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

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2556 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 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 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณี
น้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึง
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของ           ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ก่อนปรับปรุงใหม่) สอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34      เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงาน
ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 

 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2556 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 355,939              786,840              440,873              204,966              658,371              336,524              

เงินลงทุนชัว่คราว 5 3,553,748           200,960              131,256              3,438,029           155,731              131,256              

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 3, 6 84,823                59,640                68,401                145,939              119,874              108,297              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 3 -                          -                          -                          130,000              200,000              170,000              

สินคา้คงเหลือ 158,697              202,821              177,648              145,206              192,929              170,821              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 65,958                83,069                56,858                57,626                60,192                48,502                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,219,165           1,333,330           875,036              4,121,766           1,387,097           965,400              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงิน 5 5,000,000           -                          -                          5,000,000           -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 28,047                11,853                -                          28,047                11,853                -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          -                          101,480              101,480              101,480              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 -                          -                          -                          149,208              66,083                66,083                

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 -                          -                          -                          -                          -                          -                          

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,972,057           2,992,827           2,243,548           3,340,061           2,413,766           1,826,320           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 53,904                50,129                46,585                51,235                47,447                44,842                

สิทธิการเช่า 12 375,833              408,227              453,554              350,691              383,288              426,832              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 56,443                45,131                54,225                51,287                42,988                37,857                

เงินมดัจาํ 276,441              244,865              185,001              215,665              196,367              155,946              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,762,725           3,753,032           2,982,913           9,287,674           3,263,272           2,659,360           

รวมสินทรัพย์ 13,981,890         5,086,362           3,857,949           13,409,440         4,650,369           3,624,760           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 -                          850,000              900,000              -                          850,000              900,000              

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 3, 14 1,524,256           1,639,755           887,831              1,396,992           1,488,657           807,734              

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 3 -                          -                          45,000                -                          -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,579                298,157              367,758              77,530                290,078              362,898              

เงินปันผลคา้งจ่าย -                          439,200              -                          -                          439,200              -                          

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนที่ถึง

   กาํหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 33,638                28,958                25,309                25,434                24,413                21,922                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 182,017              183,822              158,261              158,991              162,674              141,982              

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,830,490           3,439,892           2,384,159           1,658,947           3,255,022           2,234,536           

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 12,342                9,195                  8,937                  7,941                  7,648                  7,191                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 183,603              165,836              112,961              173,699              157,788              108,136              

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 195,945              175,031              121,898              181,640              165,436              115,327              

รวมหนีส้ิน 2,026,435           3,614,923           2,506,057           1,840,587           3,420,458           2,349,863           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   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              

     ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

           หุน้สามญั 905,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

           (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 720,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)

           (1 มกราคม 2555: หุน้สามญั 41,036,270 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 905,850              720,000              410,363              905,850              720,000              410,363              

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,785,028           -                          -                          8,785,028           -                          -                          

   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13,496                -                          -                          13,496                -                          -                          

   กาํไรสะสม

      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,000                92,000                41,036                92,000                92,000                41,036                

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,152,850           656,722              899,510              1,772,479           417,911              823,498              

   องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 6,231                  2,717                  983                     -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 11,955,455         1,471,439           1,351,892           11,568,853         1,229,911           1,274,897           

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 13,981,890         5,086,362           3,857,949           13,409,440         4,650,369           3,624,760           
                                                                                                                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,502,558           3,279,898           3,140,948           3,007,900           
รายไดอ่ื้น 72,408                27,292                75,953                33,854                
รวมรายได้ 3,574,966           3,307,190           3,216,901           3,041,754           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,148,952           1,059,120           1,157,369           1,057,203           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,532,441           1,416,667           1,272,522           1,226,573           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 237,667              179,323              203,124              153,941              
รวมค่าใช้จ่าย 2,919,060           2,655,110           2,633,015           2,437,717           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 655,906              652,080              583,886              604,037              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,239)                 (5,311)                 (3,239)                 (5,310)                 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 652,667              646,769              580,647              598,727              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (123,318)             (143,373)             (109,394)             (133,460)             
กําไรสําหรับงวด 529,349              503,396              471,253              465,267              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 529,349              503,396              471,253              465,267              

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 0.64 1.18 0.57 1.09

กาํไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (บาท) 0.63 1.18 0.56 1.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 529,349              503,396              471,253              465,267              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,427                  517                     -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 1,427                  517                     -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 530,776              503,913              471,253              465,267              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 530,776              503,913              471,253              465,267              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,490,353         9,576,755           9,488,914           8,816,735           
รายไดอ่ื้น 138,285              99,275                152,903              118,030              
รวมรายได้ 10,628,638         9,676,030           9,641,817           8,934,765           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,469,426           3,135,390           3,493,343           3,150,833           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,598,342           3,981,545           3,869,821           3,465,487           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 689,145              499,447              581,820              431,603              
รวมค่าใช้จ่าย 8,756,913           7,616,382           7,944,984           7,047,923           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,871,725           2,059,648           1,696,833           1,886,842           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,231)               (14,266)               (21,231)               (13,544)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,850,494           2,045,382           1,675,602           1,873,298           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (354,366)             (450,145)             (321,034)             (412,630)             
กําไรสําหรับงวด 1,496,128           1,595,237           1,354,568           1,460,668           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,496,128           1,595,237           1,354,568           1,460,668           

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 1.98 3.82 1.79 3.50

กาํไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (บาท) 1.97 3.82 1.78 3.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 1,496,128           1,595,237           1,354,568           1,460,668           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,514                  2,019                  -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 3,514                  2,019                  -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,499,642           1,597,256           1,354,568           1,460,668           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,499,642           1,597,256           1,354,568           1,460,668           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,850,494           2,045,382           1,675,602           1,873,298           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (12,667)               (1,771)                 (11,700)               (1,771)                 
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
      มูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (169)                    (2)                        (201)                    (2)                        
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,578                  -                          2,578                  -                          
   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 264                     131                     264                     131                     
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,764                  9,725                  8,100                  9,160                  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 438,555              380,457              349,158              314,424              
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16,742                -                          4,354                  -                          
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13,496                -                          12,533                -                          
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 3,907                  (717)                    3,968                  (840)                    
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 491                     2,950                  491                     2,713                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,767                11,684                19,761                10,934                
   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (17,761)               (15,603)               (17,488)               (15,402)               
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (23,401)               (20,461)               (19,723)               (17,803)               
   ดอกเบ้ียรับ (21,865)               (4,601)                 (25,594)               (8,711)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,265                14,266                21,231                13,545                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,302,460           2,421,440           2,023,334           2,179,676           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,981)                 8,145                  (6,901)                 7,848                  
   สินคา้คงเหลือ 43,860                39,511                47,459                40,349                
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 21,100                (3,625)                 9,703                  2,237                  
   เงินมดัจาํ (31,576)               (44,632)               (19,298)               (31,942)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (353,626)             256,767              (361,844)             233,782              
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 15,956                80,365                13,805                77,042                
   รายไดร้อตดับญัชี 31,228                22,948                21,037                20,341                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,000)                 (10,683)               (3,850)                 (10,413)               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,018,421           2,770,236           1,723,445           2,518,920           
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,085                  4,665                  4,815                  8,774                  
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (21,696)               (14,352)               (21,662)               (13,629)               
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (539,313)             (632,608)             (507,938)             (605,717)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,458,497           2,127,941           1,198,660           1,908,348           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

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

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                          -                          70,000                -                          
เงินลงทุนทัว่ไป(เพิ่มข้ึน)ลดลง (339,952)             86,488                (270,397)             111,500              
เงินฝากประจาํเพิ่มข้ึน (8,000,000)          -                          (8,000,000)          -                          
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (16,194)               (35,280)               (16,194)               (35,280)               
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                          (83,125)               -                          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,191,015)          (689,745)             (1,008,719)          (530,670)             
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10,412)               (9,665)                 (9,941)                 (8,435)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสิทธิการเช่า (6,802)                 (111)                    (4,922)                 (111)                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,926                14,693                16,696                14,612                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 6,802                  -                          6,802                  -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,540,647)          (633,620)             (9,299,800)          (448,384)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (850,000)             50,000                (850,000)             50,000                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                          75,000                -                          120,000              
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 8,936,935           309,637              8,936,935           309,637              
เงินปันผลจ่าย (439,200)             (1,659,699)          (439,200)             (1,659,699)          
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 7,647,735           (1,225,062)          7,647,735           (1,180,062)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ 3,514                  2,019                  -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (430,901)             271,278              (453,405)             279,902              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 786,840              440,873              658,371              336,524              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 355,939              712,151              204,966              616,426              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 225,805              125,900              255,373              119,190              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
          นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง แปลงค่า

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 410,363                   -                               -                               41,036                     845,285                   983                           1,297,667                

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ 2 -                               -                               -                               -                               54,225                     -                               54,225                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 410,363                   -                               -                               41,036                     899,510                   983                           1,351,892                

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 16 309,637                   -                               -                               -                               -                               -                               309,637                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 2 -                               -                               -                               -                               1,595,237                2,019                       1,597,256                

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               415                           (415)                         -                               -                               

เงินปันผลจ่าย 20 -                               -                               -                               -                               (1,784,042)               -                               (1,784,042)               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 720,000                   -                               -                               41,451                     710,290                   3,002                       1,474,743                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 720,000                   -                               -                               92,000                     611,591                   2,717                       1,426,308                

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้ 2 -                               -                               -                               -                               45,131                     -                               45,131                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 720,000                   -                               -                               92,000                     656,722                   2,717                       1,471,439                

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 16 185,850                   8,785,028                -                               -                               -                               -                               8,970,878                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17 -                               -                               13,496                     -                               -                               -                               13,496                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,496,128                3,514                       1,499,642                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 905,850                   8,785,028                13,496                     92,000                     2,152,850                6,231                       11,955,455              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ -

ที่ออก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 410,363                   -                               -                               41,036                     785,641                   1,237,040                

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้ 2 -                               -                               -                               -                               37,857                     37,859                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 410,363                   -                               -                               41,036                     823,498                   1,274,899                

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 16 309,637                   -                               -                               -                               -                               309,653                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 2 - -                               -                               - 1,460,668                1,460,670                

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               415                           (415)                         -                               

เงินปันผลจ่าย 20 -                               -                               -                               -                               (1,784,042)               (1,784,022)               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 720,000                   -                               -                               41,451                     499,709                   1,261,200                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 720,000                   -                               -                               92,000                     374,923                   1,186,923                

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ 2 -                               -                               -                               -                               42,988                     42,990                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 720,000                   -                               -                               92,000                     417,911                   1,229,913                

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 16 185,850                   8,785,028                -                               -                               -                               8,970,894                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                               -                               13,496                     -                               -                               13,513                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,354,568                1,354,568                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 905,850                   8,785,028                13,496                     92,000                     1,772,479                11,568,888              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

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

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

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบ
กิจการภตัตาคารโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 
589/164 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

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

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิมช่ือ “บริษทั เอ็ม เค เรสโตรองต ์จาํกดั” เป็น “บริษทั 
เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูล
ท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และได้
จดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

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

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

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในงวดบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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ข.   มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 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
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 1 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงั
ไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบ
การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษีเงินได ้
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั และการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือ
หุน้ ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนกังานท่ีกาํหนด
ไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าว ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น และ
อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

2.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง 
ภาษีเงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนมี
ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 56,443 45,131 54,225 51,287 42,988 37,857 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 56,443 45,131 54,225 51,287 42,988 37,857 
       

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,758) 4,660 (3,485) 1,065 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 3,758 (4,660) 3,485 (1,065) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน

(ลดลง) (บาท) 0.0045 (0.0109) 0.0042 (0.0025) 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

(บาท) 0.0045 (0.0109) 0.0042 (0.0025) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี             สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี             
 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,312) 15,353 (8,299) 4,517 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 11,312 (15,353) 8,299 (4,517) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน

(ลดลง) (บาท) 0.0150 (0.0367) 0.0110 (0.0108) 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

(บาท) 0.0149 (0.0367) 0.0109 (0.0108) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 190 138 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 7 
รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 4 4 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 3 3 อตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย

และบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - - 1 1 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใช้
เงินของธนาคารแห่งหน่ึงต่อปี 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 2 2 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 30 29 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ 1 2 1 2 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขาย         

รวมต่อเดือน 
ขายสินทรัพยถ์าวร - 1 - 1 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 11 8 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

รวมต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 9 7 6 5 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 4 - 4 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 7……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 1 - 1 ราคาตลาด 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้ - - 543 436 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 7 
รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 14 13 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน  - 9 9 อตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย

และบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - - 4 4 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใช้
เงินของธนาคารแห่งหน่ึงต่อปี 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 10 5 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 88 83 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ 4 4 4 4 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อ

เดือน 
ขายสินทรัพยถ์าวร - 1 - 1 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 30 23 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวม

ต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 26 21 19 16 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 13 - 13 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 2 1 2 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี          
30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี  
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 69,391 70,719 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               

(มีกรรมการร่วมกนั) 1,085 1,106 1,085 1,106 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 8……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 1,085 1,106 70,476 71,825 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 9……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 11,262 10,557 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               

(มีกรรมการร่วมกนั) 9,056 9,493 3,973 4,382 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,056 9,493 15,235 14,939 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงิน
กูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

31 ธนัวาคม    
2555 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

30 กนัยายน     
2556 

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั บริษทัยอ่ย 200,000 - (70,000) 130,000 

รวม  200,000 - (70,000) 130,000 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

31 ธนัวาคม    
2555 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี      

30 กนัยายน     
2556 

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

รวม  - 70,000 (70,000) - 

 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 10……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

ก)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินแก่บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯจาํนวน 130 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 200 ลา้นบาท) เงินกูย้ืม
ดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืประเภทไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 ข) ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีเงินกูย้มืในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินจากบริษทั เอม็ เค เวิลดไ์วด ์จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 70 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืประเภทไม่มีหลกัประกนั คิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงบวกร้อยละ 0.5 
ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 

สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

สญัญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการดาํเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษทั 
พลีนัส-เอ็มเค จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าตอบแทนสิทธิเร่ิมแรกเป็น
จาํนวน 25 ลา้นเยนซ่ึงบริษทัฯไดรั้บชาํระเตม็จาํนวนแลว้ในปี 2545 และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงแจง้ส้ินสุดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 180 วนั 

สญัญารับจา้งบริหารงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานใหแ้ก่บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั ซ่ึง
บริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ดา้นการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ดา้น
การจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการควบคุมคุณภาพ 
โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของรายได้
จากการขายและบริการ (หลงัหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี
และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด 
จาํกดั ทั้งส้ิน 7 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสญัญา 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 11……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเกบ็สินคา้ 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอ็ม เค โกลบอล จาํกดั”) โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1,467,438 บาทต่อเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี             
1 มกราคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรก
ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อน
ระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท             
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี                 
31 ตุลาคม 2576  ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้
ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 46 41 125 89 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 4 14 5 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2 - 2 - 

รวม 52 45 141 94 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์
หลงัออกจากงานแก่กรรมการและผูบ้ริหาร (2555: 3.5 ลา้นบาท) 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

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

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

 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

เงินสด 96,480 155,106 83,845 139,184 

เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 259,459 631,734 121,121 519,187 

รวม 355,939 786,840 204,966 658,371 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.75 ต่อปี             
(31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 0.60 ถึง 0.63 ต่อปี) 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว/เงินฝากสถาบันการเงิน 

5.1   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

เงินฝากประจาํประเภท 8 เดือน 1,400,000 - 1,400,000 - 

เงินฝากประจาํประเภท 12 เดือน 1,600,000 - 1,600,000 - 

เงินฝากประจาํประเภท 15 เดือน 5,000,000 - 5,000,000 - 

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 553,748 200,960 438,029 155,731 

รวม 8,553,748 200,960 8,438,029 155,731 
หกั: เงินฝากประจาํส่วนท่ีมีกาํหนด
จ่ายคืนเกินกวา่ 1 ปี (5,000,000) - (5,000,000) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,553,748 200,960 3,438,029 155,731 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.4 ถึง 3.7 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯแสดงรายการเงินฝากประจาํซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี จาํนวนรวม 
5,000 ลา้นบาท ไวภ้ายใตบ้ญัชี “เงินฝากสถาบนัการเงิน” ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน  



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

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

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

5.2  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลอืสุทธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 200,960 155,731 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   
เพื่อคา้เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,171,302 11,470,600 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน   
เงินสดรับจากการจาํหน่าย (11,831,350) (11,200,203) 

กาํไรจากการจาํหน่าย 12,667 11,700 
รวม (11,818,683) (11,188,503) 
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  169 201 
ยอดคงเหลอืสุทธิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 553,748 438,029 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 62,062 64,651 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 62,062 64,651 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23,929 32,721 18,246 24,890 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,929 32,721 18,246 24,890 
รวมลกูหน้ีการคา้ 23,929 32,721 80,308 89,541 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,085 1,106 8,414 7,174 
เงินทดรองจ่าย 13,187 9,686 11,681 8,563 
อ่ืนๆ 49,200 16,127 48,114 14,596 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 63,472 26,919 68,209 30,333 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,578) - (2,578) - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ  60,894 26,919 65,631 30,333 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 84,823 59,640 145,939 119,874 
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นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

บริษทั 
30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน  

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน  

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 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน  
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 

 เ ม่ือวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน                    
ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มของบริษทั พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษทัฯจาํนวน 3.5 ลา้น
เหรียญสิงคโปร์ บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12.5 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ (หุน้สามญั 12.5 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์) โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมในอตัราร้อยละ 50 บริษทัฯ
ไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

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

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - - 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 2,992,827 2,413,766 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 225,805 255,373 
เงินสดจ่ายชาํระค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,191,015 1,008,719 

 รวม 1,416,820 1,264,092 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (16,926) (16,696) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (3,725) (3,786) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (491) (491) 

 รวม (21,142) (20,973) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (399,706) (312,470) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนระหวา่งงวด (16,742) (4,354) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 3,972,057 3,340,061 
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 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จาํนวนประมาณ 108 ลา้นบาท            
(31 ธนัวาคม 2555: 108 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง            

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 50,129 47,447 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 10,412 9,941 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (6,637) (6,153) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 53,904 51,235 

12. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(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 (32,212) (30,535) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 375,833 350,691 

บริษทัฯไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จาํนวน 37 ลา้นบาท         
(31 ธนัวาคม 2555: 39 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์อยา่งไรกต็าม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไม่มีเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งกบัธนาคาร 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 850 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืในรูปของ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีระบุในสัญญาและคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯได้
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแลว้ทั้งจาํนวนในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 274,888 518,469 267,685 510,585 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,056 9,493 15,235 14,939 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั            

(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 476,564 
 

238,006 458,545 187,936 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 736,309 846,412 629,263 749,294 
อ่ืนๆ 27,439 27,375 26,264 25,903 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,524,256 1,639,755 1,396,992 1,488,657 

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี             
30 กนัยายน 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  12,624 4,087 16,711 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,273 783 5,056 
ผลประโยชน์จ่าย - (4,000) (4,000) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 156,212 27,391 183,603 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โครงการ
ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงิน
รางวลัการ

ปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 132,752 25,036 157,788 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,381 3,571 14,952 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,072 737 4,809 
ผลประโยชน์จ่าย - (3,850) (3,850) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 148,205 25,494 173,699 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีจาํนวน 21.8 ลา้นบาทและ 11.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 19.8 ลา้นบาท และ 10.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16. ทุนเรือนหุ้น 

16.1 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิม 410.4 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 41.04 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
414.5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 41.45 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555  

16.2 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษดงัน้ี 

16.2.1 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยจาํนวนหุ้นสามญัใหม่ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั
จะเพิ่มจาก 41,450,800 หุน้ เป็น 414,508,000 หุน้ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555  

16.2.2 อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 414.5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 414.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้16.2.1) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 920 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 920 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 505,492,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2555  
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16.2.3 อนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 505,492,000 หุน้ ดงัน้ี 

1) หุน้จาํนวน 305,492,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุน้
ซ่ึงมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2555 ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 
1.35685386196 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 1 บาท โดยกาํหนดระยะเวลาการจอง
ซ้ือระหวา่งวนัท่ี 19 - 25 กนัยายน 2555  

 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว  บริษัทฯได้รับชําระเงินค่าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
305,492,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 305,492,000 บาท ผลจากการออกจาํหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวทาํให้ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัฯมีจาํนวน 720 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
720 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 

2) หุน้จาํนวน 180,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกและมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุ้นดงักล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบั
การเสนอขายหุ้นดงักล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและผูรั้บประกนัการ
จาํหน่าย การจดัเตรียมคาํขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเขา้ทาํสัญญา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการดงักล่าว 

3) หุน้จาํนวน 20,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัฯท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผูบ้ริหาร (รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
และพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

16.3 เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษดงัน้ี 

16.3.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 920 ลา้นบาท (หุน้สามญั 920 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 720 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 720 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท) เพื่อตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการเพ่ิมทุน 

16.3.2 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 720 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 925.85 ลา้น
บาท (หุ้นสามญั 925.85 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 205,850,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556  
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16.4 ในระหว่างวนัท่ี 5 - 7 สิงหาคม 2556 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก
จาํนวน 185.85 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 49 บาท โดยบริษทัฯได ้          
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จากจาํนวน 720 ลา้นบาท (หุน้สามญั 720 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 905.85 ลา้นบาท (หุน้สามญั 905.85 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้
สามญัจาํนวน 905.85 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขาย
ได้ตั้ งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 ในการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวน 135.8 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้ 33.9 ลา้นบาท) ซ่ึง
บริษทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

17. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนช่ือไดเ้วน้แต่
เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนใหแ้ก่ทายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบตามกฎหมายหรือกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรม
เห็นสมควรจาํนวน 20,000,000 หน่วย (ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายและ
กาํหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเท่ากบั 1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั) โดยไม่คิดมูลค่าโดยจะจดัสรรใหแ้ก่
ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เพื่อเป็น
การตอบแทนการทาํงานของผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทั ซ่ึง
บริษทัฯจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้แกไ้ขชนิดของใบสาํคญัแสดง
สิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนในกรณีท่ี ผูบ้ริหาร และ
พนกังานเสียชีวิต 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษทัฯได้จัดสรรและออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
(โครงการ “ESOP” หรือ “M-WA”) จาํนวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหาร
ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 5 
ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯไดร้วม 17 คร้ัง โดยสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ีบริษทัฯไดอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไปตรง
กบัวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 17 (วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  
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ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯได้ในอตัราการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคา 1 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามรายละเอียด
ดงัน้ี 

 หลงัจาก 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

 หลงัจาก 24 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดอี้กร้อยละ 
20 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร   

 หลงัจาก 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดอี้กร้อยละ 
30 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร     

 เม่ือพน้ 48 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่
จาํกดัจาํนวนจนกวา่จะครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯและ/หรือ
บริษทัย่อย เน่ืองจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษทัฯ ให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานดังกล่าว
สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ใหท้ายาทหรือผูรั้บมรดกตามพินยักรรม (แลว้แต่กรณี) 
ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวได ้โดยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดเ้พียงเท่าจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิผูน้ั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีครบกาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิได้
แลว้เท่านั้น และจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนักาํหนดใชสิ้ทธิใดๆ จนครบกาํหนดอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้โอนยา้ยสังกัดหรือบริษัทฯตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นชอบโดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวยงัคงเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ
และ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ ใหผู้บ้ริหารหรือพนกังานดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

 มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุน้แต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 42.40 - 46.38 บาท คาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลองของ Black-Scholes-Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง 
ไดแ้ก่ ราคาหุน้ ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 49 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงั
ร้อยละ 38.3 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3 อายสุัญญา 1 - 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความ
เส่ียงร้อยละ 3.5   
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายยน 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก
ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ ESOP หรือ M-WA เป็นจาํนวน 13.5 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 12.5 ลา้น
บาท) ซ่ึงแสดงในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิ M-WA ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจาํนวน 
20,000,000 หน่วย 

18. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 127,076 138,713 112,879 132,395 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (3,758) 4,660 (3,485) 1,065 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุน 123,318 143,373 109,394 133,460 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 365,678 434,792 329,333 408,113 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (11,312) 15,353 (8,299) 4,517 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุน 354,366 450,145 321,034 412,630 

19. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับ
จาํนวนหุน้สามญัตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
จากมูลค่าหุน้ละ  10 บาท  เป็นมูลค่าหุน้ละ  1 บาท  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 โดย
ถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ี
เสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดสุทธิจากจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้น
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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……………………....………กรรมการ 
นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

 

19.1 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 
ยอดยกมา 720,000 414,508 720,000 410,363 
บวก: จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ 

หุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งงวด 107,066 13,282 36,081 7,425 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 827,066 427,790 756,081 417,788 

19.2 การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 การกระทบยอดระหวา่งกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 529,349 503,396 827,066 427,790 0.64 1.18 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้รรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจาํนวน 20,000,000 หน่วย    11,721 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 529,349 503,396 838,787 427,790 0.63 1.18 

 
 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 25……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 471,253 465,267 827,066 427,790 0.57 1.09 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้รรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจาํนวน 20,000,000 หน่วย    11,721 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั          

 สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 471,253 465,267 838,787 427,790 0.56 1.09 

 
งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,496,128 1,595,237 756,081 417,788 1.98 3.82 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้รรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจาํนวน 20,000,000 หน่วย    3,950 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1,496,128 1,595,237 760,031 417,788 1.97 3.82 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 26……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,354,568 1,460,668 756,081 417,788 1.79 3.50 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้รรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจาํนวน 20,000,000 หน่วย    3,950 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1,354,568 1,460,668 760,031 417,788 1.78 3.50 

20. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  
เงินปันผลจ่าย    

ต่อหุน้  

  (ลา้นบาท) (บาท) 
30 กนัยายน 2555    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 
คร้ังท่ี 1 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 
มิถุนายน 2555 (มูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท) 1,284.14 30.98 

    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 
คร้ังท่ี 2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 
กนัยายน 2555 499.90 12.06 

รวม  1,784.04 43.04 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 27……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

 

21. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการ
ใหบ้ริการดา้นฝึกอบรม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ อยา่งไรก็
ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานดาํเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงาน
ดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานดาํเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงาน
ดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 222 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2555: 45.2 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและศูนยจ์ดัส่ง
สินคา้ 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 
จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 951 
1 ถึง 5 ปี 949 



DRAFT SUBJECT TO OUTSTANDING DOCUMENTS (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 28……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

มากกวา่ 5 ปี 467 

22.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สญัญาไดต้ก
ลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ และบริษทัฯ     
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 101 
ลา้นบาท  

22.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนประมาณ 13.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 6.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่าย
ชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ีจาํนวน 6.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: ไม่มี) และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 7.3
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 6.5 ลา้นบาท) 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556  
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