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2.1

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ สาคัญ
ในปี 2529 ร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ได้เปิ ดสำขำแรกภำยในศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว ซึ่ง ในขณะนัน้ ร้ำนอำหำร
รูปแบบสุก้ียำกี้ยงั ไม่แพร่หลำย แต่ภ ำยหลังกำรเปิ ดสำขำแรก ร้ำน เอ็ม เค สุก้ีได้รบั ควำมนิ ยมและกำรตอบรับอย่ำ ง
แพร่หลำยจำกลูกค้ำจำนวนมำก ในช่วงเวลำเดียวกันนี้ ได้ม ีกำรนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำดสมัยใหม่ม ำดำเนิ น
กิจกำรและเริม่ มีกำรขยำยสำขำเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2532 มีทุนจด
ทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บำท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือร้ำนอำหำรประเภทสุก้ยี ำกี้ นอกจำกกำรประกอบธุรกิจบริกำร
อำหำรประเภทสุกย้ี ำกี้แล้ว ยังดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” ซึ่งเริม่ ดำเนินกำร
ในปี 2549 ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “ฮำกำตะ” และ “เท็นจิน” ซึ่งทัง้ 2 แบรนด์ดงั กล่ำว เริม่
ดำเนินกำรในเดือนตุลำคม 2555 ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “ณ สยำม” และ “เลอ สยำม” และร้ำน
กำแฟ/เบเกอรี่ ภำยใต้ช่ือ และเครื่อ งหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอทิท ” รวมถึง กำรดำเนิ น ธุรกิจสถำบันฝึ ก อบรมอำชีพ เพื่อ
ฝึกอบรมพนักงำนในเครือบริษทั ฯ ทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีรำ้ น เอ็ม เค สุก้ี อยูท่ งั ้ หมด 359 สำขำทั ่วประเทศ (รวมร้ำน เอ็ม เค โกลด์ 6 สำขำ)
ร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ยำโยอิ 95 สำขำ ร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ฮำกำตะและเท็นจินเทปปนั ยำกิ อย่ำงละ 1 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย เลอ
สยำม 2 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 1 สำขำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรขำย
แฟรนไชส์รำ้ น เอ็ม เค สุก้ี ให้แก่ผปู้ ระกอบกำรในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเวียดนำม และจัดตัง้ บริษทั ร่วม
ทุนในกำรดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์
ใน 5 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ บริษทั ฯ มีกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญดังต่อไปนี้
ปี 2549

 เข้ำทำสัญญำแฟรนไชส์เพื่อรับสิทธิในกำรดำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและ
บริกำร “ยำโยอิ” จำก Plenus Co.,Ltd.

ปี 2554

 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd.
ในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อ ดำเนิ นธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษทั ฯ และของ Plenus Co.,Ltd. โดยบริษทั ที่จดั ตัง้ นี้ ม ีทุ นจดทะเบียน
5,500,000 เหรียญสิงคโปร์ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50 คิดเป็ นเงินลงทุน 2,750,000 เหรียญสิงคโปร์
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ำรเข้ำซื้อหุ้ นสำมัญของ
MKI และ MKST จำก MKWW เพื่อปรับโครงสร้ำงกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจร้ำนอำหำรทัง้ หมดและธุรกิจ
ฝึ ก อบรมงำนบริก ำรอยู่ ภ ำยใต้บ ริษ ัท เดีย วกัน โดยได้ล งนำมในสัญ ญำจะซื้อ จะขำยหุ้น เมื่อ วัน ที่
30 มิถุนำยน 2554 ซึ่งกำรถือหุ้นสำมัญข้ำงต้นถือเป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน โดย
มูลค่ำเงินลงทุนจำนวนรวมเท่ำกับ 101 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2554 ของทัง้ สองบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้จ่ำยชำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจำนวนเมื่อวันที่ 5 ตุลำคม
2554
 ในเดือนตุลาคม 2554 ครัวกลางนวนคร (CK3) จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบกับปญั หาน้ าท่วมทาให้ตอ้ ง
ปิ ดดาเนินการชั ่วคราวและย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาทีค่ รัวกลางบางนา (CK4) จ.สมุทรปราการ
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ปี 2555

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติพเิ ศษอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จากเดิม 410.4 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 41.04 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
414.5 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 41.45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำม
สัดส่ว น บริษทั ฯ ได้จดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ต่ อ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม 2555
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 3/2555 พิจารณาและอนุ มตั ิให้บริษทั ฯ
แปรสภาพจากบริษ ัท จ ากัด เป็ น บริษ ัท มหาชนจ ากัด ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นแปรสภาพเป็ น
บริษ ัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ต่ อ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
 วัน ที่ 18 กัน ยำยน 2555 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 1/2555 ได้ พิ จ ำรณำและอนุ ม ัติ ก ำร
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
และอนุ มตั ิกำรเพิม่ ทุนจำนวน 305.5 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน ทำให้ทุน
จดทะเบียนชำระแล้วของบริษทั ฯ มีจำนวน 720 ล้ำนบำท บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
 เข้ำทำสัญญำแฟรนไชส์เพื่อรับสิทธิในกำรดำเนินงำนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเท็นจินเทปปนั ยำกิ (เท็นจิน) จำก
Gozouroppu Co.,Ltd. ประเทศญี่ปนุ่

ปี 2556

 วันที่ 3 มกรำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรเพิม่ ทุนจำนวน
205,850,000 หุ้น ทำให้บริษทั ฯ มีทุ นจดทะเบียนเป็ น 925,850,000 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน
925,850,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท โดยเป็ นทุนชำระแล้วจำนวน 720,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้
สำมัญจำนวน 720,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท ทัง้ นี้ ที่ประชุมมีมติให้จดั สรรหุน้ สำมัญใหม่
จำนวน 205,850,000 หุ้นดังกล่ำว โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public
Offering) จำนวน 185,850,000 หุน้ และเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะออกให้แก่
กรรมกำร ผู้ บ ริห ำร และพนั ก งำนของบริ ษ ัท ฯ และ /หรื อ บริ ษ ัท ย่ อ ย จ ำนวน 20,000,000 หุ้ น
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนกำรเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม
2556
 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรเพิม่ ทุน
ของ Plenus & MK. Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ในส่วนของบริษทั ฯจำนวน 3,500,000 เหรียญสิงคโปร์
โดยชำระเงินเพิม่ ทุนในเดือนมีนำคม 2556 ทำให้ Plenus & MK Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
12,500,000 เหรียญสิงคโปร์ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50 คิดเป็ นเงินลงทุน 6,250,000 เหรียญสิงคโปร์
 บริษทั ฯ ก่อสร้างอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่ ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนบางนา-ตราด กม.ที่ 2.5 และได้เริม่ ย้ายการ
ดาเนินงานและพนักงานบางส่วนไปยังสานักงานใหญ่แห่งใหม่ในเดือนมิถุนายน 2556

2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร “เอ็ม เค สุก้”ี ร้ำนอำหำรญี่ป่นุ
“ยำโยอิ” ซึ่งได้รบั สิทธิแฟรนไชส์จำกประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้ำนอำหำรญี่ป่นุ แบรนด์อ่นื ๆ อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ “ฮำกำตะ”
และ “เท็นจิน” ร้ำนอำหำรไทย “ณ สยำม” และ “เลอสยำม” ร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ “เลอ เพอทิท” รวมถึงสถำบันฝึ กอบรมกำร
ประกอบอำชีพ ซึ่งมีโครงสร้ำงกลุ่ม รำยละเอียดกำรดำเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สนิ ค้ำและบริกำร ของกลุ่มบริษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2.2.1 โครงสร้างของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556






บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
(M)
100%

100%

บริษทั เอ็ม เค
อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด
(MKI)
 ร้านอาหารญีป่ ่นุ ยาโยอิ

50 %

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

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

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

2.2.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิ จหลัก
ดังต่อไปนี้
ประเภทบริ การ

ร้านอาหาร

เครื่องหมายบริ การ

จานวน
สาขา

เอ็ม เค เรสโตรองต์

353

เอ็ม เค โกลด์ เรสโตรองต์

6

ยำโยอิ

95

ฮำกำตะ

1

เท็นจิน

1

ณ สยำม

1

เลอ สยำม

2

ร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่

เลอ เพอทิท

1

จัดเลีย้ งและให้บริกำรส่งถึงบ้ำน

เอ็ม เค เรสโตรองต์/ ยำโยอิ

-

ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ

ยำโยอิ (สิงคโปร์)

3

เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ญีป่ นุ่ )

33

ร้ำนสุก้ี

ร้ำนอำหำรญีป่ นุ่

ร้ำนอำหำรไทย

แฟรนไชส์
สถำบันฝึกอบรม

เอ็ม เค เรสโตรองต์
(เวียดนำม)
N/A
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1
N/A

N/A

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(1) ธุรกิ จร้านสุกีย้ ากีใ้ นประเทศ
ร้ำนสุก้ี ถือเป็ นช่องทำงจัดจำหน่ ำยที่สำคัญและทำรำยได้หลักของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีรำ้ นสุก้ี 2 รูปแบบ
ได้แก่ ร้ำน เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ร้ำน เอ็ม เค สุก้ี) และ ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ เรสโตรองต์ (ร้ำน เอ็ม เค โกลด์)
โดยบริษ ัท ฯ ได้ว ำงตำแหน่ ง ผลิตภัณฑ์และบริก ำรของร้ำ นแยกตำมกลุ่ม ลูก ค้ำ เป้ ำหมำยโดยแต่ ละร้ำ นมี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทั ่วถึง เช่น ร้ำน เอ็ม เค
สุก้ี จะเน้นกลุ่มลูกค้ำในวงกว้ำง (Mass Customization) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน นักเรียนนักศึกษำ เพื่อน
ร่วมงำน ที่มรี ำยได้ระดับกลำงถึงสูง ในขณะที่รำ้ น เอ็ม เค โกลด์ จะเน้นกลุ่มลูกค้ำที่มลี กั ษณะเฉพำะเจำะจง
(Specialty Restaurant) ได้แก่ลูกค้ำร้ำน เอ็ม เค สุก้ี เดิม กลุ่มเพื่อน หรือนักธุรกิจที่ต้องกำรใช้รำ้ นเอ็ม เค
โกลด์ เป็ นสถำนทีเ่ ลีย้ งรับรองลูกค้ำ หรือกลุ่มคนในโอกำสพิเศษ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ร้ำนสุก้ใี นประเทศที่ดำเนินงำนโดยบริษ ทั ฯ มีทงั ้ หมด 359 สำขำ โดยเป็ นร้ำน เอ็ม
เค สุก้ี 353 สำขำ และร้ำน เอ็ม เค โกลด์ 6 สำขำ
(2) ธุรกิ จร้านอาหารญี่ปนุ่
ธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ ภำยใต้ช่อื และเครื่องหมำยกำรค้ำ “ยำโยอิ” (Yayoi) ดำเนินงำนโดยบริษทั ย่อยคือ บริษทั
เอ็ม เค อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด โดยเป็ นกำรรับสิทธิแฟรนไชส์มำจำก Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปนุ่
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีรำ้ นยำโยอิ รวม 95 สำขำ ทั ่วประเทศ
ในเดือนตุลำคม ปี 2555 บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
ประเภทรำเมนชื่อ “ฮำกำตะ” (Hakata) และร้ำนอำหำรเทปป นั ยำกิช่ือ “เท็นจิน เทปปนั ยำกิ” (Tenjin
Teppanyaki) โดย ณ สิน้ ปี 2555 มีจำนวนแบรนด์ละ 1 สำขำ
ร้ำนฮำกะตะ ตัง้ อยู่ท่โี รงพยำบำลศิรริ ำช โดยบริษทั ฯ จะบริจำคกำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกร้ำนฮำกำตะ ให้แก่
โรงพยำบำลศิรริ ำชทัง้ หมด ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของงำนบรรษัทบริบำล (CSR: Corporate Social Responsibility)
ของบริษทั ฯ
สำหรับร้ำนเท็นจิน ตัง้ อยูท่ ศ่ี ู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 จะ
ให้บริกำรอำหำรประเภทสุก้เี ป็ นหลัก บริษทั ฯ ได้เติบโตมำจำกกำรเป็ นร้ำนอำหำรไทยบริเวณสยำมสแควร์
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำมจึงดำเนิ นธุรกิจสืบทอดเจตนำรมณ์ ของผู้ก่อ ตัง้ และเป็ น กำรรำลึกถึงสำขำแรกที่
สยำม สแควร์ทป่ี ิ ดตัวลง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ร้ำนอำหำร ณ สยำมมีจำนวน 1 สำขำ ตัง้ อยู่ท่ศี ูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลซิต้ี บำงนำ
ร้ำนอำหำรไทย เลอ สยำม บริกำรอำหำรไทยทั ่วไป ในบรรยำกำศตกแต่งแบบไทยและหรูหรำ โดยเน้นกลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงชำติ หรือนักธุรกิจทีต่ อ้ งกำรใช้รำ้ นอำหำรเพื่อใช้เลีย้ งรับรองแขกหรือลูกค้ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ร้ำนอำหำร เลอ สยำม มีจำนวน 2 สำขำ ตัง้ อยู่ร่วมกับสำขำของร้ำน เอ็ม เค โกลด์
ทีส่ ำขำถนนศำลำแดง จ.กรุงเทพฯ และสำขำจังซีลอน จ.ภูเก็ต
(4) ธุรกิ จร้านกาแฟและเบเกอรี่
ในเดือนกันยำยน 2555 บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ “เลอ เพอทิท” (Le Petite) 1 สำขำ
ซึ่งเป็ นชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำที่พฒ
ั นำโดยบริษทั ฯ เอง โดยตัง้ อยู่ท่ี โรงพยำบำลศิรริ ำชและเป็ นส่วนหนึ่ง
ของงำน CSR บริษทั ฯ จะบริจำคกำไรหลังหักค่ำใช้จำ่ ยจำกร้ำนเลอ เพอทิทให้แก่โรงพยำบำลศิรริ ำชทัง้ หมด
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท มีจำนวน 1 สำขำ
(5) ธุรกิ จให้บริการจัดส่งถึงบ้านและรับจัดเลีย้ งนอกสถานที่
ธุรกิจ ให้บริกำรจัดส่งถึงบ้ำนและรับจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ ดำเนิ นงำนโดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยโดยลูกค้ำ
สำมำรถโทรสั ่งอำหำรจำกร้ำนเอ็ม เค สุก้ี และร้ำนยำโยอิผ่ำนทำงหมำยเลข 0-2248-5555 ตัง้ แต่เวลำ 10.00
ถึง 21.00 น. บริกำรจัดส่งถึงบ้ำนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และบำงพื้นที่ เช่น ชลบุรีและเชียงใหม่
นอกจำกนี้บริษทั ฯ รับจัดเลี้ยงนอกสถำนที่ทงั ้ ในรูปแบบบริกำรเพียงอำหำรอย่ำงเดียว หรือบริกำรเตำไฟฟ้ำ
ด้วย
(6) ธุรกิ จร้านอาหารในต่างประเทศ
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ต่ำงประเทศ โดยอำศัยชื่อ เสียงและควำมแข็งแกร่ งของ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “MK Restaurants” รวมถึงศักยภำพของพันธมิตรคือ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็ นพันธมิตรเก่ำแก่ของบริษทั ฯ ที่ได้ รบั สิทธิแฟรนไชส์เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนสุก้ภี ำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปนุ่ มำตัง้ แต่ปี 2537 และยังเป็ นผู้ให้สทิ ธิแฟรนไชส์รำ้ นอำหำรยำโยอิแก่ MKI
ในปี 2554 บริษทั ฯ จึงได้เข้ำทำสัญญำจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. ร่วมกับ Plenus Co.,Ltd.
ประเทศญี่ป่นุ เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษทั ฯ เอง และ
ของ Plenus Co.,Ltd.
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีรำ้ นอำหำรยำโยอิในประเทศสิงคโปร์จำนวน 3 สำขำ
(7) ธุรกิ จแฟรนไชส์
บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิแฟรนไชส์รำ้ นเอ็ม เค สุก้ีแก่บริษทั ในต่ำงประเทศ ได้แก่ Plenus Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
Global Investment Gate Joint-Stock Company ประเทศเวียดนำม และ PT Master Kuliner ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องกำรค้ำและบริกำร “MK Restaurants”
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีสำขำร้ำนเอ็ม เค สุก้จี ำนวน 33 สำขำในประเทศญี่ปุ่น และ 1 สำขำใน
ประเทศเวียดนำม
(8) ธุรกิ จฝึ กอบรมงานบริการ
บริษทั ฯดำเนินธุรกิจฝึกอบรมงำนบริกำร ดำเนินกำรโดยบริษทั ย่อยคือ MKST โดยให้กำรฝึ กอบรมขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนบริกำรเฉพำะแก่พนักงำนสำขำของร้ำนอำหำรในเครือ และพนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
เท่ำนัน้
2.3

โครงสร้างรายได้
ในปี 2553 ถึงปี 2555 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรำยได้รวมจำนวน 9,078 ล้ำนบำท 10,824 ล้ำนบำท และ 13,141 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 19.2 ในปี 2554 และร้อยละ 21.4 ในปี 2555 จำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้ำ ในงวด ม.ค.-มี.ค. 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้รวม 2,988 ล้ำนบำท และ 3,416 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ นอัตรำกำรเติบโตจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำร้อยละ 14.3
ทัง้ นี้รำยได้รวมของบริษทั ฯ กว่ำร้อยละ 98 เป็ นรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกร้ำน เอ็ม เค สุก้ี ร้ำน เอ็ม เค โกลด์ และ
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ ซึ่งแนวโน้ มสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจสุก้ีมแี นวโน้ มลดลง ขณะที่สดั ส่วน
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำกธุรกิจอำหำรญี่ปนุ่ ยำโยอิมแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้
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ร้ำนเอ็ม เค สุก้ี / เอ็ม เค โกลด์
ร้ำนอำหำรญี่ป่นุ ยำโยอิ
ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม และเลอสยำม
แฟรนไชส์
1
ร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศ
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นเท็นจินและฮำกำตะ
ร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ เลอ เพอทิท
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รำยได้อ่นื
รวมรายได้

1

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

ร้ำนยำโยอิในประเทศสิงคโปร์
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