
 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2556 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและไดส้อบทานขอ้มูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบ
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป   

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี
แต่อยา่งใด 



 
 

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ           
ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ก่อนปรับปรุงใหม่) สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34                        
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 

 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2556  



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 504,365              786,840              440,873              309,677               658,371              336,524              
เงินลงทุนชัว่คราว 6 80,651                 200,960              131,256              45,355                 155,731              131,256              
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 4, 7 58,347                 59,640                 68,401                 118,158               119,874              108,297              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 -                          -                          -                          140,000               200,000              170,000              
สินคา้คงเหลือ 151,622              202,821              177,648              141,171               192,929              170,821              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 275,919              83,069                 56,858                 254,031               60,192                 48,502                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,070,904           1,333,330           875,036              1,008,392            1,387,097           965,400              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 87,873                 11,853                 -                          87,873                 11,853                 -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          -                          101,480               101,480              101,480              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 -                          -                          -                          149,208               66,083                 66,083                 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10 -                          -                          -                          -                           -                          -                          
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 3,421,222           2,992,827           2,243,548           2,809,270            2,413,766           1,826,320           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 53,086                 50,129                 46,585                 50,559                 47,447                 44,842                 
สิทธิการเช่า 13 385,525              408,227              453,554              359,883               383,288              426,832              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 52,685                 45,131                 54,225                 47,802                 42,988                 37,857                 
เงินมดัจาํ 267,083              244,865              185,001              208,198               196,367              155,946              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,267,474           3,753,032           2,982,913           3,814,273            3,263,272           2,659,360           
รวมสินทรัพย์ 5,338,378           5,086,362           3,857,949           4,822,665            4,650,369           3,624,760           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 800,000              850,000              900,000              800,000               850,000              900,000              
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 4, 15 1,457,880           1,639,755           887,831              1,327,268            1,488,657           807,734              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 -                          -                          45,000                 -                           -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 235,471              298,157              367,758              215,294               290,078              362,898              
เงินปันผลคา้งจ่าย -                          439,200              -                          -                           439,200              -                          
รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนที่ถึง
   กาํหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 30,347                 28,958                 25,309                 25,735                 24,413                 21,922                 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 184,144              183,822              158,261              161,792               162,674              141,982              
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,707,842           3,439,892           2,384,159           2,530,089            3,255,022           2,234,536           
หนีส้ินไม่หมุนเวียน

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก
   ส่วนที่ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 9,883                   9,195                   8,937                   8,388                   7,648                   7,191                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 180,348              165,836              112,961              170,962               157,788              108,136              
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 190,231              175,031              121,898              179,350               165,436              115,327              
รวมหนีส้ิน 2,898,073           3,614,923           2,506,057           2,709,439            3,420,458           2,349,863           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน
           หุน้สามญั 925,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
           (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 920,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)
           (1 มกราคม 2555: หุน้สามญั 41,036,270 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 925,850              920,000              410,363              925,850               920,000              410,363              

     ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
           หุน้สามญั 720,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
           (1 มกราคม 2555: หุน้สามญั 41,036,270 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 720,000              720,000              410,363              720,000               720,000              410,363              
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,000                 92,000                 41,036                 92,000                 92,000                 41,036                 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,623,501           656,722              899,510              1,301,226            417,911              823,498              
   องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,804                   2,717                   983                      -                           -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,440,305           1,471,439           1,351,892           2,113,226            1,229,911           1,274,897           
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,338,378           5,086,362           3,857,949           4,822,665            4,650,369           3,624,760           

-                          -                          -                          -                           -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,598,927           3,342,748           3,254,491           3,082,380           
รายไดอ่ื้น 38,662                38,122                43,788                44,104                
รวมรายได้ 3,637,589           3,380,870           3,298,279           3,126,484           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,204,749           1,098,784           1,211,439           1,106,093           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,589,877           1,422,658           1,340,307           1,235,774           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 238,465              169,412              209,040              146,136              
รวมค่าใช้จ่าย 3,033,091           2,690,854           2,760,786           2,488,003           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 604,498              690,016              537,493              638,481              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,968)                 (2,641)                 (7,968)                 (2,313)                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 596,530              687,375              529,525              636,168              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (115,330)             (149,633)             (102,166)             (138,482)             
กําไรสําหรับงวด 481,200              537,742              427,359              497,686              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 481,200              537,742              427,359              497,686              

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 20

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (บาท) 0.67                    1.30                    0.59                    1.20                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 720,000              414,508              720,000              414,508              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 481,200              537,742              427,359              497,686              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 4,337                  1,070                  -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 4,337                  1,070                  -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 485,537              538,812              427,359              497,686              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 485,537              538,812              427,359              497,686              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6,987,795           6,296,857           6,347,966           5,808,835           
รายไดอ่ื้น 65,877                71,983                76,950                84,176                
รวมรายได้ 7,053,672           6,368,840           6,424,916           5,893,011           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,320,474           2,076,270           2,335,974           2,093,630           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,065,901           2,564,878           2,597,299           2,238,914           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 451,478              320,124              378,696              277,662              
รวมค่าใช้จ่าย 5,837,853           4,961,272           5,311,969           4,610,206           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,215,819           1,407,568           1,112,947           1,282,805           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17,992)               (8,955)                 (17,992)               (8,234)                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,197,827           1,398,613           1,094,955           1,274,571           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (231,048)             (306,772)             (211,640)             (279,170)             
กําไรสําหรับงวด 966,779              1,091,841           883,315              995,401              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 966,779              1,091,841           883,315              995,401              

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 20

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (บาท) 1.34                    2.65                    1.23                    2.41                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 720,000              412,722              720,000              412,722              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 966,779              1,091,841           883,315              995,401              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,087                  1,502                  -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,087                  1,502                  -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 968,866              1,093,343           883,315              995,401              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 968,866              1,093,343           883,315              995,401              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,197,827           1,398,613           1,094,955           1,274,571           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,952)                 (758)                    (1,524)                 (758)                    
   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
      มูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 158                     (1)                        (3)                        (1)                        
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,578                  -                          2,578                  -                          
   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 230                     85                       230                     85                       
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,941                  7,401                  6,563                  6,936                  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 284,875              250,262              227,279              207,968              
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16,742                -                          4,354                  -                          
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสิทธิการเช่า 1,068                  (397)                    1,127                  (393)                    
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                          1,912                  -                          1,910                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,512                7,789                  13,174                7,289                  
   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (16,275)               (14,684)               (16,004)               (14,496)               
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (16,613)               (14,616)               (14,045)               (12,763)               
   ดอกเบ้ียรับ (543)                    (4,576)                 (3,348)                 (7,061)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17,992                8,955                  17,957                8,234                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,507,540           1,639,985           1,333,293           1,471,521           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,602)                 15,727                (1,178)                 9,102                  
   สินคา้คงเหลือ 50,969                21,850                51,528                21,670                
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (199,763)             11,396                (198,971)             8,147                  
   เงินมดัจาํ (22,218)               (32,261)               (11,831)               (25,669)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (219,492)             90,046                (220,745)             79,519                
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16,597                23,454                15,122                21,382                
   รายไดร้อตดับญัชี 18,690                17,603                16,107                15,335                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          (7,210)                 -                          (6,940)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,150,721           1,780,590           983,325              1,594,067           
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 860                     4,640                  3,664                  7,124                  
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (18,198)               (9,334)                 (18,163)               (8,611)                 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (301,288)             (369,014)             (291,238)             (362,519)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 832,095              1,406,882           677,588              1,230,061           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                          -                          60,000                (15,000)               
เงินลงทุนทัว่ไปลดลง 122,103              111,290              111,903              111,300              
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                          (83,125)               -                          
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (76,020)               (17,829)               (76,020)               (17,829)               
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (678,099)             (478,185)             (556,215)             (362,799)             
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,229)                 (6,288)                 (7,070)                 (5,479)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสิทธิการเช่า (6,802)                 (111)                    (4,922)                 (111)                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,788                10,442                11,565                10,405                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 6,802                  -                          6,802                  -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (627,457)             (380,681)             (537,082)             (279,513)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (50,000)               (900,000)             (50,000)               (900,000)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          (45,000)               -                          -                          
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน -                          4,145                  -                          4,145                  
เงินปันผลจ่าย (439,200)             -                          (439,200)             -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (489,200)             (940,855)             (489,200)             (895,855)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ 2,087                  1,502                  -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (282,475)             86,848                (348,694)             54,693                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 786,840              440,873              658,371              336,524              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 504,365              527,721              309,677              391,217              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) 37,795 -7,542 58,131 -4,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัทย่อยและกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ
ท่ีออก สาํรอง แปลงค่า

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
   - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 410,363         41,036           845,285         983                      1,297,667      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                    -                    54,225           -                           54,225           
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
   - หลงัการปรับปรุง 410,363         41,036           899,510         983                      1,351,892      
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 4,145             -                    -                    -                           4,145             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -
   ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 3) -                    -                    1,091,841      1,502                   1,093,343      
โอนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   สาํรองตามกฎหมาย -                    415                (415)              -                           -                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                    -                    (1,284,146)     -                           (1,284,146)     
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 414,508         41,451           706,790         2,485                   1,165,234      

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
   - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 720,000         92,000           611,591         2,717                   1,426,308      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                    -                    45,131           -                           45,131           
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
   - หลงัการปรับปรุง 720,000         92,000           656,722         2,717                   1,471,439      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    966,779         2,087                   968,866         
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 720,000         92,000           1,623,501      4,804                   2,440,305      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัทย่อยและกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ -
ท่ีออก สาํรอง

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
   - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 410,363         41,036           785,641               1,237,040      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                    -                    37,857                 37,857           
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
   - หลงัการปรับปรุง 410,363         41,036           823,498               1,274,897      
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 4,145             -                    -                           4,145             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 
   (หมายเหตุ 3) - - 995,401               995,401         
โอนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   สาํรองตามกฎหมาย -                    415                (415)                     -                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                    -                    (1,284,146)           (1,284,146)     
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 414,508         41,451           534,338               990,297         

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
   - ตามท่ีรายงานไว้เดิม 720,000         92,000           374,923               1,186,923      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                    -                    42,988                 42,988           
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
   - หลงัการปรับปรุง 720,000         92,000           417,911               1,229,911      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    883,315               883,315         
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 720,000         92,000           1,301,226            2,113,226      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 1……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
คือการประกอบกิจการภตัตาคารโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอ็ม เค เรสโตรองต”์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 589/164 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 370 สาขา (31 ธนัวาคม 2555: 360 สาขา) 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิมช่ือ “บริษทั เอม็ เค เรสโตรองต ์จาํกดั” เป็น 
“บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 2……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 3……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษี
เงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน  การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
การประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 
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3.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุน มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
30 มิถุนายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 52,685 45,131 54,225 47,802 42,988 37,857 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพ่ิมข้ึน 52,685 45,131 54,225 47,802 42,988 37,857 

       
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
 30 มิถุนายน 2556 30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2556 30 มิถุนายน 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 

(ลดลง) (3,731) 5,774 (3,522) 2,118 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

บริษทัฯเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 3,731 (5,774) 3,522 (2,118) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บาท) 0.0052 (0.0139) 0.0049 (0.0051) 
       

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
 30 มิถุนายน 2556 30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2556 30 มิถุนายน 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 

(ลดลง) (7,554) 10,693 (4,814) 3,452 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

บริษทัฯเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 7,554 (10,693) 4,814 (3,452) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บาท) 0.0105 (0.0259) 0.0067 (0.0084) 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั
ระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 186 155 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 7 
รายไดค่้าเช่าช่วงและ
ค่าบริการช่วง - - 5 5 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 3 3 อตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - - 1 2 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญา
ใชเ้งินของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงต่อปี  

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 3 1 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 33 26 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั     

รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ 2 1 2 1 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 10 8 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวม
ต่อเดือน 

ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 9 7 7 5 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
จ่าย 5 - 5 - 

 
ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 - 1 - ราคาตลาด 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 353 298 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 7 
รายไดค่้าเช่าช่วงและ
ค่าบริการช่วง - - 10 9 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 6 6 อตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - - 3 3 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญา
ใชเ้งินของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงต่อปี  

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 8 3 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 58 54 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั     

รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ 3 2 3 2 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อ
เดือน 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 19 15 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวม
ต่อเดือน 

ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 17 14 13 11 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
จ่าย 9 - 9 - 

 
ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 1 1 1 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี  
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 71,694 70,719 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                            

(มีกรรมการร่วมกนั) 1,663 1,106 1,663 1,106 
รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,663 1,106 73,357 71,825 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 13,002 10,557 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                            

(มีกรรมการร่วมกนั) 10,403 9,493 5,431 4,382 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,403 9,493 18,433 14,939 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และการเคล่ือนไหวของเงิน
ใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

31 ธนัวาคม    
2555 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

30 มิถุนายน     
2556 

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั บริษทัยอ่ย 200,000 - (60,000) 140,000 

รวม  200,000 - (60,000) 140,000 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

31 ธนัวาคม    
2555 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

30 มิถุนายน     
2556 

บริษทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 70,000 (70,000) - 

รวม  - 70,000 (70,000) - 
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ก)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯจาํนวน 140 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 200 ลา้นบาท)        
เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ีย
ตัว๋สญัญาใชเ้งินของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 ข) ในระหว่างงวด บริษทัฯมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจากบริษทั เอม็ เค เวิลด์ไวด ์จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 70 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมประเภทไม่มี
หลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

 อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 

สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

สญัญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการดาํเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบ
การให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต”์ ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่
บริษทั พลีนัส-เอ็มเค จาํกัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าตอบแทนสิทธิ
เร่ิมแรกเป็นจาํนวน 25 ลา้นเยนซ่ึงบริษทัฯไดรั้บชาํระเตม็จาํนวนแลว้ในปี 2545 และมีค่าธรรมเนียม
รายเดือนในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 
3 ปีจนกวา่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ส้ินสุดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 180 วนั 

สญัญารับจา้งบริหารงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด 
จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ดา้นการพฒันาธุรกิจและงาน
วิศวกรรม ดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้น
การควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ (หลงัหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อ
เดือน สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้
ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกัด ล่วงหน้าก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์
ฟู้ ด จาํกดั ทั้งส้ิน 7 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั 
สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 
มิไดป้ฏิบติัผดิสญัญา 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเกบ็สินคา้ 

บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และโกดงัเกบ็สินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอม็ เค โกลบอล จาํกดั”) โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อม
ส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1,467,438 บาทต่อเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมชาํระค่า
เช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายุ
สญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุในสญัญา สญัญาเช่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 
ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2576  ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2556 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุด
ลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 49 24 79 48 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 - 10 1 

รวม 54 24 89 49 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

เงินสด 104,228 155,106 89,694 139,184 
เงินฝากกระแสรายวนัและ   
ออมทรัพย ์ 400,137 631,734 219,983 519,187 

รวม 504,365 786,840 309,677 658,371 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.62 ถึง 0.65 ต่อปี             
(31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 0.60 ถึง 0.63 ต่อปี) 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลอืสุทธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 200,960 155,731 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   
  เพื่อคา้เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,307,000 3,154,200 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน   
  เงินสดรับจากการจาํหน่าย (3,429,103) (3,266,103) 
  กาํไรจากการจาํหน่าย 1,952 1,524 
  รวม (3,427,151) (3,264,579) 
กาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  (158) 3 

ยอดคงเหลอืสุทธิ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 80,651 45,355 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 12……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 62,964 64,651 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 62,964 64,651 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 27,951 32,721 19,232 24,890 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,951 32,721 19,232 24,890 

รวมลกูหน้ีการคา้ 27,951 32,721 82,196 89,541 

ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,663 1,106 10,393 7,174 
เงินทดรองจ่าย 7,635 9,686 6,055 8,563 

อ่ืนๆ 21,098 16,127 19,514 14,596 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 30,396 26,919 35,962 30,333 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 58,347 59,640 118,158 119,874 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

บริษทั 
30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด 
จาํกดั 150,000 150,000 100 100 49,050 49,050 

บริษทั เอม็เค เซอร์วสิ       
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 35,000 35,000 100 100 52,430 52,430 

รวม     101,480 101,480 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 13……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  

30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค 
พีทีอี ลิมิเทด็ 

ร้านอาหาร 
 50 50 149,208 66,083 

รวม    149,208 66,083 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการลงทุนเพิ่มใน                    
ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มของบริษทั พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษทัฯจาํนวน 3.5 
ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ (หุ้น
สามญั 12.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์) โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมใน
อตัราร้อยละ 50 บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278 7,278 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,278) (7,278) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 14……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 2,992,827 2,413,766 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 37,795 58,131 
เงินสดจ่ายชาํระค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 678,099 556,215 

 รวม 715,894 614,346 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (11,788) (11,565) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (886) (945) 

 รวม (12,674) (12,510) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (258,083) (201,978) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนระหวา่งงวด (16,742) (4,354) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 3,421,222 2,809,270 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จาํนวนประมาณ 108 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2555: 108 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง            

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 50,129 47,447 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,229 7,070 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,272) (3,958) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 53,086 50,559 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 15……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

13. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 408,227 383,288 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 6,802 4,922 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย   
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า (6,802) (6,802) 
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า (182) (182) 
รวม (6,984) (6,984) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (22,520) (21,343) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 385,525 359,883 

บริษทัฯไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จาํนวน 38 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2555: 39 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไม่มีเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งกบั
ธนาคาร 

14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ี
ระบุในสญัญาและคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 มิถุนายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 415,714 518,469 404,784 510,585 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,403 9,493 18,433 14,939 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั         

(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 275,828 
 

238,006 247,496 187,936 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 727,631 846,412 629,589 749,294 
อ่ืนๆ 28,304 27,375 26,966 25,903 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,457,880 1,639,755 1,327,268 1,488,657 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 16……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

โครงการ
ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงิน
รางวลัการ

ปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 139,315 26,521 165,836 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,416 2,725 11,141 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,849 522 3,371 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 150,580 29,768 180,348 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โครงการ
ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงิน
รางวลัการ

ปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 132,752 25,036 157,788 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,587 2,381 9,968 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,715 491 3,206 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 143,054 27,908 170,962 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีจาํนวน 14.5 ลา้นบาทและ 7.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะ
ของบริษทัฯ: 13.2 ลา้นบาท และ 7.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 17……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

17. ทุนเรือนหุ้น 

17.1 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯจากเดิม 410.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 41.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุน                    
จดทะเบียนใหม่ 414.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 41.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯได ้                   
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555  

17.2 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษดงัน้ี 

17.2.1 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็น
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจาํนวนหุน้สามญัใหม่ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นสามัญจะเพิ่มจาก 41,450,800 หุ้น เป็น 414,508,000 หุ้น โดยบริษัทฯได้จดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555  

17.2.2 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 414.5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 414.5 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 17.2.1) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 920 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 920 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 505,492,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เ ม่ือวันท่ี                    
27 กนัยายน 2555  

17.2.3 อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 505,492,000 หุน้ ดงัน้ี 

1) หุน้จาํนวน 305,492,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นซ่ึงมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ณ วันท่ี 14 กันยายน 2555 ใน
อตัราส่วนการจองซ้ือ 1.35685386196 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 1 บาท โดย
กาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 19 - 25 กนัยายน 2555  

 ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯได้รับชาํระเงินค่าซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
305,492,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 305,492,000 บาท ผลจากการออกจาํหน่ายหุน้เพิ่มทุน
ดงักล่าวทาํให้ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัฯมีจาํนวน 720 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 720 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2) หุ้นจาํนวน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกและ
มอบหมายให้คณะกรรมการ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นดงักล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนั
จาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผูจ้ดั
จาํหน่ายและผูรั้บประกนัการจาํหน่าย การจดัเตรียมคาํขอและเอกสารประกอบต่างๆ 
เพื่อยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเขา้ทาํสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ
ดงักล่าว 

3) หุ้นจาํนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผูบ้ริหาร (รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ) และพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

17.3 เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษดงัน้ี 

17.3.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 920 ลา้นบาท (หุน้สามญั 920 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 720 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 720 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการ
เพิ่มทุน 

17.3.2 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 720 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 925.85 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 925.85 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
205,850,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556  

18. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนช่ือ
ไดเ้วน้แต่เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนให้แก่ทายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบตามกฎหมายหรือกรณีอ่ืน
ใดท่ีคณะกรรมเห็นสมควรจาํนวน 20,000,000 หน่วย (ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายและกาํหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั) โดยไม่คิด
มูลค่าโดยจะจดัสรรให้แก่ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัยอ่ย เพื่อเป็นการตอบแทนการทาํงานของผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าว และเพื่อใหมี้
ส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจาก
วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้แกไ้ขชนิดของใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เวน้แต่เป็นการโอนในกรณีท่ี 
ผูบ้ริหาร และพนกังานเสียชีวิต 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯยงัไม่ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัฯ 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 119,061 143,859 105,688 136,364 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,731) 5,774 (3,522) 2,118 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุน 115,330 149,633 102,166 138,482 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 238,602 296,079 216,454 275,718 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,554) 10,693 (4,814) 3,452 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุน 231,048 306,772 211,640 279,170 

20. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้
ปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ  10 บาท  เป็นมูลค่าหุ้นละ  1 บาท  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 17 โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้และมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่
วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (พนับาท) 481,200 537,742 427,359 497,686 
จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัจากการสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(พนัหุน้) 720,000 414,508 720,000 414,508 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 720,000 414,508 720,000 414,508 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.67 1.30 0.59 1.20 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (พนับาท) 966,779 1,091,841 883,315 995,401 
จาํนวนหุน้สามญัภายหลงัจากการสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(พนัหุน้) 720,000 414,508 720,000 414,508 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 720,000 412,722 720,000 412,722 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.34 2.65 1.23 2.41 

21. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผลจ่าย    

ต่อหุน้  
  (ลา้นบาท) (บาท) 
30 มถุินายน 2555    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2555 (มูลค่า         
หุน้สามญัท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท) 1,284.15 30.98 

รวม  1,284.15 30.98 

22. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและ
ธุรกิจการให้บริการดา้นฝึกอบรม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ อยา่งไรกต็าม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานดาํเนินงานหลกัของกิจการและมี
ขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วน
งานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานจึง
พิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 
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 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 
ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 544 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2555: 45.2 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโครงการ
งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและศูนยจ์ดัส่งสินคา้ 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ 
และสญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 
จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 949 
1 ถึง 5 ปี 984 
มากกวา่ 5 ปี 477 

23.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สัญญา
ไดต้กลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ และ
บริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
171 ลา้นบาท  
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23.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนประมาณ 13.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 6.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อ
คํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ีจาํนวน 6.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: ไม่มี) และเพื่อคํ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 7.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 6.5 ลา้นบาท) 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

24.2 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติดงัน้ี 

24.2.1  อนุมติัการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนสําหรับการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรก ในราคาเสนอขายหุ้นละ 49 บาท โดยกาํหนดระยะเวลาเสนอขายระหว่างวนัท่ี           
5 - 7 สิงหาคม 2556 

24.2.2  อนุมติัให้จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่ผูบ้ริหาร รวมถึง
ผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย โดยจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละรายจะไดรั้บ
ข้ึนอยูก่บัตาํแหน่ง อายงุาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานและ
ศกัยภาพ หรือประโยชน์ท่ีบริษทัฯจะไดรั้บ 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556  
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