
ปัจจัยความเสี่ยง

 ในการประกอบธุรกจิของบริษทัฯ ย่อมต้องเผชิญกบัความเสีย่งตา่งๆ เหมอืนกบัธรุกจิอืน่ๆ ความเสีย่งทีจ่ะกลา่วถงึต่อไปนี ้เปน็

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า หากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 

บรษัิทฯ อยา่งมนียัส�าคญั นอกจากนี ้อาจมีความเส่ียงอืน่ๆ ท่ีบรษิทัฯ ไมอ่าจทราบไดใ้นขณะนี ้หรือเปน็ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พิจารณา

แล้วเห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

 ธุรกิจร้านอาหารซึ่งบริษัทฯ ด�าเนิน

การอยู่นั้นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน 

คอ่นขา้งสงู และนบัวนัจะทวคีวามรุนแรง 

มากขึ้น ดังนั้น ความส�าเร็จของบริษัทฯ  

จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ  

ที่ จ ะแข่ งขั นกับคู่ แข่ งขั น ได้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิผลและต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่

เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานา

ชนิดเป็นจ�านวนมาก คู่แข่งขันเหล่านี้ 

มีท้ังผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจาก

ต่างประเทศ (International Restaurant 

Chains) กลุ่มร้านอาหารที่ด�าเนินกิจการ

มานานในประเทศ (Well-established 

Loca l Restaurant Chains) และ 

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารรายเลก็อีกเปน็ 

จ�านวนมาก นอกจากนี ้ยงัมผีูป้ระกอบการ 

ร้านอาหารรายใหม่ๆ ที่เข้ามาในธุรกิจ

ร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เนื่องจาก

ธุรกิจร้านอาหารมีก�าแพงที่จะป้องกัน

ไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่เข้ามาในธุรกิจ

ร้านอาหารค่อนข้างต�่า การแข่งขันใน

ธุรกิจร้านอาหารนั้น จะเป็นการแข่งขัน

ในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร 

ความหลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า  

(Value Perception) ของรายการอาหาร 

คณุภาพและประสทิธภิาพของการบรกิาร 

จ�านวนและต�าแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร 

ประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารใหม ่ประสทิธผิลของกจิกรรมทาง 

ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย ความ 

สามารถในการตกแต่งและการบ�ารุงรักษา 

ร้านอาหารให้เป็นที่ดึงดูดของลูกค้า และ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ชื่อเสียงและความ

แข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทฯ ไม่

สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่าง

มีประสิทธิผลและต่อเนื่องในปัจจัยต่างๆ 

เหล่านี้ ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ

ธุรกิจและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส�าคัญ

 อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มี

การเจริญเติบโตท้ังทางด้านการขยาย

สาขา รายได้ และผลการด�าเนินงานซึ่ง

เป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา

อันยาวนานเกินกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ย่อม

แสดงให้เหน็วา่ บรษัิทฯ มีความสามารถท่ี

จะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธผิล

และต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน ทั้งน้ี เนื่อง 

จากบริษัทฯ มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

ในด้านที่ส�าคัญหลายประการด้วยกันคือ 

(1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ที่ได้รับ

การยอมรับและชื่นชอบของลูกค้าโดย

ท่ัวไป (Strong Brand Recognition) 

(2) มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong 

Financial Position) ซึ่งเอื้อต่อการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารที่มีความ

สามารถ และมีประสบการณ์ (Capable 

and Experienced Management Team) 

ในธุรกิจกลุ่มร้านอาหารที่ยาวนานเกิน

กว่า 20 ปี ซึ่งช่วยให้การบริหารงานของ 

บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (4) มีสถาบันการฝึกอบรม

ของตนเองเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ

การบริหารงานของผู้บริหารสาขา และ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหก้ารฝกึอบรมทกัษะ

ของพนักงานบริการเพ่ือให้คุณภาพการ

บริการของทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน 

(5) มีจ�านวนสาขาที่ เป็นร้านอาหาร 

ภายใตแ้บรนด ์“MK” และ “Yayoi” เกือบ

ทั้งหมดเกินกว่า 500 สาขา ซ่ึงตั้งอยู่ใน

สถานที่ที่จัดว่าเป็นต�าแหน่งที่ดีในเชิง

ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทย (6) มีขนาด

ของธุรกิจท่ีท�าให้เกิดความประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ (Economy of Scale) 

ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การขนส่ง

สินค้า การโฆษณา และ (7) การสร้าง

ครัวกลางและศูนย์การจัดส่งสินค้าใหม่

ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานสากลเพื่อ

สนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน

อนาคต



ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 เน่ืองจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภท 

ค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญท่ีสุดของบริษัทฯ โดย

มีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึง

ประมาณร้อยละ 33 และต้นทุนอาหาร

นั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ 

ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ

ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถ

ปรับราคาขายให้สูงข้ึนเพื่อชดเชยกับ

ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น หรือชดเชยได้

เพียงบางส่วน เนื่องจากความกดดันจาก

การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่

ท�าให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนลง หรือ

จากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการปรับ

ขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่าง

มีนัยส�าคัญ

 วัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น ส่วนใหญ่จะ

เป็นจ�าพวกของสด เช่น เนื้อสัตว์ อาหาร

ทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้าว และเครื่องปรุง

รสต่างๆ ซึง่ราคาและปรมิาณของวตัถุดบิ

เหล่านี้ที่ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะ

หนึ่งจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน 

โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง เช่น 

สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการ 

เพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาด

ของโรคตดิตอ่ในสตัวห์รอืพืช เปน็ตน้ ซึง่

ลว้นเปน็ปจัจยัทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการ

เปลีย่นแปลงในทางทีเ่พ่ิมสงูขึน้ เนือ่งจาก

ปริมาณผลผลิตที่ลดลงซึ่ ง ไ ด้รับผล 

กระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้น ก็

จะท�าให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบ

ในราคาทีส่งูขึน้และในปรมิาณทีไ่มเ่ปน็ไป 

ตามท่ีบรษิทัฯ ตอ้งการ ซึง่จะสง่ผลกระทบ 

ในเชิงลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

ในที่สุด

 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ

ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม ที่ส�าคัญได้แก่ (1) มีการ 

ประมาณการปริมาณความต้องการ

วัตถุดิบประเภทที่มีผลกระทบอย่างมี 

นัยส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ  

เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ

ในปริมาณและภายในก�าหนดเวลาตาม

แผนการขายของบริษัทฯ (2) จากข้อมูล

การประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่

ต้องการ ท�าให้บริษัทฯ มีอ�านาจในการ

ต่อรองราคากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่าย 

เนื่องจากการซื้อเป็นจ�านวนมากและมี

การก�าหนดการส่งมอบสินค้าที่แน่นอน 

(3) เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการผันผวน

ของราคา มีการท�าสัญญาซื้อล่วงหน้ากับ

ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ�าหน่ายท่ีบริษัทฯ เชือ่ถอื 

โดยมีความผูกพันคู่สัญญาตามก�าหนด

ระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 3 เดือน 6 

เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุในสัญญา

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ปริมาณที่ซื้อขาย 

และก�าหนดเวลาการส่งมอบ (4) มีการ

จัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าส�าหรับวัตถุดิบ

ประเภทที่ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และ

สามารถจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสมโดยไม่

ท�าใหเ้สือ่มคุณภาพอย่างมีนัยส�าคัญ เพือ่

ใช้ในฤดูกาลที่ราคามีการปรับสูงขึ้นมาก 

และ (5) มกีารรายงานเปรยีบเทยีบอยา่ง

สม�่าเสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปรับขึ้นราคาขายในกรณี

ทีเ่หน็วา่จ�าเปน็และกระท�าได ้การด�าเนิน

มาตรการเหล่านี้เพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

และควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม





ความเสี่ยงที่ ไม่สามารถหาพ้ืนที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ 

เห็นว่าสมควร

 เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมี 

ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ท�าให้พื้นที่เช่าเพ่ือ

เปิดกิจการร้านอาหารหายากขึ้น อาจ 

ท�าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงในการหา

พื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามท่ีตั้ง 

เป้าหมายไว้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่ เช่า

หลายรายทั้งศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด 

และคอมมูนิ ต้ีมอลล์ ทั้งในกรุงเทพฯ 

และต่างจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็น 

ผู้ประกอบการร้านอาหารช้ันน�าของประเทศ 

มีสินค้าและบริการเป็นท่ีต้องการของ 

ผู้บริโภค จึงไม่คิดว่าเป็นความเสี่ยงท่ี

จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพ้ืนท่ีเช่า

ได้ ส�าหรับสัญญาเช่าพ้ืนท่ีของบริษัทฯ  

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี และ

สามารถต่ออายุได้ 3–5 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญา

เช่า อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ให้เช่ามานาน มี

ประวัติการการช�าระค่าเช่าท่ีดี ปฏิบัติตาม

สัญญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหา

กับผู้ให้เช่าและที่ผ่านมาได้รับการต่อ

สัญญาเช่ามาโดยตลอด อีกท้ังบริษัทฯ 

และเจ้าของพื้นที่เช่ายังร่วมกันแก้ปัญหา

ส�าหรับสาขาท่ีมีผลประกอบการที่ไม่ดี 

ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาปิดสาขา

นัน้ไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของทัง้สองฝ่าย 

ท�าใหบ้รษิทัฯ และเจา้ของพ้ืนทีเ่ชา่มคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ 

จงึเหน็วา่ความเสีย่งท่ีไมส่ามารถหาพืน้ที่

เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นท่ีเช่า 

ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ

แต่อย่างใด



ความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนั้นการเปิดสาขาใหม่เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโต

ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้ามาใน

อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมี 

ความเส่ียงในกรณีท่ีสาขาท่ีเปิดใหม่อาจจะ

ไม่สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย

และไมใ่หผ้ลตอบแทนคุม้คา่ตอ่เงนิลงทนุ 

การเปิดสาขาใหมน้ั่น จะตอ้งใชเ้งนิลงทุน

ประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้

ส�าหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งาน

ระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส�านักงานอ่ืนๆ บริษัทฯ 

มแีผนงานทีจ่ะขยายสาขาเอ็มเค สุกี ้และ

ยาโยอิ อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงท�าเลท่ีตั้งของ

สาขาที่เปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขา

เดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอาจ 

ส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษา 

แผนงานการเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัด

และสาขาท่ีเปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทน

ท่ีดีและคุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

เปน็ผูร้บัผดิชอบในการส�ารวจพ้ืนท่ี ความ

หนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ผลการด�าเนินงานของสาขาบริเวณใกล้เคียง

และการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ระยะ

เวลาจา่ยคนืเงนิลงทนุ (Payback Period) 

และผลตอบแทนจากการลงทุน (Return 

on Investment) จะต้องได้ไม่ต�่ากว่า

เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบการ

พิจารณาการเปิดสาขาใหม่ ประกอบกับ

บรษิทัฯ มปีระสบการณใ์นการท�าธรุกจิมา 

นานกว่า 30 ปี และมีสินค้าและบริการ 

เป็นท่ียอมรับของลูกค้า นอกจากนี้   

ผู้ประกอบการศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด 

และคอมมูนิตีม้อลล์ มีความต้องการร้าน

อาหารท่ีมีช่ือเสียงมาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นการ

ดึงดูดและตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังน้ัน บริษัทฯ จึง

ไดร้บัขอ้เสนอทีด่มีาโดยตลอด เชน่ ท�าเล 

ท่ีต้ัง ขนาดของพ้ืนท่ี ระยะเวลาเช่า เป็นต้น 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษาพ้ืนท่ีเช่าทุก

แห่งที่ได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษา

และวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อพิจารณา

ลงทุนในพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมและ

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ 

มีความมั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่ให้

ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น

จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�าก�าไรให้ 

ผู้ถือหุ้น และลดความเสี่ยงต่อการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและ

ความหนาแน่นของลูกค้าของสาขาใกล้

เคียงเพ่ือให้มั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่

บรเิวณนัน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ยอดขาย

ของสาขาที่อยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการเพิ่ม

ทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและเป็น

กลยุทธ์ท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการเพื่อ

รักษาสัดส่วนทางการตลาดอีกด้วย



ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ

ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด 

ได้รับสิทธิในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร

ญี่ปุ่นในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “ยาโยอิ”  

จาก Plenus Co., Ltd. โดยสัญญา 

แฟรนไชส์มีอายุ 3 ป ีและสามารถตอ่อายุ

สญัญาไดค้รัง้ละ 3 ป ีเว้นแตคู่สั่ญญาฝ่าย

หนึง่ฝา่ยใดบอกกลา่วการเลกิสญัญาเปน็

หนงัสอืล่วงหนา้ 180 วนักอ่นวนัหมดอายุ

ในแต่ละคราว ดังนั้น หากมีการบอกเลิก

สัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะไม่สามารถ

ด�าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ ซ่ึงจะส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร 

ยาโยอิมาเป็นเวลานานกวา่ 10 ป ีณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 2561 มีทั้งหมด 184 สาขา 

 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ

ให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน�าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน 

ข้ันตอนการส่ังอาหารโดยระบบจะส่งค�าส่ัง 

ตรงไปยงัครัวต่างๆ ทนัท ีซึง่ชว่ยลดระยะ

เวลาในการให้บริการลูกค้าและลดการ 

ผิดพลาดในการท�างานให้น้อยท่ีสุด 

นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังเป็นส่วนที่ส�าคัญในการให้บริการของ 

Home Delivery ที่รับ order จากลูกค้า

และส่งค�าสั่งอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อ

เตรยีมจดัสง่ตอ่ไป และยังเปน็ส่วนส�าคญั

ในการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้น หาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา

ขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่

ท�าให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ 

อาจท�าใหม้ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิ

ของบริษัทฯ ได้

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึง

และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดของสัญญาแฟรนไชส์อย่าง

เคร่งครัดมาโดยตลอด โดยใช้รายการ 

อาหารและวิ ธี การด� า เ นินงานของ  

“ยาโยอิ เคน” ภายใต้ระบบแฟรนไชส์

ของเจ้าของสิทธิ และ Know How ที่

ใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งรวมถึงรูปแบบ

ของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร 

การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า การ

อบรมพนักงาน และรูปแบบการด�าเนินงาน

ทั้งด้านการค้าและการผลิต และการ

ช�าระเงินค่าสิทธิตรงตามก�าหนด อีกทั้ง

บริษัทฯ เองยังมีความมุ่งมั่นท่ีจะขยาย

สาขายาโยอิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2561 

เปิดสาขาใหม่ทั้งหมด 20 สาขา และมี

แผนงานการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต อีกทั้งผลการด�าเนินงานของ

ยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Plenus Co., 

Ltd. ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุน

ในการด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ใน 

ต่างประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีมา

เปน็ระยะเวลานาน และทีผ่า่นมาบริษทัฯ 

ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญามา

โดยตลอด ซึ่งน่าจะท�าให้บริษัทฯ ได้รับ

ความไว้วางใจให้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ได้

ความส�าคัญของระบบสารสนเทศ จึง

ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 

โดยเน้นการพัฒนาระบบงานท่ีมีความ

ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ เช่น ระบบ

บญัช ีการจดัซือ้วตัถุดบิ การบรหิารสนิคา้ 

คงคลัง การกระจายสินค้า และระบบ

ส่ือสารระหว่างส�านักงานใหญ่และสาขา 

ทัว่ประเทศ ซึง่การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศจะสามารถรวบรวมขอ้มลูเพือ่

น�าส่งให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ พิจารณา

และตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ

มัน่ใจวา่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมกีาร

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีท่ีระบบมี

ปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็สามารถด�าเนิน

ธุรกิจต่อไปได้ เน่ืองจากทุกหน่วยงานมี

คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใช้

ในการแก้ปัญหาและการด�าเนินการเพ่ือ

ใหธุ้รกจิสามารถด�าเนินตอ่ไปได ้และเพ่ือ

ใหร้ะบบงานตา่งๆ สามารถด�าเนินการได้

โดยไม่ติดขัด ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

ปรับเพิ่มในส่วนระบบเชื่อมต่อส�ารอง

ส�าหรบัส�านักงานทุกแหง่  ซึง่จะท�าใหผู้ใ้ช้

สามารถเข้าถึงระบบหลักต่างๆ ได้ตลอด

เวลา อีกท้ังมีการท�าส�ารองข้อมูลระบบ

หลกัตา่งๆ อยา่งสม�า่เสมอทกุวัน ส�าหรบั

ในกรณีท่ีเกิดภาวะการณ์ท่ีท�าให้ศูนย์

ข้อมูลหลักมีปัญหาไม่สามารถให้บริการ

ไดต้ามปกต ิทางบรษิทัฯ ก�าลงัด�าเนนิการ

ร่วมกับคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน 

IT เพ่ือด�าเนนิการตดิตัง้ระบบทีเ่หมาะสม

และสามารถให้บรกิารทดแทนศนูยข้์อมลู

หลกัไดเ้ปน็การชัว่คราวจนกวา่ศนูย์ขอ้มลู

หลักกลับมาให้บริการได้ตามปกติ



ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

 บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ

ผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้น 

รอ้ยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd. เพือ่

ด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศ

ญีปุ่น่ และถอืหุน้รอ้ยละ 50 ใน Plenus & 

MK Pte. Ltd. เพือ่ด�าเนนิธรุกจิรา้นอาหาร

ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงแต่ละประเทศมี 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย 

เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 

ภาษี และอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หาก

มเีหตุการณ์ใดเหตกุารณห์นึง่เกิดข้ึนท่ีสง่

ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่การด�าเนนิ

ธุรกิจในประเทศนั้นๆ อาจส่งผลกระทบ

ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการ

ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ เช่น 

การส�ารวจตลาด (Market Survey) 

 ในอดีตท่ีผ่านมามีโรคหลายชนิดท่ี 

ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ 

อตุสาหกรรมรา้นอาหาร เช่น ในป ี2545 

พบโรควัวบ้า (Bovine Spongiform 

Encephalopathy) ระบาดในสหรัฐอเมริกา

และยุโรป ในปี 2548 โรคไข้หวัดนก 

(Bird Flue หรือ H5N1) ระบาดในหลาย

ประเทศทั่วโลก และในปี 2551 พบโรค 

ไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ 

H1N1) ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก 

เป็นต้น การระบาดของโรคดงักลา่วสง่ผล 

ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ 

อัตราแลกเปล่ียน เสถียรภาพทางการ

เมือง นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ 

อัตราภาษี เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์

ทางการเงินท่ีจะต้องได้ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

การลงทนุในตา่งประเทศ นอกจากน้ี การ 

ท่ีมีพันธมิตรท่ีแข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus 

Co., Ltd. ท่ีเป็นเจ้าของธรุกิจอาหารกล่อง

เบนโตะรายใหญท่ีส่ดุของญีปุ่น่ซึง่มสีาขา

กว่า 2,900 สาขา และเป็นเจ้าของธุรกิจ

ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟภายใต้ชื่อ ยาโยอิ 

เคน ที่ประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว

ในประเทศญ่ีปุ่น บริษัทฯ จึงมีความเช่ือม่ัน

ในวิสัยทัศน์และการบริหารงานของกลุ่ม 

กระทบต่อความมั่นใจของลูกค้าในการ

บรโิภคเนือ้ววั เนือ้ไก ่และเนือ้หม ูซึง่เปน็

วตัถดุบิท่ีส�าคัญของร้านอาหารทุกแห่งใน

เครือเอ็มเค หากในอนาคตมีโรคระบาด

เกดิขึน้อีกอาจสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้อง 

บริษัทฯ ได้

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือก 

วัตถุดิบ โดยคัดเลือกผู้ผลิตและจ�าหน่าย

สินค้าที่มีคุณภาพ และวัตถุดิบทุกชิ้นจะ 

ต้องมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) 

ท่ีสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหาร 

Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าใน 

ประเทศญี่ปุ่นและมีศักยภาพที่จะท�าให้

รา้นเอ็มเค สกุี ้เป็นท่ีรูจ้กัและขยายสาขา

ไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯ มี

ความเห็นว่าการวางแผนการลงทุนและ

การมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเข้มแข็งจะ

สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ อีกทั้ง

การขยายสาขาไปประเทศที่มีอัตราการ

เติบโตสูง มีประชากรหนาแน่นและมี

ก�าลังซื้อน่าจะเป็นโอกาสที่ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถเติบโตได้อีก และยังเป็นการ

กระจายความเสี่ยงในการด�าเนินงาน

อีกด้วย

น้ันๆ ได ้ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอน

สุดท้ายไม่ว่าจะเป็น ต้นก�าเนิดของสินค้า 

การผลติ การขนสง่ เปน็ตน้ ท�าใหบ้รษิทัฯ 

มั่นใจว่าวัตถุดิบทุกชิ้นได้มาตรฐาน มี

คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และไม่มีสิ่ง

ปนเป้ือน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีฝ่าย 

ตรวจสอบคุณภาพท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพ

ของสนิคา้ทกุชิน้ และครวักลางท้ัง 2 แห่ง

ได้ใบรับรองจากสถาบันระดับสากล เช่น 

ISO HACCP และ GMP



ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

 อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่

ปลายเดอืนกรกฎาคม 2554 จนถงึปลาย 

ปี 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงคร่ึงปีหลัง

อย่างมาก เนื่องจากน�้าได้ท่วมเข้าสู่พื้นท่ี

เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง รวม

ถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) ที่ตั้งอยู่ใน 

นิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน�า้ท่วมจน

ต้องปิดด�าเนินการและย้ายฐานการผลิต

บางสว่นมาทีค่รวักลางบางนา (CK4) ซ่ึงมี 

ก�าลงัการผลติทีเ่พียงพอและรองรับความ

ตอ้งการของสาขาทีม่ทีัง้หมดในปจัจบุนัได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัวกลาง

แหง่ใหม ่(CK5) ซึง่สามารถรองรบัความ 

ต้องการของสาขาได้อีกเป็นจ�านวนมาก 

ส�าหรับร้านอาหารของบริษัทฯ ท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมในปี  

2554 ได้แก่ ร้านอาหารเอ็มเค สุก้ี จ�านวน 

55 สาขา และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ  

จ�านวน 13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะ

เวลา 0.5-2 เดือน โดยร้านส่วนใหญ่ 

ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากตั้งอยู่ 

ใน ศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดท่ีมี 

มาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ อุทกภัยคร้ังนี้ยังส่งผลให้การ

ด�าเนินธุรกิจของคู่ค้าบางรายหยุดชะงัก

ท�าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบบาง

ประเภทระยะเวลาหนึ่งซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายของบริษัทฯ

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนัก

ถงึภยัพบัิตธิรรมชาตทิีม่ผีลตอ่การด�าเนนิ

ธรุกจิ จงึวางแผนปอ้งกนัและรบัมอืความ

เส่ียงดังกล่าว เช่น การซื้อประกันภัย 

การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับ

ภัยธรรมชาติ การจัดหาครัวกลางใหม่ใน

ท�าเลท่ีเหมาะสม การเพิ่มศูนย์กระจาย

สินค้าเพื่อกระจายความเสี่ยง การอนุมัติ

วงเงนิฉกุเฉินเพือ่ชว่ยเหลอืพนกังาน และ 

การส่ือสารใหท้กุฝา่ยรบัรูข้า่วสารใหทั้ว่ถงึ 

การเตรียมความพร้อมของฝ่ายบริหารเพ่ือ

เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน 

คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะ

สามารถด�าเนินต่อไปและมีการเตรียม

ความพรอ้มในกรณทีีม่คีวามเสีย่งจากภยั

ธรรมชาติเกิดขึ้น 

 ส�าหรับแผนงานการรับมือในกรณีที่

สินค้าบางประเภทขาดแคลนน้ัน ฝ่ายจัดซ้ือ

จะเป็นผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิตและ

ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบทุกรายที่สามารถผลิต

สินค้าตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ 

โดยจะติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ 

ทราบประเภทสินค้าที่สามารถผลิตได้  

ก�าลงัการผลติ จ�านวนและเวลาท่ีสามารถ

สง่มอบสนิคา้ได ้ซึง่ฝา่ยจัดซือ้จะประสาน

งานกับครัวกลาง เพื่อให้การสื่อสารส่ง

ตรงไปยังทุกสาขาถึงรายการสินค้าท่ี

ขาดแคลน รายการสินค้าทดแทน และ

ระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณีที่ ไม่

สามารถส่งให้ตามปกติ ซึ่งทางสาขาจะ

ทราบแนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้า

คงเหลือในแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ 

และเจ้าหน้าที่ประจ�าทุกสาขาสามารถ

ส่ือสารกบัลกูคา้โดยตรงได ้ซึง่เหตกุารณ์

อุทกภัยปี 2554 ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ

ให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไร

กต็าม บริษัทฯ ไดพ้ยายามบริหารจดัการ

เหตุการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นปกติ

โดยเร็วที่สุด ซึ่งลูกค้าทุกท่านเข้าใจใน

เหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความไว้

วางใจ บริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มีความ

มั่นใจว่าจะสามารถรับมือและเตรียม

ความพร้อมกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 

 นอกจากการเตรียมความพร้อมใน

การป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อาจ

จะเกิดข้ึนอีก บริษัทฯ ยังมีกรมธรรม์ 

ประกันภัยหลายประเภท เชน่ ประกนัภยั 

อุปัทวเหตุ ประกันภัยส�าหรับเงินประกัน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกัน

ความเสีย่งภัยทรพัยส์นิ เพ่ือเตรยีมความ

พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



ความเสี่ยงจากการมีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และเป็นผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร ้อยละ 50

 จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  

ถือหุ้นรวมกันจ�านวน 617,038,924 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 67.01 ของจ�านวนหุ้นที่ 

จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จ�านวน 

920,878,100 หุน้ แยกเปน็ของนายฤทธิ ์

ธีระโกเมน จ�านวน 123,059,333 หุ้น 

หรือร้อยละ 13.4 นางยุพิน ธีระโกเมน 

ซึ่งเป็นภริยาของนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

จ�านวน 182,396,802 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 19.8 นางยุพิน ธีระโกเมน ใน

ฐานะผู้จัดการกองมรดกของนายสมนึก 

หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นน้องชายและได้

เสยีชวีติแลว้เมือ่วนัที ่11 มิถนุายน 2557 

จ�านวน 164,087,977 หุ้น หรือร้อยละ 

17.8 และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม 

ซึ่งเป็นน้องชายอีกคนหนึ่งของนางยุพิน 

ธีระโกเมน ถือหุ้นจ�านวน 147,494,812 

หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 16.0 สัดส่วนการ

ถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในเกือบทุกเรื่อง เช่น เรื่องการแต่งตั้ง 

กรรมการ หรือเรื่องส�าคัญอื่นท่ีต้องใช้ 

เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนน

เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอ่ืนของบริษัทฯ จงึอาจ

มีความเสีย่งทีไ่มส่ามารถรวบรวมคะแนน

เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณา

 อยา่งไรก็ด ีผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละเป็น 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทฯ ดงักล่าวขา้ง

ต้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2529  

และท�าให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ 

มีผลการด�าเนินงานท่ีน่าประทับใจและมี

ฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน นับเป็น

เวลายาวนานถึง 30 ปี ซึ่งเป็นการพิสูจน์

ที่ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังกล่าวมี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ

วิสัยทัศน์ ที่จะน�าพาบริษัทฯ ให้เจริญ 

เติบโตต่อไปได้ แม้กระนั้นก็ตาม เพื่อให้

บรษัิทฯ มีการเจรญิเตบิโตและสร้างมูลค่า

ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังกล่าว 

จึงได้น�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 

ซึ่งเป็นการยืนยันในระดับหนึ่งว่า การ

บริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

ท่ีดี นอกจากน้ี หลังจากบริษัทฯ เป็น

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

กฎระเบยีบของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่

ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีป่ระกอบดว้ยกรรมการทีเ่ปน็ 

อสิระทัง้หมด และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

อื่นๆ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น เพื่อช่วยคณะ 

กรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ มี

คณะกรรมการชุดย่อยสองชุด คือ คณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ 3 ทา่น ซ่ึงเป็นกรรมการอสิระ

ท้ังหมด และคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ปน็อสิระ 2 ทา่น  



จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด 3 ทา่น โดย

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการท่ี

เปน็อสิระ นอกจากนี ้ยังไดมี้การก�าหนด

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นอย่าง

ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้

ม่ันใจว่าคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วมี

การปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธิภาพและ

เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยเฉพาะมีการเปิดเผยข้อมูลที่

ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีการ

ตรวจสอบรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อืน่เกีย่วกับเรือ่ง

การถ่วงดุลอ�านาจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น




