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2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ น้ันย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ ท้ังจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก ความเส่ียงในท่ีน้ีหมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและ

เช่ือม่ันว่าการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีจะท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

การเติบโตท่ีย่ังยืน  

เพื่อให้การด าเนินการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดต้ังคณะ

จัดการบริหารความเส่ียงข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ

บริหารความเส่ียงท่ีส าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ การ

ด าเนินการบริหารความเส่ียงของคณะจัดการบริหารความเส่ียงได้ยึดหลักการตามแนวทางกรอบการบริหารความเส่ียง

ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก ร  (Enterprise Risk Management Framework) ข อ ง  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ซ่ึงมีกระบวนการหรือข้ันตอนการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญดังน้ีคือ 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์ (2) การบ่งช้ีเหตุการณ์ (3) การประเมินความเส่ียง (4) การตอบสนองความเส่ียง (5) 

กิจกรรมควบคุม และ (6) การติดตามผลและการรายงานความเส่ียง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของความเส่ียงมีความเข้าใจ

ในแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีถูกต้องและตรงกัน จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของความเส่ียงด าเนินการบริหาร

ความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาข้างต้น      

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆ ความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี

เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี หรือเป็น

ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่จัดว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง

มีนัยส าคัญ 

ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ท่ีเรียกว่า “โควิด-19” ได้เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในปลายปี 

2562 และได้แพร่ระบาดไปยังประเทศอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้การระบาดน้ีเป็นโรคระบาด

ใหญ่ (pandemic) ในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อยับย้ังการระบาดของโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจึงได้มีการออกมาตรการเก่ียวกับการจ ากัดการเดินทางและการเคล่ือนย้าย ตลอดจน

การล็อกดาวน์ นอกจากน้ี รัฐบาลต่างๆ ยังได้แนะน าให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเพื่อป้องกัน

ตัวเองจากการติดเช้ือ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ  ข้อจ ากัดเหล่าน้ีได้

ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมท้ังอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเท่ียว เช่น 

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ประเทศไทยได้รายงานการพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายแรกในเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ติดเช้ือได้เพิ่มข้ึน

มากในกลางเดือนมีนาคม ซ่ึงเกิดจากการแพร่เช้ือของกลุ่มแพร่เช้ือหลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนจากการแข่งขัน

มวยไทยท่ีสนามมวยลุมพินี การท่ีมีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนมากและมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง ท าให้รัฐบาลต้องด าเนิน

มาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ท่ีคล้ายคลึงกับท่ีปฏิบัติกันในประเทศอ่ืนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

มาตรการเหล่าน้ีได้ส่งผลให้อัตราการติดเช้ือลดลงตามล าดับจนรัฐบาลเห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้

แล้ว รัฐบาลจึงได้เร่ิมผ่อนคลายหรือยกเลิกข้อจ ากัดต่างๆ ในกลางเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม หลังจากการ

ควบคุมการระบาดท่ีได้ผลผ่านไปหลายเดือน สถานการณ์ของโควิด-19 ก็ได้กลับเลวร้ายลงอีก โดยได้เกิดการระบาด

ระลอกใหม่ในกลางเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงเกิดจากการแพร่เช้ือของกลุ่มแพร่เช้ือท่ีเช่ือมโยงกับตลาดกลางกุ้งในจังหวัด

สมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและจังหวัดอ่ืนๆ รัฐบาลจึงได้น ามาตรการส าหรับการควบคุมโควิด-19 

ท่ีได้ยกเลิกไปหรือท่ีผ่อนคลายลงกลับมาบังคับใช้ใหม่โดยปราศจากการล็อกดาวน์ 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน    แบบ 56-1 ONE REPORT  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

21 

ส าหรับในปี 2564 น้ัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนายังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองและทวีความรุนแรงอย่าง

มากในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เน่ืองจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ท าให้มีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึน

อย่างมากและแพร่ระบาดไปในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดอีกคร้ัง โดย

มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ การส่ังปิดร้านอาหาร การส่ังปิดการให้บริการแบบน่ังทานในร้าน 

สามารถให้บริการได้เฉพาะการซ้ือกลับบ้านหรือการจัดส่งอาหารเท่าน้ัน การจ ากัดจ านวนท่ีน่ังในร้าน การจ ากัดเวลาของ

การเปิดด าเนินการ เป็นต้น โดยภาครัฐจะปรับเปล่ียนมาตรการต่างๆ ไปตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด 

อน่ึง เพื่อป้องกันการติดเช้ือของพนักงานและลูกค้า บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบัติงานในด้าน

ต่างๆ เช่น การเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและทางด้านท่ีเก่ียวกับสุขอนามัย การติดต้ังฉากก้ันตามโต๊ะ

รับประทานอาหาร การจัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเช้ืออ่ืนๆ และการจัดหาชุดตรวจเช้ือโควิด (ATK) ให้แก่พนักงาน 

การด าเนินการเหล่าน้ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนและส่งผลกระทบต่อผลก าไรของร้านอาหาร

ในท่ีสุด บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงระยะเวลา ขอบเขต หรือความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19 ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะยังคงได้รับผลกระทบต่อไป และผลกระทบน้ันอาจ

มีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19 

ความเส่ียงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง 

ธุรกิจร้านอาหารซ่ึงบริษัทฯ ด าเนินการอยู่น้ันเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ดังน้ัน ความส าเร็จของบริษัทฯ จึงข้ึนอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานาชนิดเป็นจ านวนมาก คู่แข่งขันเหล่าน้ีมีท้ัง

ผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ (International Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหารท่ีด าเนินกิจการมา

นานในประเทศ (Well-established Local Restaurant Chains) และผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กอีกเป็นจ านวนมาก 

นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เน่ืองจากธุรกิจ

ร้านอาหารมีก าแพงท่ีจะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างต่ า การแข่งขันในธุรกิจ

ร้านอาหารน้ันจะเป็นการแข่งขันในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายและความรู้สึกท่ีคุ้มค่า (Value 

Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการ จ านวนและต าแหน่งท่ีต้ังของร้านอาหาร 

ประสิทธิผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ประสิทธิผลของกิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

ความสามารถในการตกแต่งและการบ ารุงรักษาร้านอาหารให้เป็นท่ีดึงดูดของลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่ือเสียงและ

ความแข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองในปัจจัยต่างๆ 

เหล่าน้ี ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตท้ังทางด้านการขยายสาขา รายได้ และผลการด าเนินงานซ่ึงเป็นท่ีพอใจ

อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาอันยาวนานเกินกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถท่ีจะแข่งขันกับ

คู่แข่งขันอย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองได้อย่างแน่นอน ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในด้าน ท่ี

ส าคัญหลายประการด้วยกันคือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ท่ีได้รับการยอมรับและช่ืนชอบของลูกค้าโดยท่ัวไป (Strong 

Brand Recognition) (2) มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง (Strong Financial Position) ซ่ึงเอ้ือต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ (Capable and Experienced 

Management Team) ในธุรกิจกลุ่มร้านอาหารท่ียาวนานเกินกว่า 20 ปี ซ่ึงช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานของ

ผู้บริหารสาขา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้การฝึกอบรมทักษะของพนักงานบริการเพื่อให้คุณภาพการบริการของทุกสาขามี

มาตรฐานเดียวกัน (5) มีจ านวนสาขาท่ีเป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “MK” และ “Yayoi” ท้ังหมดเกินกว่า 600 สาขา ซ่ึง

ต้ังอยู่ในสถานท่ีท่ีจัดว่าเป็นต าแหน่งท่ีดีในเชิงยุทธศาสตร์ท่ัวประเทศไทย (6) มีขนาดของธุรกิจท่ีท าให้เกิดความประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ (Economy of Scale) ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซ้ือ การขนส่งสินค้า การโฆษณา และ (7) การสร้างครัว

กลางและศูนย์การจัดส่งสินค้าใหม่ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

เน่ืองจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญท่ีสุดของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึ ง

ประมาณร้อยละ 33-35 และต้นทุนอาหารน้ันส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ดังน้ันการเปล่ียนแปลงของราคา

วัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนในขณะท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาวัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนหรือชดเชยได้เพียง
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บางส่วน เน่ืองจากความกดดันจากการแข่งขันหรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีท าให้ก าลังซ้ือของผู้บริโภคอ่อนลง หรือจากปัจจัย

อ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

วัตถุดิบของบริษัทฯ น้ันส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกของสด เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ ข้าว และเคร่ืองปรุงรส

ต่างๆ ซ่ึงราคาและปริมาณของวัตถุดิบเหล่าน้ีท่ีออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหน่ึงจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะ

ปริมาณผลผลิตซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก ภัย

ธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีลดลงซ่ึงได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ลบดังกล่าวข้างต้น ก็จะท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึนและในปริมาณท่ีไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในท่ีสุด 

เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบตามท่ีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม

ต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท่ีส าคัญได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณความต้องการวัตถุดิบประเภทท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบในปริมาณและภายใน

ก าหนดเวลาตามแผนการขายของบริษัทฯ (2) จากข้อมูลการประมาณการปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการ ท าให้บริษัทฯ มี

อ านาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย เน่ืองจากการซ้ือเป็นจ านวนมากและมีการก าหนดการส่งมอบสินค้า

ท่ีแน่นอน (3) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของราคา มีการท าสัญญาซ้ือล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ี

บริษัทฯ เช่ือถือ โดยมีความผูกพันคู่สัญญาตามก าหนดระยะเวลาท่ีตกลงกัน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุ

ในสัญญาท่ีชัดเจนเก่ียวกับราคา ปริมาณท่ีซ้ือขาย และก าหนดเวลาการส่งมอบ (4) มีการจัดซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าส าหรับ

วัตถุดิบประเภทท่ีราคาข้ึนลงตามฤดูกาล และสามารถจัดเก็บไว้ในท่ีเหมาะสมโดยไม่ท าให้เส่ือมคุณภาพอย่างมีนัยส าคัญ 

เพื่อใช้ในฤดูกาลท่ีราคามีการปรับสูงข้ึนมาก และ (5) มีการรายงานเปรียบเทียบอย่างสม่ าเสมอเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

ของราคาวัตถุดิบท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับข้ึนราคาขายในกรณี

ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและกระท าได้ การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ

ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

ความเส่ียงจากการเพิ่มขื้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจท่ีจ าเป็นต้องมีพนักงานเป็นจ านวนมาก (Labor Intensive) โดยเฉพาะพนักงานบริการเพื่อ

ให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับท่ีจะท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีพึงพอใจ ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายพนักงานจึงจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่าย

ท่ีมีความส าคัญในอันดับท่ีสองรองจากต้นทุนวัตถุดิบ หากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มข้ึน และบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขาย

ให้เพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนหรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เน่ืองจากความกดดันจากการแข่งขัน หรือ

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อก าลังซ้ือของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผล

กระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

เพื่อลดความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายพนักงานตามท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ

ติดตามควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum Level) ดังน้ี (1) ก าหนดและปรับเปล่ียนจ านวน

พนักงานของแต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจของแต่ละร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยท่ียังคง

สามารถรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (2) ติดตามควบคุม

ประสิทธิผล (Productivity) ของพนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงานตามท่ี

บริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารร้านอาหารแต่ละร้านให้ความส าคัญและเอาใจใส่ในเร่ืองน้ี จึงได้

ก าหนดให้ผลการวัดประสิทธิผลของพนักงานแต่ละร้านอาหารตามท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองช้ีวัดผลการด าเนินการ (KPI) ตัว

หน่ึงท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละร้านอาหาร (3) น าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน

ร้านอาหาร ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีข้ึน

ด้วยโดยช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วและแม่นย าย่ิงข้ึน และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะพนักงานบริการ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้ามี

มาตรฐานเดียวกัน การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ประกอบกับการปรับข้ึนราคาขายในกรณีท่ีเห็นว่า

จ าเป็นและกระท าได้ ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาท่ีผ่านมาให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ

รายได้ รวมท้ังสามารถลดความสูญเสียจากการมีพนักงานท่ีเกินความจ าเป็นและการปฏิบัติงานท่ีด้อยประสิทธิภาพ     

ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ดังน้ันบุคลากรจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจได้ ซ่ึงบริษัทฯ มี

แผนงานท่ีจะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงานประมาณ 30-40 คนต่อ 1 สาขา ท าให้บริษัทฯ จะต้องมีแผนงานการ
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รับพนักงานใหม่จ านวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่  ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงานใหม่เพื่อรองรับ

การขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานท่ีลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจและมุ่งม่ันท่ีจะแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้พนักงานท างานกับบริษัทฯ ให้นานท่ีสุด และ

ให้ความส าคัญกับการท างานภายใต้ “วัฒนธรรมเอ็มเค” ท่ีมีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกระดับช้ัน การให้โอกาสพนักงาน

ท่ีมีความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้ในอนาคต การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมี

ผู้มาสมัครเพื่อร่วมท างานกับบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง และพนักงานท่ีเข้าท างานใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรของ

สถาบันฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ท่ีมีความสามารถตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

ความเส่ียงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าในเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควร 

เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนมาโดย

ตลอด ท าให้พื้นท่ีเช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายากข้ึน อาจท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงในการหาพื้นท่ีในการเปิดสาขา

ใหม่ไม่ได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นท่ีเช่าหลายรายท้ังศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมู

นิต้ีมอลล์ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกท้ังบริษัทฯ ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารช้ันน าของประเทศ มีสินค้าและ

บริการเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค จึงไม่คิดว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นท่ีเช่าได้ ส าหรับสัญญา

เช่าพื้นท่ีของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าคร้ังละ 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ 3-5 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี หากบริษัทฯ ไม่

สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์

ท่ีดีกับผู้ให้เช่ามานาน มีประวัติการการช าระค่าเช่าท่ีดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า และท่ี

ผ่านมาได้รับการต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอด อีกท้ังบริษัทฯ และเจ้าของพื้นท่ีเช่ายังร่วมกันแก้ปัญหาส าหรับสาขาท่ีมีผล

ประกอบการท่ีไม่ดี ซ่ึงบางคร้ังอาจจะต้องพิจารณาปิดสาขาน้ันไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของท้ังสองฝ่าย ท าให้บริษัทฯ และ

เจ้าของพื้นท่ีเช่ามีความสัมพันธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพื้นท่ีเช่าและไม่สามารถ

ต่อสัญญาพื้นท่ีเช่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด 

ความเส่ียงจากการเปิดสาขาใหม่ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ประกอบกับมีผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในกรณีท่ีสาขาท่ีเปิดใหม่อาจจะไม่

สามารถท ายอดขายได้ตามเป้าหมายและไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน การเปิดสาขาใหม่น้ันจะต้องใช้เงินลงทุน

ประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้ส าหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานอ่ืนๆ บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะขยายสาขาเอ็มเค สุก้ี และยาโยอิ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าเลท่ีต้ังของ

สาขาท่ีเปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษาแผนงานการเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัดและสาขาท่ีเปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนท่ีดี

และคุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบ ารุงเป็นผู้รับผิดชอบในการส ารวจพื้นท่ี 

ความหนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานของสาขาบริเวณใกล้เคียง และการวิเคราะห์ทาง

การเงิน เช่น ระยะเวลาจ่ายคืนเงินลงทุน (Payback Period) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

จะต้องได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดสาขาใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณ์ใน

การท าธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และมีสินค้าและบริการเป็นท่ียอมรับของลูกค้า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการศูนย์การค้า 

โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์ มีความต้องการร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงมาเช่าพื้นท่ีเพื่อเป็นการดึงดูดและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้รับข้อเสนอท่ีดีมาโดยตลอด เช่น ท าเลท่ีต้ัง ขนาดของพื้นท่ี 

ระยะเวลาเช่า เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาพื้นท่ีเช่าทุกแห่งท่ีได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงิน

เพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่

ให้ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการมากย่ิงข้ึนจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท าก าไรให้ผู้ถือหุ้น และลดความเส่ียงต่อการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของสาขาใกล้เคียง
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เพื่อให้ม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่บริเวณน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการเพิ่มทางเลือก

ให้กับลูกค้ามากย่ิงขึ้นและเป็นกลยุทธ์ท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีการให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วนทางการตลาดอีกด้วย 

ความเส่ียงที่จะไม่ได้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ 

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ได้รับสิทธิในการด าเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยภายใต้ช่ือ “ยาโยอิ” จาก 

Plenus Co., Ltd. โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้คร้ังละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่าย

ใดบอกกล่าวการเลิกสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว ดังน้ัน หากมีการบอกเลิก

สัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะไม่สามารถด าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีท้ังหมด 193 สาขา และ

ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและ

วิธีการด าเนินงานของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ และ Know How ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึง

รวมถึงรูปแบบของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน และ

รูปแบบการด าเนินงานท้ังด้านการค้าและการผลิต และการช าระเงินค่าสิทธิตรงตามก าหนด อีกท้ังผลการด าเนินงานของยา

โยอิก็มีการเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ และ Plenus Co., Ltd. ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการ

ด าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุก้ี ในต่างประเทศและมีความสัมพันธ์ท่ีดีมาเป็นระยะเวลานาน และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญามาโดยตลอด ซ่ึงน่าจะท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ได้ 

ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในข้ันตอนการส่ัง

อาหาร โดยระบบจะส่งค าส่ังตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าและลดการผิดพลาดใน

การท างานให้น้อยท่ีสุด นอกจากน้ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนท่ีส าคัญในการให้บริการของ Home Delivery ท่ี

รับ order จากลูกค้าและส่งค าส่ังอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป และยังเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ ดังน้ัน หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีท าให้ระบบดังกล่าวไม่

สามารถใช้งานได้ อาจท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบงานท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การจัดซ้ือ

วัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และระบบส่ือสารระหว่างส านักงานใหญ่และสาขาท่ัวประเทศ ซ่ึงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อน าส่งให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงมีความม่ันใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีระบบมีปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็

สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เน่ืองจากทุกหน่วยงานมีคู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและการ

ด าเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ และเพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถด าเนินการได้โดยไม่ติดขัด  

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศผ่านบริษัทร่วมทุน Plenus & MK Pte. Ltd. โดยถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อด าเนินธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงจะมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 

ภาษี และอัตราแลกเปล่ียน ดังน้ัน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนิน

ธุรกิจในประเทศน้ันๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การส ารวจตลาด (Market Survey) ความหนาแน่น

ของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปล่ียน 

เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ อัตราภาษี เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินท่ี

จะต้องได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากน้ี การท่ีมีพันธมิตรท่ี

แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นซ่ึงมีสาขากว่า 

2,800 สาขา และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟภายใต้ช่ือ ยาโยอิ เคน ท่ีประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วใน

ประเทศญ่ีปุ่น บริษัทฯ จึงมีความเช่ือม่ันในวิสัยทัศน์และการบริหารงานของกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันน าใน

ประเทศญ่ีปุ่นและมีศักยภาพท่ีจะท าให้ร้านเอ็มเค สุก้ี เป็นท่ีรู้จักและขยายสาขาไปท่ัวประเทศญ่ีปุ่น ดังน้ัน บริษัทฯ มี

ความเห็นว่าการวางแผนการลงทุนและการมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเข้มแข็งจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้ อีกท้ังการ

ขยายสาขาไปประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูง มีประชากรหนาแน่นและมีก าลังซ้ือ น่าจะเป็นโอกาสท่ีท าให้บริษัทฯ สามารถ

เติบโตได้อีก และยังเป็นการกระจายความเส่ียงในการด าเนินงานอีกด้วย 
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ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

อุทกภัยคร้ังร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปลายปี 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงคร่ึงปีหลังอย่างมาก เน่ืองจากน้ าได้ท่วมเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและพื้นท่ี

อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ซ่ึง

ครัวกลางนวนคร (CK3) ท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน้ าท่วมจนต้องปิดด าเนินการและย้ายฐานการผลิต

บางส่วนมาท่ีครัวกลางบางนา (CK4) ซ่ึงมีก าลังการผลิตท่ีเพียงพอและรองรับความต้องการของสาขาท่ีมีท้ังหมดใน

ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัวกลางแห่งใหม่ (CK5) ซ่ึงสามารถรองรับความต้องการของสาขาได้อีกเป็น

จ านวนมาก ส าหรับร้านอาหารของบริษัทฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 ได้แก่ ร้านอาหารเอ็มเค สุก้ี 

จ านวน 55 สาขา และร้านอาหารญ่ีปุ่นยาโยอิ จ านวน 13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะเวลา 0.5-2 เดือน โดยร้านส่วน

ใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายเน่ืองจากต้ังอยู่ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดท่ีมีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี อุทกภัยคร้ังน้ียังส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของคู่ค้าบางรายหยุดชะงักท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบบาง

ประเภทระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเส่ียง

ดังกล่าว เช่น การซ้ือประกันภัย การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัย

ธรรมชาติ การจัดหาครัวกลางใหม่ในท าเลท่ีเหมาะสม การเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายความเส่ียง การอนุมัติวงเงิน

ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงาน และการส่ือสารให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ท่ัวถึง การเตรียมความพร้อมของฝ่ายบริหารเพื่อ

เพิ่มความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะสามารถด าเนินต่อไปและมีการเตรียมความ

พร้อมในกรณีท่ีมีความเส่ียงจากภัยธรรมชาติเกิดข้ึน  

ส าหรับแผนงานการรับมือในกรณีท่ีสินค้าบางประเภทขาดแคลนน้ัน ฝ่ายจัดซ้ือจะเป็นผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้

จ าหน่ายวัตถุดิบทุกรายท่ีสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ โดยจะติดต่อส่ือสารอย่างใกล้ชิดเพื่อให้

ทราบประเภทสินค้าท่ีสามารถผลิตได้ ก าลังการผลิต จ านวนและเวลาท่ีสามารถส่งมอบสินค้าได้ ซ่ึงฝ่ายจัดซ้ือจะ

ประสานงานกับครัวกลาง เพื่อให้การส่ือสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึงรายการสินค้าท่ีขาดแคลน รายการสินค้าทดแทน และ

ระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณีท่ีไม่สามารถส่งให้ตามปกติ ซ่ึงทางสาขาจะทราบแนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้าคงเหลือใน

แต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าท่ีประจ าทุกสาขาสามารถส่ือสารกับลูกค้าโดยตรงได้ ซ่ึงเหตุการณ์อุทกภัยปี 

2554 ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการเหตุการณ์

ดังกล่าวให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงลูกค้าทุกท่านเข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอ

มา บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าจะสามารถรับมือและเตรียมความพร้อมกับความเส่ียงดังกล่าวได้  

นอกจากการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก บริษัทฯ ยังมีกรมธรรม์ประกันภัย

หลายประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ ประกันภัยส าหรับเงินประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และประกันความเส่ียง

ภัยทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 




