มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของระบบสำรสนเทศ จึงได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มคี วำมทันสมัย โดยเน้ นกำรพัฒนำระบบงำนที่มคี วำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี กำร
จัดซือ้ วัตถุดบิ กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กำรกระจำยสินค้ำ และระบบสื่อสำรระหว่ำงสำนักงำนใหญ่และสำขำทั ่วประเทศ
ซึ่งกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะสำมำรถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งให้ผู้บริหำรใช้วเิ ครำะห์ พิจำรณำและ
ตัดสินใจ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีควำมมั ่นใจว่ำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ในกรณีท่รี ะบบมี
ปญั หำขัดข้อง บริษทั ฯก็สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจำกทุกหน่ วยงำนมีคู่มอื และขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อใช้
ในกำรแก้ปญั หำและกำรดำเนินกำรเพื่อให้ธรุ กิจสำมำรถดำเนินต่อไปได้

1.12

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศผ่ำนบริษทั ร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุน้ ร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co.,Ltd. เพื่อ
ดำเนินธุรกิจร้ำนเอ็ม เค สุก้ี ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุน้ ร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำน
เอ็ม เค สุก้ี ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้จำกหลำยปจั จัย เช่น ภำวะเศรษฐกิจ
กำรเมือง กฎหมำย ภำษี และอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนัน้ หำกมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งเกิดขึน้ ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ 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
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีแผนกำรศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรสำรวจตลำด (Market Survey)
ควำมหนำแน่นของประชำกร กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมถึงกำรศึกษำข้อมูลทำงเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตรำกำรเงิน
เฟ้อ อัตรำแลกเปลีย่ น เสถียรภำพทำงกำรเมือง นโยบำยกำรลงทุนของบริษทั ต่ำงชำติ อัตรำภำษี เป็ นต้น รวมถึงกำร
วิเ ครำะห์ท ำงกำรเงินที่จะต้อ งได้ไ ม่ต่ ำ เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เ พื่อ ใช้ป ระกอบกำรพิจ ำรณำกำรลงทุ นในต่ำ งประเทศ
นอกจำกนี้ กำรที่มพี นั ธมิตรที่แข็งแกร่งอย่ำงกลุ่ม Plenus Co.,Ltd. ที่เป็ นเจ้ำธุรกิจอำหำรกล่องเบนโตะรำยใหญ่ท่สี ุด
ของญี่ปุ่นที่มสี ำขำกว่ำ 2,400 สำขำ และเป็ นเจ้ำของธุรกิจร้ำนอำหำรพร้อมเสิรฟ์ ภำยใต้ช่อื ยำโยอิ เคน ที่ประสบ
ควำมสำเร็จอย่ำงรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีควำมเชื่อมั ่นในวิสยั ทัศน์ และกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
Plenus Co.,Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั ชัน้ นำในประเทศญี่ปุ่นและมีศกั ยภำพที่จะทำให้ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี เป็ นที่รจู้ กั และขยำย
สำขำไปทั ่วประเทศญี่ปุ่น สำหรับกำรขยำยสำขำไปยังประเทศสิงคโปร์นนั ้ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ ซึ่งหำกบริษทั ฯ
มีควำมพร้อมก็จะเป็ นกำรลงทุนผ่ำน Plenus & MK Pte. Ltd. ดังนัน้ บริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุนและ
กำรมีพนั ธมิตรทำงธุรกิจที่เข้มแข็งจะสำมำรถลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้ อีกทัง้ กำรขยำยสำขำไปประเทศที่มอี ตั รำกำร
เติบโตสูง มีประชำกรหนำแน่ นและมีกำลังซื้อ น่ ำจะเป็ นโอกำสที่ทำให้บริษทั ฯสำมำรถเติบโตได้อีก และยังเป็ นกำร
กระจำยควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำนอีกด้วย
1.13

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องด้วยบริษทั ฯ มีรำยได้บำงส่วนเป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศ ซึ่งเป็ นรำยได้ค่ำสิท ธิแฟรนไชส์และกำรขำยสินค้ำไป
ต่ำงประเทศ ซึ่งหำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวน บริษทั ฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ มีรำยได้ทเ่ี ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศค่อนข้ำงน้อยคิดเป็ นสัดส่วนที่รอ้ ยละ 0.1 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.6 ของ
รำยได้รวมในปี 2554-2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ได้กระทบต่อผลกำร
ดำเนิ นงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังไม่จำเป็ นต้อ งท ำสัญ ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำเพื่อ
ป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น

ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ
1.14

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
เนื่องจำกนำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ บริษทั ฯ ซึ่งทัง้ 2 ท่ำนเป็ นกรรมกำร
และผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ของบริษ ัท ฯ และมีส่วนสำคัญ ในกำรบริหำรงำนให้บริษ ัท ฯ มีช่ือ เสียงและเป็ น ที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริโภค มีจำนวนสำขำครอบคลุมทั ่วประเทศ มีฐำนะทำงกำรเงินที่ม ั ่นคง และมีผลกำรดำเนินงำนที่ดอี ย่ำงต่อเนื่อง
หำกบริษทั ฯ สูญเสียผูบ้ ริหำรดังกล่ำวไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรและผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯได้
ปจั จุบนั โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ได้มกี ำรกระจำยอำนำจ กำรจัดกำร ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดขอบ
ให้แก่ผบู้ ริหำรในสำยงำนต่ำงๆ ตำมควำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ และยังมีคณะทำงำน
ชุดย่อยร่วมกันท ำงำนและพิจำรณำในเรื่อ งอื่นอีกด้วย บริษทั ฯ ยังมีกำรร่วมจัดท ำแผนธุร กิจ งบประมำณประจำปี
แผนกำรตลำด และแผนงำนกำรเปิ ดสำขำใหม่ โดยผูบ้ ริหำรแต่ละหน่ วยงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในกำรจัดทำแผนงำนและประมำณกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ฯ ยังมีกำรส่งเสริมให้พฒ
ั นำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่ อง โดย
สนับสนุนให้ผบู้ ริหำรเข้ำอบรมสัมมนำในหัวข้อทีจ่ ะสำมำรถนำมำปรับปรุงกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ จำก
กำรทีบ่ ริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับโครงสร้ำงองค์กร กำรกระจำยอำนำจกำรจัดกำรไปยังหน่ วยงำนต่ำงๆ จะทำให้ควำม
เสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูบ้ ริหำรทัง้ 2 ท่ำนลดน้อยลง
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1.15

ความเสี่ยงจากการขาดการถ่วงดุลอานาจในการบริหาร
เนื่องด้วยนำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน ดำรงตำแหน่ งเป็ นประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรของบริษทั ฯ ทำให้
นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน อำจมีอำนำจในกำรบริหำรแต่เพียงผูเ้ ดียว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เชื่อว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บริหำร (กรุณำดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2
ข้อ 9) สำมำรถถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรได้ เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน
เพื่อถ่วงดุลและสอบทำนบริษทั ฯ โดยกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 และกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2555 ได้มกี ำรกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไว้อย่ำงชัดเจน

1.16

ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 27 กันยำยน 2555 บริษทั ฯ มีกลุ่มผุถ้ ือหุน้ ใหญ่ คอื กลุ่มนำยฤทธิ ์และนำงยุพนิ ธีระโกเมน ถือหุน้ รวมกัน
จำนวน 666,774,024 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 92.6 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่งภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้น
ให้แก่ประชำชนทั ่วไปในครัง้ นี้ จะทำให้กลุ่มนำยฤทธิ ์และนำงยุพนิ ธีระโกเมน มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ รวมกันร้อยละ 73.7
หำกผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่ำวรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสำมำรถควบคุมเสียงข้ำงมำกในที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้
ได้ ดังนัน้ ผู้ถอื หุน้ รำยอื่นของบริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งในกำรรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่เสนอในทีป่ ระชุมได้
อย่ ำ งไรก็ต ำม เมื่อ พิจ ำรณำโครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษ ัท ฯ ซึ่ง ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำรบริษ ัท ฯ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว พบว่ำโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่มกี ำรกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และมีกำรกำหนดมำตรกำรกำรทำรำยเกี่ยวโยงกับ
กรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุมกิจกำร รวมถึงบุคคลที่มคี วำมขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะไม่มสี ทิ ธิในกำร
ออกเสียงในกำรอนุ มตั ิรำยกำรนัน้ ๆ รวมทัง้ กำรจัดให้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบที่มคี วำมอิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและ
ตัดสินใจ เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อสร้ำงควำมมั ่นใจให้ผถู้ อื หุน้ ว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ มีกำรถ่วงดุลอำนำจ
และมีกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.17

ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนที่จะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว เมื่อ วันที่ 12 กุม ภำพันธ์ 2556 และบริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษทั ฯ ในเบื้อ งต้นแล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯมีคุณ สมบัติครบถ้วนที่สำมำรถจด
ทะเบียนในกระดำนหลักของตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีควำมไม่แน่ นอนที่จะได้รบั อนุ ญำตจำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ได้ตำมรำคำที่คำดกำรณ์
ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
1.18

ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯที่ออกให้แก่ ผู้บริหาร
และพนักงาน
เนื่องด้วยมติท่ปี ระชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 และ มติท่ปี ระชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2556 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญ
ของบริษทั ฯจำนวน 20,0000,000 หน่ วย โดยจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหำร (รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร) และ
พนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซึ่งมีอำยุ 5 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอ
ขำย โดยสำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ฯได้ในรำคำเท่ำกับ 1 บำทต่อ 1 หุ้นสำมัญ ในอัตรำกำรใช้สทิ ธิ 1
หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สำมัญ ทัง้ นี้ หำกผูถ้ อื M-WA ใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ ทัง้ จำนวน 20,000,000
หน่วย ผูล้ งทุนอำจได้รบั ผลกระทบจำกรำคำหุน้ ที่ปรับลดลง (Price Dilution) ในอัตรำร้อยละ 2.1 ส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้
(EPS Dilution) หรือสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution) จะลดลงในอัตรำร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่ง
กำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงเดิมโดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุน้ ที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯจำนวน
925,850,000 หุน้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังจำกที่บริษทั ฯเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนทั ่วไป และกำร
ใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ จำนวน)
อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ ทันทีแต่จะทยอยเกิดตำมระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิภำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่ง
กำรใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้จะสำมำรถทำได้เมื่อครบระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่บริษทั ฯออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิ (กรุณำดูรำยละเอียดได้จำกส่วนที่ 2 ข้อ 8.2)
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