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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันท่ีค่อน
ข้างสูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ

	 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ	เหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆ	ความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี	เป็นความเส่ียง
ที่บริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	หากเกิดขึ้น	จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ	ฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยสำาคัญ	นอกจากนี้	อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้	หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่จัดว่า
เป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ

	 ธุรกิจร้านอาหารซึ่งบริษัทฯ	ดำาเนินการ
อยู่นั้นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง		
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	ดังนั้น
ความสำาเร็จของบริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับความ
สามารถของบริษัทฯ	ท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
	 บริษัทฯ	ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานาชนิดเป็น
จำานวนมาก	คู่แข่งขันเหล่าน้ีมีท้ังผู้ประกอบการ
กลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ	(International
Restaurant	Chains)	กลุ่มร้านอาหารท่ีดำาเนิน
กิจการมานานในประเทศ	(Well-established
Local	Restaurant	Chains)	และผู้ประกอบการ
ร ้านอาหารรายเล ็กอ ีกเป็นจ ำานวนมาก		
นอกจากนี้	ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหาร
รายใหม่ๆ	ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่าง
ต่อเนื่อง	ทั้งนี้	เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมี
กำาแพงที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่
เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างต่ำา	การ
แข่งขันในธุรกิจร้านอาหารน้ัน	จะเป็นการแข่งขัน
ในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร	ความ
หลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า	(Value	
Perception)	ของรายการอาหาร	คุณภาพ
และประสิทธิภาพของการบริการ	จำานวน
และตำาแหน่งท่ีต้ังของร้านอาหาร	ประสิทธิผล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่	ประสิทธิผล
ของกิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริม
การขาย	ความสามารถในการตกแต่งและ
การบำารุงรักษาร้านอาหารให้เป็นที่ดึงดูด

ของลูกค้า	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ชื่อเสียง
และความแข็งแกร่งของแบรนด์	หากบริษัทฯ
ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิผลและต่อเนื ่องในปัจจัยต่างๆ	
เหล่านี้	ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ
และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยสำาคัญ
	 อย่างไรก็ตาม	จากการที่บริษัทฯ	มีการ
เจริญเติบโตท้ังทางด้านการขยายสาขา	รายได้
และผลการดำาเนินงานซึ่งเป็นที่พอใจอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนานเกินกว่า
20	ปีที่ผ่านมา	ย่อมแสดงให้เห็นว่า	บริษัทฯ
มีความสามารถที ่จะแข่งขันกับคู ่แข่งขัน
อย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี ้	เนื ่องจากบริษัทฯ	มีความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขันในด้านที่สำาคัญหลายประการ
ด้วยกันคือ	(1)	แบรนด์	“MK”	เป็นแบรนด์
ที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบของลูกค้า
โดยทั่วไป	(Strong	Brand	Recognition)	
(2)	มีฐานะการเงินที ่แข็งแกร่ง	(Strong	
Financial	Position)	ซึ่งเอื้อต่อการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ	ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
(3)	มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ	และมี
ประสบการณ์	(Capable	and	Experienced
Management	Team)	ในธุรกิจกลุ่มร้าน
อาหารที่ยาวนานเกินกว่า	20	ปี	ซึ่งช่วยให้
การบริหารงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(4)	มีสถาบัน
การฝึกอบรมของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสาขา
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้การฝึกอบรมทักษะ
ของพนักงานบริการเพื ่อให้คุณภาพการ
บริการของทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน	

(5)	มีจำานวนสาขาที่เป็นร้านอาหารภายใต้
แบรนด์	“MK”	และ	“Yayoi”	ทั ้งหมด
เกินกว่า	600	สาขา	ซึ ่งตั ้งอยู ่ในสถานที่
ที ่จัดว่าเป็นตำาแหน่งที่ดีในเชิงยุทธศาสตร์
ท่ัวประเทศไทย	(6)	มีขนาดของธุรกิจท่ีทำาให้
เก ิดความประหยัดและมีประสิทธ ิภาพ	
(Economy	of	Scale)	ในด้านต่างๆ	เช่น	
การจัดซ้ือ	การขนส่งสินค้า	การโฆษณา	และ
(7)	การสร้างครัวกลางและศูนย์การจัดส่ง
สินค้าใหม่ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	
ในอนาคต

	 เนื่องจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญที่สุดของบริษัทฯ	โดยมี
สัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึงประมาณ
ร้อยละ	32-35	และต้นทุนอาหารน้ันส่วนใหญ่
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ	ดังนั ้นการ
เปลี ่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที ่เพิ ่มขึ ้น	
ในขณะที่บริษัทฯ	ไม่สามารถปรับราคาขาย
ให้สูงข้ึนเพ่ือชดเชยกับราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือชดเชยได้เพ ียงบางส่วน	เน ื ่องจาก
ความกดดันจากการแข่งขัน	หรือจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีทำาให้กำาลังซ้ือของผู้บริโภคอ่อนลง
หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื ้ออำานวยต่อการ
ปรับข้ึนราคาขาย	ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยสำาคัญ
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ความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนของ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

 วัตถุดิบของบริษัทฯ น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็น
จำาพวกของสด เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก
ผลไม้ ไข่ ข้าว และเคร่ืองปรุงรสต่างๆ ซ่ึงราคา
และปริมาณของวัตถุดิบเหล่าน้ีท่ีออกสู่ตลาด
ในขณะใดขณะหนึ่งจะผันผวนตามอุปสงค์
และอุปทาน โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่ง
อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง
เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออำานวยต่อการ
เพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น ซ่ึงล้วน
เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ  ในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียน
แปลงในทางที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ลบดังกล่าวข้างต้น ก็จะทำาให้บริษัทฯ จำาเป็น
ต้องซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึนและในปริมาณ
ที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ในที่สุด
 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้
ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่สำาคัญ
ได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณความ
ต้องการวัตถุดิบประเภทที่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ
เพื ่อใช้ในการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบ
ในปริมาณและภายในกำาหนดเวลาตาม
แผนการขายของบริษัทฯ (2) จากข้อมูลการ
ประมาณการปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการ ทำาให้
บริษัทฯ มีอำานาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิต
หรือผู ้จัดจำาหน่าย เนื ่องจากการซื ้อเป็น
จำานวนมากและมีการกำาหนดการส่งมอบ
สินค้าที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการผันผวนของราคา มีการทำาสัญญา
ซื้อล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายที่
บริษัทฯ เชื่อถือ โดยมีความผูกพันคู่สัญญา
ตามกำาหนดระยะเวลาท่ีตกลงกัน เช่น 3 เดือน
6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุในสัญญา

บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือติดตาม
ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Level) ดังนี้
(1) กำาหนดและปรับเปลี่ยนจำานวนพนักงาน
ของแต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณ
ธุรกิจของแต่ละร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยที่ยังคงสามารถรักษาระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู ่ใน
ระดับมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ 
(2) ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity)
ของพนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงาน
ตามท่ีบริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึน และเพ่ือเป็นการ
กระตุ ้นให้ผู ้บริหารร้านอาหารแต่ละร้าน
ให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้
กำาหนดให้ผลการวัดประสิทธิผลของพนักงาน
แต่ละร้านอาหารตามที่กล่าวมา เป็นเครื่อง
ชี้วัดผลการดำาเนินการ (KPI) ต ัวหนึ ่งท ี ่
ใช้ในการประเมินผลการดำาเนินงานของ
แต่ละร้านอาหาร (3) นำาเอาเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร 
ซึ ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงานแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีขึ ้นด้วยโดยช่วยให้
การบริการมีความรวดเร็วและแม่นยำายิ่งขึ้น 
และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานบริการอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการให้บริการแก่
ลูกค้ามีมาตรฐานเดียวกัน การดำาเนินมาตรการ
เหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบ
กับการปรับขึ ้นราคาขายในกรณีที ่เห็นว่า
จำาเป็นและกระทำาได้ ทำาให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาที่
ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้ 
รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากการมี
พนักงานท่ีเกินความจำาเป็นและการปฏิบัติงาน
ที่ด้อยประสิทธิภาพ

ที่ชัดเจนเกี ่ยวกับราคา ปริมาณที่ซื ้อขาย 
และกำาหนดเวลาการส่งมอบ (4) มีการจัดซ้ือ
วัตถุดิบล่วงหน้าสำาหรับวัตถุดิบประเภทที่
ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และสามารถจัดเก็บ
ไว้ในที่เหมาะสมโดยไม่ทำาให้เสื่อมคุณภาพ
อย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อใช้ในฤดูกาลที่ราคามี
การปรับสูงขึ้นมาก และ (5) มีการรายงาน
เปรียบเทียบอย่างสม่ำาเสมอเกี ่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบท่ีส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพ่ือใช้
เปน็แนวทางในการปรบัขึน้ราคาขายในกรณี
ที่เห็นว่าจำาเป็นและกระทำาได้ การดำาเนิน
มาตรการเหล่านี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและควบคุม
ต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจท่ีจำาเป็นต้องมี
พนักงานเป็นจำานวนมาก (Labor Intensive)
โดยเฉพาะพนักงานบริการเพื่อให้บริการแก่
ลูกค้าให้อยู่ในระดับที่จะทำาให้ลูกค้ามีความ
รู้สึกที่พึงพอใจ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงานจึง
จัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่มีความสำาคัญ
ในอันดับที่สองรองจากต้นทุนวัตถุดิบ ดังนั้น
หากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ
ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชย
กับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือชดเชยได้
เพียงบางส่วน เนื่องจากความกดดันจากการ
แข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบ
ต่อกำาลังซื้อของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอื่น
ท่ีไม่เอ้ืออำานวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น
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ความเส ี ่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา

ความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพ้ืนท่ีเช่า
และไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า
ในเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ เห็นว่าสมควร

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ
บริการ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกสำาคัญ
ท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจได้  ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนงาน
ท่ีจะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงาน
ประมาณ 30-40 คนต่อ 1 สาขา ทำาให้บริษัทฯ
จะต้องม ีแผนงานการร ับพนักงานใหม่
จำานวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่
ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงาน
ใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขาหรือทดแทน
พนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผล
กระทบต่อการให้บริการและการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำาคัญ
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจ
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้
พนักงานทำางานกับบริษัทฯ ให้นานที ่สุด 
และให้ความสำาคัญกับการทำางานภายใต้
“วัฒนธรรมเอ็มเค” ที่มีการดูแลเอาใจใส่
พนักงานทุกระดับช้ัน การให้โอกาสพนักงาน
ที่มีความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้
ในอนาคต การดูแลเรื ่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึง
การดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผู้มาสมัคร
เพื่อร่วมทำางานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
และพนักงานที่เข้าทำางานใหม่ทุกคนจะต้อง
เข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่มีปัญหา
ในการหาบุคลากรใหม่ที ่มีความสามารถ
ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ดังนั ้นการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งที ่
จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ ซ่ึงปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรม
มีความรุนแรงมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับมี
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้า
มาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 
จึงมีความเสี ่ยงในกรณีที ่สาขาที ่เปิดใหม่
อาจจะไม่สามารถทำายอดขายได้ตามเป้าหมาย
และไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน 
การเปิดสาขาใหม่นั ้นจะต้องใช้เงินลงทุน
ประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้
สำาหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์
เครื่องใช้สำานักงานอื่นๆ บริษัทฯ มีแผนงาน
ที่จะขยายสาขาเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทำาเลที่ตั้งของสาขาที่เปิดใหม่
อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมที ่อยู ่บริเวณ
ใกล ้ เค ียงก ันและอาจส ่งผลกระทบต่อ
ยอดขายและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ในระยะยาว
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษาแผนงาน
การเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัดและสาขา
ที ่เปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนที่ดีและ
คุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ โดยมี
ฝ่ายพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบำารุงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสำารวจพ้ืนท่ี ความหนาแน่น
ของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการ
ดำาเนินงานของสาขาบริเวณใกล้เคียง และ
การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ระยะเวลา
จ่ายคืนเงินลงทุน (Payback Period) และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment) จะต้องได้ไม่ต่ ำากว่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การเปิดสาขาใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ 
มีประสบการณ์ในการทำาธุรกิจมานานกว่า

 เน ื ่องจากป ัจจ ุบ ันม ีการแข ่งข ันใน
อุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ประกอบการ
ร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด 
ทำาให้พื้นที่เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหาร
หายากขึ้น อาจทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยง
ในการหาพื้นที ่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่าหลายราย
ท้ังศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์
ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกท้ังบริษัทฯ
ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำาของ
ประเทศ มีสินค้าและบริการเป็นที่ต้องการ
ของผู ้บริโภค จึงไม่คิดว่าเป็นความเสี ่ยง
ที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นที่
เช่าได้ สำาหรับสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ 
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั ้งละ 3 ปี และ
สามารถต่ออายุได้ 3-5 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี หาก
บริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ให้เช่ามานาน มีประวัติการชำาระ
ค่าเช่าท่ีดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด 
ไม่เคยมีปัญหากับผู ้ให้เช่า และที ่ผ่านมา
ได ้ ร ับการต ่อส ัญญาเช ่ ามาโดยตลอด 
อีกท้ังบริษัทฯ และเจ้าของพ้ืนท่ีเช่ายังร่วมกัน
แก้ปัญหาสำาหรับสาขาที่มีผลประกอบการ
ที ่ไม ่ด ี ซ ึ ่งบางครั ้งอาจจะต้องพิจารณา
ปิดสาขานั้นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง
สองฝ่าย ทำาให้บริษัทฯ และเจ้าของพื้นที่เช่า
มีความสัมพันธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ
จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่า
และไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าไม่น่าจะ
เป็นอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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ความเสี่ยงท่ีจะไม่ ได้ต่อสัญญา
แฟรนไชส์ยาโยอิ ความเสี ่ยงจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำากัด ได้รับ
สิทธิในการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยภายใต้ช่ือ “ยาโยอิ” จาก Plenus
Co., Ltd. โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี 
และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี 
เว้นแต่คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าว
การเลิกสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วัน
ก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว ดังนั้น หาก
มีการบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะ

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ
ลูกค้า บริษัทฯ จึงนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในข้ันตอนการส่ังอาหาร โดยระบบ
จะส่งคำาสั่งตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซึ่งช่วย
ลดระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าและ
ลดการผิดพลาดในการทำางานให้น้อยที่สุด 
นอกจากนี ้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเป็นส่วนที ่สำาคัญในการให้บริการของ 

ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 194 สาขา และ
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและวิธ ี
การดำาเนินงานของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้
ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ และ Know
How ท่ีใช้ในการดำาเนินงาน ซ่ึงรวมถึงรูปแบบ
ของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร 
การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า การอบรม
พนักงาน และรูปแบบการดำาเนินงานทั ้ง
ด้านการค้าและการผลิต และการชำาระเงิน
ค่าสิทธิตรงตามกำาหนด อีกท้ังผลการดำาเนินงาน
ของยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Plenus Co., Ltd. 
ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการ
ดำาเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในต่างประเทศ
และมีความสัมพันธ์ท่ีดีมาเป็นระยะเวลานาน
และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ซึ่งน่าจะทำาให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญา
แฟรนไชส์ได้

Home Delivery ที่รับ order จากลูกค้า
และส่งคำาสั ่งอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อ
เตรียมจัดส่งต่อไป และยังเป็นส่วนสำาคัญ
ในการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้น หากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องหรือมี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำาให้ระบบดังกล่าว
ไม่สามารถใช้งานได้ อาจทำาให้มีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของระบบสารสนเทศ จึงได้กำาหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบงาน
ที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เช่น 
ระบบบัญชี การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหาร
สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และระบบ
สื ่อสารระหว่างสำานักงานใหญ่และสาขา
ทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นำาส่งให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ พิจารณา และ
ตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจ
ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีระบบมีปัญหาขัดข้อง
บริษัทฯ ก็สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้
เนื่องจากทุกหน่วยงานมีคู่มือและขั้นตอน
การปฏิบ ัต ิงานเพื ่อใช ้ในการแก้ป ัญหา
และการดำาเนินการเพื ่อให้ธุรกิจสามารถ
ดำาเนินต่อไปได้ และเพื่อให้ระบบงานต่างๆ 
สามารถดำาเนินการได้โดยไม่ติดขัด ทางบริษัทฯ
ได้ดำาเนินการปรับเพิ่มในส่วนระบบเชื่อมต่อ
สำารองสำาหรับสำานักงานทุกแห่ง ซึ่งจะทำาให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบหลักต่างๆ ได้ตลอด
เวลา อีกทั้งมีการทำาสำารองข้อมูลระบบหลัก
ต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอทุกวัน สำาหรับในกรณี
ท่ีเกิดภาวการณ์ท่ีทำาให้ศูนย์ข้อมูลหลักมีปัญหา
ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ทางบริษัทฯ
กำาลังดำาเนินการร่วมกับคู่ค้าท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางด้าน IT เพื ่อดำาเนินการติดตั ้งระบบ
ที่เหมาะสมและสามารถให้บริการทดแทน
ศูนย์ข้อมูลหลักได้เป็นการชั่วคราวจนกว่า

30 ปี และมีสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการศูนย์การค้า
โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มีความ
ต้องการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาเช่าพื้นที่
เพ่ือเป็นการดึงดูดและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ได้รับข้อเสนอท่ีดีมาโดยตลอด เช่น ทำาเลท่ีต้ัง
ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลาเช่า เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ทำาการศึกษาพื้นที่เช่าทุกแห่ง
ท่ีได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์
ทางการเงินเพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทน
ท่ีดี บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น
จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการทำากำาไรให้ผู้ถือหุ้น
และลดความเส่ียงต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ได้ในระยะยาว บริษัทฯ ยังพิจารณาจาก
ยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของ
สาขาใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสาขา
ใหม่บริเวณน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการเพ่ิมทางเลือก
ให้ก ับลูกค้ามากยิ ่งข ึ ้นและเป็นกลยุทธ์
ท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการเพ่ือรักษาสัดส่วน
ทางการตลาดอีกด้วย
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ศูนย์ข้อมูลหลักกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ของกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นนำาในประเทศญี่ปุ่นและมีศักยภาพที่จะ
ทำาให้ร้านเอ็มเค สุกี้ เป็นที่รู ้จักและขยาย
สาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯ มี
ความเห็นว่าการวางแผนการลงทุนและการ
มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลด
ความเสี่ยงดังกล่าวได้ อีกทั้งการขยายสาขา
ไปประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูง มีประชากร
หนาแน่นและมีกำาลังซื้อ น่าจะเป็นโอกาส
ที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีก และ
ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำาเนิน
งานอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ

ความเสี ่ยงจากการระบาดของ
โรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

 บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศผ่าน
บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 12
ใน Plenus MK Co., Ltd. เพื่อดำาเนินธุรกิจ
ร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุ้น
ร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. 
เพื ่อดำาเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ ่งแต่ละประเทศมีความเสี ่ยงที ่
อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษี และ
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจในประเทศน้ันๆ
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ได้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการศึกษา
การลงทุนในต่างประเทศ เช่น การสำารวจตลาด
(Market Survey) ความหนาแน่นของประชากร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพทางการเมือง 
นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ อัตรา
ภาษี เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน
ที ่จะต้องได้ไม่ต่ ำากว่าเกณฑ์ที ่ก ำาหนดไว้
เพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่มีพันธมิตร
ที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ที่
เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่
ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งมีสาขากว่า 2,900 สาขา
และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ
ภายใต้ช่ือ ยาโยอิ เคน ท่ีประสบความสำาเร็จ
อย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงมี
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการบริหารงาน

และร้านอาหาร 
 ประเทศไทยได้รายงานการพบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 รายแรกในเดือนมกราคม 2563 
อย่างไรก็ตาม จำานวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นมาก
ในกลางเดือนมีนาคม ซ่ึงเกิดจากการแพร่เช้ือ
ของกลุ่มแพร่เชื้อหลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่
ที ่ส ุดเก ิดขึ ้นจากการแข่งข ันมวยไทยที ่
สนามมวยลุมพินี การที่มีจำานวนผู้ติดเชื ้อ
เพ่ิมข้ึนมากและมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง
ทำาให้รัฐบาลต้องดำาเนินมาตรการการควบคุม
โรคไวรัสโควิด-19 ที่คล้ายคลึงกับที่ปฏิบัติ
กันในประเทศอื ่นเพื ่อลดการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 มาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลให้
อัตราการติดเชื้อลดลงตามลำาดับจนรัฐบาล
เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาด
ได้แล้ว รัฐบาลจึงได้เร่ิมผ่อนคลายหรือยกเลิก
ข้อจำากัดต่างๆ ในกลางเดือนพฤษภาคม 2563
อย่างไรก็ตาม หลังจากการควบคุมการระบาด
ที่ได้ผลผ่านไปหลายเดือน สถานการณ์ของ
โควิด-19 ก็ได้กลับเลวร้ายลงอีก โดยได้เกิด
การระบาดระลอกใหม่ในกลางเดือนธันวาคม
2563 ซึ่งเกิดจากการแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่
เชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งในจังหวัด
สมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปอย่าง
กว้างขวางและจังหวัดอื่นๆ รัฐบาลจึงได้นำา
มาตรการสำาหรับการควบคุมโควิด-19 ที่ได้
ยกเลิกไปหรือที่ผ่อนคลายลงกลับมาบังคับ
ใช้ใหม่โดยปราศจากการล็อกดาวน์
 เนื ่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 และการดำาเนินมาตรการเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ของรัฐบาล ตลอดจนประชาชนมีความ
ตระหนักมากข้ึนถึงความเส่ียงจากการติดเช้ือ
โควิด-19 ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
สำาหรับปี 2563 จึงได้รับผลกระทบในเชิงลบ
อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสสอง
ของปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งปิดร้าน
อาหารตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 
16 พฤษภาคม นอกจากนี้ การดำาเนินงาน

 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
ที่เรียกว่า โควิด-19 ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในปลายปี 2562 
และได้แพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ อย่าง
รวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้
การระบาดน้ีเป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic)
ในเดือนมีนาคม เพื่อยับยั้งการระบาดของ
โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
จึงได้มีการออกมาตรการเกี่ยวกับการจำากัด
การเดินทางและการเคลื่อนย้าย ตลอดจน
การล็อกดาวน์ นอกจากนี้ รัฐบาลต่างๆ ยัง
ได้แนะนำาให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเอง
จากการติดเชื้อ เช่น การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการ
ล้างมือบ่อยๆ ข้อจำากัดเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบ
ในเชิงลบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิจ ซึ ่งรวมทั ้งอุตสาหกรรมการให้
บริการและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม
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บางส่วนมาที่ครัวกลางบางนา (CK4) ซึ่งมี
กำาลังการผลิตที่เพียงพอและรองรับความ
ต้องการของสาขาที่มีทั้งหมดในปัจจุบันได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัวกลาง
แห่งใหม่ (CK5) ซึ ่งสามารถรองรับความ
ต้องการของสาขาได้อีกเป็นจำานวนมาก สำาหรับ
ร้านอาหารของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์น้ำาท่วมในปี 2554 ได้แก่ 
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้ จำานวน 55 สาขา 
และร้านอาหารญ่ีปุ่นยาโยอิ จำานวน 13 สาขา
โดยปิดบริการเป็นระยะเวลา 0.5-2 เดือน 
โดยร้านส่วนใหญ่ไม่ได้ร ับความเสียหาย
เน่ืองจากต้ังอยู่ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรด
ที่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ อุทกภัยครั ้งนี ้ยังส่งผลให้การ
ดำาเนินธุรกิจของคู่ค้าบางรายหยุดชะงักทำาให้
เก ิดการขาดแคลนวัตถุด ิบบางประเภท
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของบริษัทฯ
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 
จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเส่ียงดังกล่าว
เช่น การซื้อประกันภัย การวางแผนปฏิบัติ
งานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงาน
ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ การจัดหาครัว
กลางใหม่ในทำาเลที่เหมาะสม การเพิ่มศูนย์
กระจายสินค้าเพ่ือกระจายความเส่ียง การอนุมัติ
วงเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงาน และ
การสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึง 
การเตรียมความพร้อมของฝ่ายบริหารเพื่อ
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า 
และลูกค้าของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะสามารถ
ดำาเนินต่อไปและมีการเตรียมความพร้อมใน
กรณีที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้น 
 สำาหรับแผนงานการรับมือในกรณีท่ีสินค้า
บางประเภทขาดแคลนน้ัน ฝ่ายจัดซ้ือจะเป็น
ผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จำาหน่าย
วัตถุดิบทุกรายที ่สามารถผลิตสินค้าตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ โดยจะติดต่อ

ส่ือสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบประเภทสินค้า
ที่สามารถผลิตได้ กำาลังการผลิต จำานวน
และเวลาที ่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ซึ ่ง
ฝ่ายจัดซ้ือจะประสานงานกับครัวกลาง เพ่ือให้
การสื่อสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึงรายการ
สินค้าที่ขาดแคลน รายการสินค้าทดแทน 
และระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณีที ่ไม่
สามารถส่งให้ตามปกติ ซ่ึงทางสาขาจะทราบ
แนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้าคงเหลือ
ในแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าท่ี
ประจำาทุกสาขาสามารถสื ่อสารกับลูกค้า
โดยตรงได้ ซึ ่งเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 
ทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่าง
สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
พยายามบริหารจัดการเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ ่งลูกค้า
ทุกท่านเข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้
ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มี
ความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือและเตรียม
ความพร้อมกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
 นอกจากการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิด
ขึ ้นอีก บริษัทฯ ยังมีกรมธรรม์ประกันภัย
หลายประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ 
ประกันภัยสำาหรับเงินประกันความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก และประกันความเส่ียงภัย
ทรัพย์สิน เพื ่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

ของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบในเชิงลบ
จากข้อจำากัดอื่นๆ เช่น การจำากัดเวลาของ
การเปิดดำาเนินการและการจำากัดจำานวนท่ีน่ัง
ของร้านอาหาร อนึ่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ของพนักงานและลูกค้า บริษัทฯ ยังได้ดำาเนิน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ เช่น การเพิ ่มมาตรการในการ
รักษาความสะอาดและทางด้านที่เกี่ยวกับ
ส ุขอนามัย การต ิดต ั ้งฉากกั ้นตามโต ๊ะ
รับประทานอาหาร และการจัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ การดำาเนินการ
เหล่านี้มีผลทำาให้ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ผลกำาไรของร้านอาหารในที ่สุด บริษัทฯ 
ไม่สามารถคาดการณ์ถึงระยะเวลา ขอบเขต 
หรือความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า
ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะ
ยังคงได้รับผลกระทบต่อไป และผลกระทบ
นั้นอาจมีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความ
รุนแรงของการระบาดของโควิด-19

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
อุบัติเหตุ

 อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลาย
เดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปลายปี 2554
ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของไทยในช่วงคร่ึงปีหลังอย่างมาก เน่ืองจาก
น้ำาได้ท่วมเข้าสู่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในภาคกลาง
ตอนบนและพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกลาง
ตอนล่าง รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) ที่ตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน้ำาท่วม
จนต้องปิดดำาเนินการและย้ายฐานการผลิต




