
 

 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2556 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวม 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 



 

 2

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั และเฉพาะของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการ
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษี
เงินไดท่ี้ไดน้าํมาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
(เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2557 



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 870,947,585         786,839,559         440,873,025         641,293,393               658,370,669         336,524,145         
เงินลงทุนชัว่คราว 9 3,338,550,729      200,959,731         131,256,372         3,256,403,421            155,731,223         131,256,372         

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 7, 10 159,905,252         59,640,478           68,400,485           223,641,275               119,873,853         108,297,293         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 7 -                            -                            -                            130,000,000               200,000,000         170,000,000         
สินคา้คงเหลือ 11 226,047,794         202,821,005         177,648,203         212,703,212               192,929,344         170,821,238         
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12 347,315,046         83,068,938           56,857,663           322,453,596               60,192,180           48,501,440           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,942,766,406      1,333,329,711      875,035,748         4,786,494,897            1,387,097,269      965,400,488         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 9,521,518             11,852,736           -                            9,521,518                   11,852,736           -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            -                            101,479,872               101,479,872         101,479,872         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 -                            -                            -                            149,207,500               66,082,500           66,082,500           
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 15 5,000,000,000      -                            -                            5,000,000,000            -                            -                            
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 4,285,762,456      2,992,827,491      2,243,548,339      3,617,499,030            2,413,765,612      1,826,320,327      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 55,782,080           50,129,023           46,584,966           52,846,648                 47,447,392           44,841,683           
สิทธิการเช่า 18 365,085,755         408,227,336         453,553,353         340,441,633               383,288,531         426,832,198         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 28 64,086,330           45,131,294           54,225,186           57,323,983                 42,988,172           37,856,940           
เงินมดัจาํ 283,180,069         244,864,491         185,001,178         220,959,155               196,367,401         155,945,491         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,063,418,208    3,753,032,371      2,982,913,022      9,549,279,339            3,263,272,216      2,659,359,011      
รวมสินทรัพย์ 15,006,184,614    5,086,362,082      3,857,948,770      14,335,774,236          4,650,369,485      3,624,759,499      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีส้ินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 -                            850,000,000         900,000,000         -                                  850,000,000         900,000,000         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 7, 20 1,857,615,286      1,639,754,849      887,830,705         1,684,969,021            1,488,656,646      807,734,037         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 7 -                            -                            45,000,000           -                                  -                            -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 229,479,338         298,157,375         367,758,007         206,695,980               290,077,911         362,898,464         
เงินปันผลคา้งจ่าย -                            439,200,000         -                            -                                  439,200,000         -                            
รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนที่ถึง
   กาํหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 35,336,088           28,957,526           25,309,595           25,494,813                 24,412,917           21,921,910           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21 155,669,508         183,822,179         158,261,002         132,978,877               162,674,284         141,981,503         
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,278,100,220      3,439,891,929      2,384,159,309      2,050,138,691            3,255,021,758      2,234,535,914      
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก
   ส่วนที่ถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 12,478,698           9,195,545             8,936,742             7,857,433                   7,648,564             7,191,535             
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 191,385,272         165,835,594         112,960,950         180,738,834               157,787,515         108,135,556         
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 203,863,970         175,031,139         121,897,692         188,596,267               165,436,079         115,327,091         
รวมหนีส้ิน 2,481,964,190      3,614,923,068      2,506,057,001      2,238,734,958            3,420,457,837      2,349,863,005      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 23

   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) 925,850,000         920,000,000         410,362,700         925,850,000               920,000,000         410,362,700         

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       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) 905,850,000         720,000,000         410,362,700         905,850,000               720,000,000         410,362,700         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 23 8,785,027,903      -                            -                            8,785,027,903            -                            -                            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 36,070,481           -                            -                            36,070,481                 -                            -                            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 92,585,000           92,000,000           41,036,270           92,585,000                 92,000,000           41,036,270           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,695,310,003      656,722,490         899,509,977         2,277,505,894            417,911,648         823,497,524         
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 9,377,037             2,716,524             982,822                -                                  -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,524,220,424    1,471,439,014      1,351,891,769      12,097,039,278          1,229,911,648      1,274,896,494      
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,006,184,614    5,086,362,082      3,857,948,770      14,335,774,236          4,650,369,485      3,624,759,499      

-                            -                            -                            -                                  -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 13,969,228,592  12,987,168,099  12,627,612,230  11,968,228,199  

รายไดอ่ื้น 26 271,124,646       153,959,212       287,927,308       173,823,996       

รวมรายได้ 14,240,353,238  13,141,127,311  12,915,539,538  12,142,052,195  

ค่าใช้จ่าย 27

ตน้ทุนขายและบริการ 4,627,139,910    4,239,577,356    4,661,842,516    4,290,403,684    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,130,392,341    5,529,830,293    5,138,014,386    4,793,813,341    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 935,315,411       743,304,880       789,762,895       638,240,919       

รวมค่าใช้จ่าย 11,692,847,662  10,512,712,529  10,589,619,797  9,722,457,944    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,547,505,576    2,628,414,782    2,325,919,741    2,419,594,251    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,230,717)        (23,091,803)        (21,230,717)        (22,371,187)        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,526,274,859    2,605,322,979    2,304,689,024    2,397,223,064    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (487,102,346)      (573,904,304)      (444,509,778)      (528,602,778)      
กาํไรสําหรับปี 2,039,172,513    2,031,418,675    1,860,179,246    1,868,620,286    

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,039,172,513    2,031,418,675    1,860,179,246    1,868,620,286    

กาํไรต่อหุ้น 29

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.57 4.11 2.34 3.78

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.54 4.11 2.32 3.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับปี 2,039,172,513    2,031,418,675    1,860,179,246    1,868,620,286    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6,660,513           1,733,702           -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี 6,660,513           1,733,702           -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,045,833,026    2,033,152,377    1,860,179,246    1,868,620,286    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,045,833,026    2,033,152,377    1,860,179,246    1,868,620,286    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 2,526,274,859    2,605,322,979    2,304,689,024    2,397,223,064    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (15,198,569)        (2,142,635)          (13,670,316)        (2,122,581)          

   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

      เงินลงทุนชัว่คราว (1,040,596)          (439,055)             (904,918)             (242,600)             

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,578,310           -                          2,578,310           -                          

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 519,349              165,810              519,349              165,810              

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,585,322         16,926,515         9,892,901           16,144,023         

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 598,126,792       518,922,715       476,045,998       426,774,650       

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32,001,006         7,875,230           13,486,242         7,875,230           

   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 36,070,481         -                          33,496,239         -                          

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 

      และสิทธิการเช่า 285,425              (1,460,528)          790,950              (1,451,243)          

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ

      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,233,217           8,702,804           1,233,217           5,180,164           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29,549,678         65,576,068         26,801,319         62,083,383         

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (19,358,343)        (16,081,173)        (19,050,333)        (15,867,573)        

   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (28,957,526)        (25,309,595)        (24,412,917)        (21,921,910)        

   ดอกเบ้ียรับ (98,803,494)        (5,248,072)          (103,376,590)      (10,843,725)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,230,717         23,091,803         21,196,197         22,371,187         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 3,095,096,628    3,195,902,866    2,729,314,672    2,885,367,879    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (9,074,983)          9,094,258           (10,003,159)        (11,242,053)        

   สินคา้คงเหลือ (23,746,138)        (25,338,612)        (20,293,217)        (22,273,916)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (264,954,318)      (31,918,750)        (260,687,797)      (18,478,233)        

   เงินมดัจาํ (38,315,578)        (59,863,314)        (24,591,754)        (40,421,910)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20,251,600         617,863,458       (16,241,888)        575,607,517       

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                          439,200,000       -                          439,200,000       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,794,328)          (397,557,650)      (10,645,074)        (402,639,646)      

   รายไดร้อตดับญัชี 38,619,241         29,216,329         25,703,682         24,869,945         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,000,000)          (12,701,424)        (3,850,000)          (12,431,424)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,805,082,124    3,763,897,161    2,408,705,465    3,417,558,159    

   เงินสดรับดอกเบ้ีย 5,035,393           4,913,821           9,608,259           10,509,217         

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (21,661,540)        (23,039,841)        (21,627,019)        (22,317,132)        

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (540,792,394)      (634,411,044)      (508,284,495)      (606,554,563)      

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,247,663,583    3,111,360,097    1,888,402,210    2,799,195,681    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                          -                          70,000,000         (30,000,000)        
เงินลงทุนทัว่ไปเพิ่มข้ึน (8,121,351,833)   (67,121,670)        (8,086,096,964)   (22,109,670)        
เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์
   ลดลง(เพิ่มข้ึน) 2,331,218           (11,852,736)        2,331,218           (11,852,736)        
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ -                          -                          (83,125,000)        -                          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,694,711,540)   (1,125,770,478)   (1,470,136,525)   (897,339,814)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (14,712,296)        (11,446,886)        (13,821,572)        (10,010,308)        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสิทธิการเช่า (6,801,861)          (111,099)             (4,921,507)          (111,099)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,493,504         18,580,736         25,754,126         18,479,602         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 6,801,860           -                          6,801,860           -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (9,817,950,948)   (1,197,722,133)   (9,553,214,364)   (952,944,025)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (850,000,000)      (50,000,000)        (850,000,000)      (50,000,000)        
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          (45,000,000)        -                          -                          
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 8,936,934,878    309,637,300       8,936,934,878    309,637,300       
เงินปันผลจ่าย (439,200,000)      (1,784,042,432)   (439,200,000)      (1,784,042,432)   
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 7,647,734,878    (1,569,405,132)   7,647,734,878    (1,524,405,132)   
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ 6,660,513           1,733,702           -                          -                          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 84,108,026         345,966,534       (17,077,276)        321,846,524       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 786,839,559       440,873,025       658,370,669       336,524,145       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 870,947,585       786,839,559       641,293,393       658,370,669       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 188,162,548       122,789,684       201,518,565       95,904,505         
   เงินปันผลคา้งจ่าย -                          439,200,000       -                          439,200,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง แปลงค่า

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 410,362,700            -                               -                               41,036,270              845,284,791            982,822                   1,297,666,583         

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ 4 -                               -                               -                               -                               54,225,186              -                               54,225,186              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 410,362,700            -                               -                               41,036,270              899,509,977            982,822                   1,351,891,769         

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 23 309,637,300            -                               -                               -                               -                               -                               309,637,300            

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               50,963,730              (50,963,730)             -                               -                               

เงินปันผลจ่าย 31 -                               -                               -                               -                               (2,223,242,432)        -                               (2,223,242,432)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 4 -                               -                               -                               -                               2,031,418,675         1,733,702                2,033,152,377         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 720,000,000            -                               -                               92,000,000              656,722,490            2,716,524                1,471,439,014         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 720,000,000            -                               -                               92,000,000              611,591,196            2,716,524                1,426,307,720         

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้ 4 -                               -                               -                               -                               45,131,294              -                               45,131,294              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 720,000,000            -                               -                               92,000,000              656,722,490            2,716,524                1,471,439,014         

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 23 185,850,000            8,785,027,903         -                               -                               -                               -                               8,970,877,903         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 24 -                               -                               36,070,481              -                               -                               -                               36,070,481              

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               585,000                   (585,000)                  -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,039,172,513         6,660,513                2,045,833,026         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 905,850,000            8,785,027,903         36,070,481              92,585,000              2,695,310,003         9,377,037                12,524,220,424       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนั

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 410,362,700            -                               -                               41,036,270              785,640,584            1,237,039,554         

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได ้ 4 -                               -                               -                               -                               37,856,940              37,856,940              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 410,362,700            -                               -                               41,036,270              823,497,524            1,274,896,494         

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 23 309,637,300            -                               -                               -                               -                               309,637,300            

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               50,963,730              (50,963,730)             -                               

เงินปันผลจ่าย 31 -                               -                               -                               -                               (2,223,242,432)        (2,223,242,432)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 4 - -                               -                               - 1,868,620,286         1,868,620,286         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 720,000,000            -                               -                               92,000,000              417,911,648            1,229,911,648         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 720,000,000            -                               -                               92,000,000              374,923,476            1,186,923,476         

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัภาษีเงินได้ 4 -                               -                               -                               -                               42,988,172              42,988,172              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 720,000,000            -                               -                               92,000,000              417,911,648            1,229,911,648         

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 23 185,850,000            8,785,027,903         -                               -                               -                               8,970,877,903         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 -                               -                               36,070,481              -                               -                               36,070,481              

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                               -                               -                               585,000                   (585,000)                  -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               1,860,179,246         1,860,179,246         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 905,850,000            8,785,027,903         36,070,481              92,585,000              2,277,505,894         12,097,039,278       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



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

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

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
บริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและต่อมาแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการ
ประกอบกิจการภตัตาคารโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอม็ เค เรสโตรองต”์ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 
1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 393 สาขา (2555: 360 สาขา) 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั”) ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)     

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั ร้านอาหาร ไทย 100 100 
บริษทั เอม็เค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 100 100 

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (รวมตามสัดส่วนส่วนได้เสีย)    
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50 50 

ข)   บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชว้ิธีรวม
ตามสดัส่วนตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีการควบคุมร่วม จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมร่วมในกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนันั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน รายการค้าระหว่างกันท่ีมี
สาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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ช)   งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในต่างประเทศท่ี
รวมอยูใ่นงบการเงินรวมน้ีเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและ
ยงัไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้น โดยมียอดสินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนประมาณ 166 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.1 ของสินทรัพยร์วมใน
งบการเงินรวม (2555: จาํนวนประมาณ 68 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.3 ของสินทรัพยร์วมในงบการเงิน
รวม) และมียอดรายไดร้วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนประมาณ 101 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 0.71 ของรายไดร้วม (2555: จาํนวนประมาณ 49 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.37 ของ
รายไดร้วม) 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการ
ร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ี
ตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ ผู ้
ถือหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 4 

ข.   มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

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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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนมี
ดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 64,086,330 45,131,294 54,225,186 57,323,983 42,988,172 37,856,940 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 64,086,330 45,131,294 54,225,186 57,323,983 42,988,172 37,856,940 
       

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                      สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                      

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (18,955,036) 9,093,892 (14,335,811) (5,131,232) 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 18,955,036 (9,093,892) 14,335,811 5,131,232 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  0.0239 (0.0184) 0.0181 0.0104 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  0.0236 (0.0184) 0.0179 0.0104 

 นอกจากน้ี  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24  
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ  

 รายไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร ซ่ึงรับรู้เม่ือไดส่้งมอบ
สินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

 รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 

 ดอกเบีย้รับ  

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 รายได้อ่ืน  

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4   สินค้าคงเหลอื 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและภาชนะบรรจุและวสัดุหีบห่อแสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้คาํนวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายใุหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  - 5  ปี 
 อาคาร  - 20  ปี 
 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า - ตามอายสุญัญาเช่า 
 งานระบบ  - 10  ปี 
 อุปกรณ์เคร่ืองครัวและอุปกรณ์ดาํเนินงาน - 5 ปี 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 ปี และ 8 ปี 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน - 3 ปี และ 5 ปี 
 ยานพาหนะ  - 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งก่อสร้าง 

	 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือ
จาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯ	
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์
จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะ
ทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่ง
นอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน ์
 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  5 ปี และ 10 ปี 

5.8 สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย(์ถา้มี) 

 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและรวมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

5.10 สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้
เช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะทาํการประเมินการดอ้ย
ค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

5.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือ
หุน้ ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนกังานท่ีกาํหนด
ไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออก
จากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั้นบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการ
ปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการ
ในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ได้
รับรู้ 

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึง
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                    
รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

      สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้
หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า 
รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุน้ และอตัราเงินปัน
ผล เป็นตน้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 727 608 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 7 
รายไดค่้าเช่าช่วงและ    

ค่าบริการช่วง - - 19 18 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 12 12 อตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 

(หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท
ต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - - 5 6 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินของ
ธนาคารแห่งหน่ึงต่อปี 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 15 17 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 119 109 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ 5 5 5 5 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อเดือน 
ขายสินทรัพยถ์าวร - 1 - 1 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 40 32 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 34 30 25 23 ราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 2 1 2 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
จ่าย 20 3 20 3 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - 1 - - อตัราร้อยละของดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปี 
ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงบวกร้อยละ 
0.5 ต่อปี 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 78,332,007 70,718,345 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,177,755 1,106,341 1,951,028 1,106,341 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 2,177,755 1,106,341 80,283,035 71,824,686 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 20)     
บริษทัยอ่ย - - 8,312,886 10,556,673 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 13,452,415 9,492,440 6,641,269 4,381,737 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  13,452,415 9,492,440 14,954,155 14,938,410 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว
มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม  
2555 

ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ    
ณ วนัท่ี       

31 ธนัวาคม     
2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 

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

รวม  200,000,000 - (70,000,000) 130,000,000 
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  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม  
2555 

ในระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ    
ณ วนัท่ี       

31 ธนัวาคม     
2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 

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

รวม  - 70,000,000 (70,000,000) - 

ก)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินแก่บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯจาํนวน 130 ลา้นบาท (2555: 200 ลา้นบาท) เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มื
ประเภทไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินของธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 ข) ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจากบริษทั เอม็ เค เวิลดไ์วด ์จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 70 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมประเภทไม่มี
หลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
บวกร้อยละ 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 ลา้นเยนซ่ึงบริษทัฯไดรั้บชาํระเต็มมูลค่าแลว้ในปี 2545 และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงแจง้ส้ินสุดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 180 วนั 



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

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

 

สญัญารับจา้งบริหารงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั ซ่ึง
บริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ดา้นการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ดา้น
การจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการควบคุมคุณภาพ 
โดยค่าตอบแทนในการบริหารตามสัญญาจะไดรั้บเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปีและจะต่ออายุ
ออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอม็ 
เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด 
จาํกดั ทั้งส้ิน 5 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสญัญา 

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 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรกใน
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลา
เช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 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 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 142 112 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 5 - 

รวม 149 114 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร (2555: 3 ลา้นบาท) 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 160,271,325 155,105,304 141,752,681 139,184,111 
เงินฝากออมทรัพย ์ 610,676,260 631,734,255 399,540,712 519,186,558 

เงินฝากประจาํประเภท 3 เดือน 100,000,000 - 100,000,000 - 

รวม 870,947,585 786,839,559 641,293,393 658,370,669 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 3.20 
ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.60 ถึง 0.63 ต่อปี) 
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9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

9.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินฝากประจาํประเภท 8 เดือน 1,400,000,000 - 1,400,000,000 - 
เงินฝากประจาํประเภท 12 เดือน 1,600,000,000 - 1,600,000,000 - 
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 

(หมายเหตุ 9.2) 338,550,729 200,959,731 256,403,421 155,731,223 

รวม 3,338,550,729 200,959,731 3,256,403,421 155,731,223 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.40 ถึง 3.55 ต่อปี  

9.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัในตราสารหน้ีปันผล 2 20,000,000 20,738,564 20,000,000 20,437,049 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 88,045,956 88,378,993 71,112,867 71,309,639 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน 228,679,355 229,399,608 109,062,042 109,180,230 

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 33,564 32,020 32,813 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 336,757,331 338,550,729 200,206,929 200,959,731 

บวก:  กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 1,793,398  752,802  

รวมเงินลงทุนช่ัวคราวในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า - สุทธิ 338,550,729  200,959,731  
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัในตราสารหน้ีปันผล 2 20,000,000 20,738,564 20,000,000 20,437,049 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6,230,780 6,231,684 26,080,813 26,081,131 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน 228,679,355 229,399,608 109,062,042 109,180,230 

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 33,565 32,020 32,813 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 254,942,155 256,403,421 155,174,875 155,731,223 

บวก:  กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 1,461,266  556,348  

รวมเงินลงทุนช่ัวคราวในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า - สุทธิ 256,403,421  155,731,223  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลอืต้นปี 200,959,731 131,256,372 155,731,223 131,256,372 
ซ้ือเพ่ิม 14,288,702,000 6,082,220,581 13,245,300,000 6,012,186,528 
ขาย (14,167,350,167) (6,015,098,912) (13,159,203,036) (5,990,076,858) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 15,198,569 2,142,635 13,670,316 2,122,581 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 1,040,596 439,055 904,918 242,600 

ยอดคงเหลอืปลายปี 338,550,729 200,959,731 256,403,421 155,731,223 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 68,724,933 64,651,005 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 68,724,933 64,651,005 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 35,235,623 32,720,559 24,455,509 24,889,496 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,235,623 32,720,559 24,455,509 24,889,496 

รวมลกูหน้ีการคา้ 35,235,623 32,720,559 93,180,442 89,540,501 

     
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,177,755 1,106,341 11,558,102 7,173,681 
เงินทดรองจ่าย 10,779,936 9,686,570 9,121,264 8,563,634 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 94,085,205 - 94,085,205 - 

อ่ืนๆ 20,205,043 16,127,008 18,274,572 14,596,037 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 127,247,939 26,919,919 133,039,143 30,333,352 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,578,310) - (2,578,310) - 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 124,669,629 26,919,919 130,460,833 30,333,352 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 159,905,252 59,640,478 223,641,275 119,873,853 

11. สินค้าคงเหลอื 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 144,753,026 128,819,803 134,808,239 120,838,052 
สินคา้ระหวา่งผลิต 456,722 901,330 456,722 901,330 
วตัถุดิบ 17,567,789 11,091,247 17,567,789 11,091,247 

วสัดุอุปกรณ์ 63,270,257 62,008,625 59,870,462 60,098,715 

รวม 226,047,794 202,821,005 212,703,212 192,929,344 
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12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลกูหน้ีธนาคาร - เงินโอนแก่ธนาคาร      
เพ่ือรอจ่ายชาํระหน้ีค่าสินคา้ 287,372,710 30,133,034 269,198,014 15,282,763 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,739,246 15,953,052 16,280,053 12,812,090 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 36,121,418 28,386,850 31,896,446 23,751,930 

อ่ืนๆ 5,081,672 8,596,002 5,079,083 8,345,397 

รวม 347,315,046 83,068,938 322,453,596 60,192,180 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

บริษทั 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 150,000,000 150,000,000 100 100 49,049,977 49,049,977 
บริษทั เอม็เค เซอร์วสิ เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ จาํกดั 35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 

รวม     101,479,872 101,479,872 

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

   (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  2556 2555 2556 2555 

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

ร้านอาหาร 
 50 50 149,207,500 66,082,500 

รวม    149,207,500 66,082,500 
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 เ ม่ือวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน                    
ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มของบริษทั พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเต็ด ในส่วนของบริษทัฯจาํนวน 3.5 ลา้น
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 12.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (หุ้น
สามญั 12.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมในอตัราร้อยละ 
50 บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278,275 7,278,275 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,278,275) (7,278,275) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน   

เงินฝากประจาํประเภท 15 เดือน 5,000,000,000 - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 5,000,000,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.70 ต่อปี  
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16. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัว
และอุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง 

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อุปกรณ์
ระหวา่งติดตั้ง 
/งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน             
1 มกราคม 2556 230,050,308 6,687,276 416,654,121 1,174,024,504 1,244,247,305 1,086,304,001 10,659,443 1,483,080,980 452,877,167 179,050,536 306,469,023 6,590,104,664 
ซื้อเพิ่ม 103,050,000 - 3,298,800 46,783,235 28,009,887 135,037,811 3,885,505 20,956,739 38,901,993 3,480,200 1,499,469,918 1,882,874,088 
โอนเขา้ (ออก) - 15,319,520 - 321,257,522 232,422,336 35,240,708 1,150,800 128,314,682 76,706,919 30,500,473 (840,912,960) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (15,141,266) (14,955,394) (5,327,680) - (18,566,709) (15,414,200) (9,937,877) (280,370) (79,623,496) 
31 ธนัวาคม 2556 333,100,308 22,006,796 419,952,921 1,526,923,995 1,489,724,134 1,251,254,840 15,695,748 1,613,785,692 553,071,879 203,093,332 964,745,611 8,393,355,256 
ค่าเสื่อมราคาสะสม             
1 มกราคม 2556 - 3,739,223 194,824,293 378,891,957 609,160,543 692,745,376 8,579,511 1,241,500,783 301,827,575 124,192,167 - 3,555,461,428 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,471,228 20,959,749 90,607,819 106,794,630 140,901,721 1,398,020 87,337,906 75,376,679 20,260,790 - 546,108,542 
โอนเขา้ (ออก) - - - (927,117) (3,913,205) (1,056,330) 85,489 (5,733,608) 11,544,771 - - - 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (10,865,891) (13,608,589) (1,382,443) - (18,286,586) (14,209,034) (9,441,378) - (67,793,921) 

31 ธนัวาคม 2556 - 6,210,451 215,784,042 457,706,768 698,433,379 831,208,324 10,063,020 1,304,818,495 374,539,991 135,011,579 - 4,033,776,049 
ค่าเผือ่การด้อยค่า             
1 มกราคม 2556 - - - - - 41,815,745 - - - - - 41,815,745 
เพิ่มขึ้น - - - - - 32,001,006 - - - - - 32,001,006 
31 ธนัวาคม 2556 - - - - - 73,816,751 - - - - - 73,816,751 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี             
31 ธนัวาคม 2555 230,050,308 2,948,053 221,829,828 795,132,547 635,086,762 351,742,880 2,079,932 241,580,197 151,049,592 54,858,369 306,469,023 2,992,827,491 

31 ธนัวาคม 2556 333,100,308 15,796,345 204,168,879 1,069,217,227 791,290,755 346,229,765 5,632,728 308,967,197 178,531,888 68,081,753 964,745,611 4,285,762,456 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี       
2555 (จาํนวน 49.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    465,640,926 

2556 (จาํนวน 51.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    546,108,542 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัว
และอุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง 

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อุปกรณ์
ระหวา่งติดตั้ง/
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน             
1 มกราคม 2555 230,050,308 6,323,226 400,656,633 923,696,695 988,725,357 867,699,735 10,217,643 1,349,147,416 380,536,434 140,775,147 104,297,334 5,402,125,928 
ซื้อเพิ่ม - 364,050 2,966,523 36,080,027 55,587,818 148,021,427 483,300 25,205,443 37,943,171 18,412,871 923,495,532 1,248,560,162 
โอนเขา้ (ออก) - - 13,030,965 225,424,485 208,897,188 82,579,006 (41,500) 115,593,475 46,207,122 20,610,182 (712,300,923) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (11,176,703) (8,963,058) (11,996,167) - (6,865,354) (11,809,560) (747,664) (9,022,920) (60,581,426) 
31 ธนัวาคม 2555 230,050,308 6,687,276 416,654,121 1,174,024,504 1,244,247,305 1,086,304,001 10,659,443 1,483,080,980 452,877,167 179,050,536 306,469,023 6,590,104,664 
ค่าเสื่อมราคาสะสม             
1 มกราคม 2555 - 2,533,432 174,527,897 312,316,884 525,185,464 571,262,657 7,032,670 1,181,350,880 241,928,599 108,498,591 - 3,124,637,074 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 1,205,791 20,296,396 72,634,328 90,844,954 125,302,960 1,588,340 73,335,456 64,284,258 16,148,443 - 465,640,926 
โอนเขา้ (ออก) - - - - (21,170) 360,167 (41,499) (7,437,934) 6,847,640 292,796 - - 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (6,059,255) (6,848,705) (4,180,408) - (5,747,619) (11,232,922) (747,663) - (34,816,572) 

31 ธนัวาคม 2555 - 3,739,223 194,824,293 378,891,957 609,160,543 692,745,376 8,579,511 1,241,500,783 301,827,575 124,192,167 - 3,555,461,428 
ค่าเผือ่การด้อยค่า             
1 มกราคม 2555 - - - - - 33,940,515 - - - - - 33,940,515 
เพิ่มขึ้น - - - - - 7,875,230 - - - - - 7,875,230 
31 ธนัวาคม 2555 - - - - - 41,815,745 - - - - - 41,815,745 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี             
31 ธนัวาคม 2554 230,050,308 3,789,794 226,128,736 611,379,811 463,539,893 262,496,563 3,184,973 167,796,536 138,607,835 32,276,556 104,297,334 2,243,548,339 

31 ธนัวาคม 2555 230,050,308 2,948,053 221,829,828 795,132,547 635,086,762 351,742,880 2,079,932 241,580,197 151,049,592 54,858,369 306,469,023 2,992,827,491 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี       
2554 (จาํนวน 41.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     403,032,019 

2555 (จาํนวน 49.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    465,640,926 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัว
และอุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง 

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อุปกรณ์
ระหวา่งติดตั้ง/
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน             
1 มกราคม 2556 208,311,198 6,687,276 358,914,746 983,449,001 1,058,691,121 855,359,661 10,659,443 1,378,893,382 364,781,155 179,050,536 301,870,353 5,706,667,872 
ซื้อเพิ่ม 103,050,000 - 3,298,800 17,660,752 17,168,998 102,646,130 3,885,505 16,494,932 23,817,144 3,480,200 1,380,152,629 1,671,655,090 
โอนเขา้ (ออก) - 15,319,520 - 283,953,291 194,041,185 19,131,798 1,150,800 109,034,581 58,941,898 30,500,473 (712,073,546) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (15,141,266) (14,955,394) (12,472,325) - (18,566,709) (15,383,528) (9,937,877) (9,255,445) (95,712,544) 
31 ธนัวาคม 2556 311,361,198 22,006,796 362,213,546 1,269,921,778 1,254,945,910 964,665,264 15,695,748 1,485,856,186 432,156,669 203,093,332 960,693,991 7,282,610,418 
ค่าเสื่อมราคาสะสม             
1 มกราคม 2556 - 3,739,223 186,341,171 346,619,838 561,417,984 581,195,672 8,579,511 1,188,226,573 250,774,376 124,192,167 - 3,251,086,515 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2,471,228 18,072,785 72,128,265 85,866,986 98,978,645 1,398,020 69,099,518 58,563,471 20,260,790 - 426,839,708 
โอนเขา้ (ออก) - - - (927,117) (3,913,205) 653,357 85,489 (5,742,406) 9,843,882 - - - 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับ
ส่วนที่จาํหน่าย/       
ตดัจาํหน่าย - - - (10,865,891) (13,608,589) (1,729,284) - (18,286,586) (14,185,094) (9,441,378) - (68,116,822) 

31 ธนัวาคม 2556 - 6,210,451 204,413,956 406,955,095 629,763,176 679,098,390 10,063,020 1,233,297,099 304,996,635 135,011,579 - 3,609,809,401 
ค่าเผือ่การด้อยค่า             
1 มกราคม 2556 - - - - - 41,815,745 - - - - - 41,815,745 
เพิ่มขึ้น - - - - - 13,486,242 - - - - -     13,486,242 
31 ธนัวาคม 2556 - - - - - 55,301,987 - - - - - 55,301,987 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี             
31 ธนัวาคม 2555 208,311,198 2,948,053 172,573,575 636,829,163 497,273,137 232,348,244 2,079,932 190,666,809 114,006,779 54,858,369 301,870,353 2,413,765,612 

31 ธนัวาคม 2556 311,361,198 15,796,345 157,799,590 862,966,683 625,182,734 230,264,887 5,632,728 252,559,087 127,160,034 68,081,753 960,693,991 3,617,499,030 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี       
2555 (จาํนวน 42.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     375,773,440 

2556 (จาํนวน 48.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    426,839,708 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัว
และอุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง 

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

อุปกรณ์
ระหวา่งติดตั้ง/
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน             
1 มกราคม 2555 208,311,198 6,323,226 342,917,258 803,977,006 862,909,476 711,224,125 10,217,643 1,273,929,360 316,848,755 140,775,147 88,960,058 4,766,393,252 
ซื้อเพิ่ม - 364,050 2,966,523 15,829,950 46,017,533 101,577,002 483,300 20,272,651 19,679,983 18,412,871 767,640,456 993,244,319 
โอนเขา้ (ออก) - - 13,030,965 172,837,453 155,810,263 54,179,118 (41,500) 90,641,475 38,639,285 20,610,182 (545,707,241) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (9,195,408) (6,046,151) (11,620,584) - (5,950,104) (10,386,868) (747,664) (9,022,920) (52,969,699) 
31 ธนัวาคม 2555 208,311,198 6,687,276 358,914,746 983,449,001 1,058,691,121 855,359,661 10,659,443 1,378,893,382 364,781,155 179,050,536 301,870,353 5,706,667,872 
ค่าเสื่อมราคาสะสม             
1 มกราคม 2555 - 2,533,432 168,931,740 291,385,678 491,844,453 489,665,069 7,032,670 1,141,742,441 204,498,336 108,498,591 - 2,906,132,410 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 1,205,791 17,409,431 60,662,314 75,286,145 93,103,719 1,588,340 58,585,758 51,783,499 16,148,443 - 375,773,440 
โอนเขา้ (ออก) - - - - - 2,278,007 (41,499) (7,043,567) 4,514,263 292,796 - - 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับ
ส่วนที่จาํหน่าย/        
ตดัจาํหน่าย - - - (5,428,154) (5,712,614) (3,851,123) - (5,058,059) (10,021,722) (747,663) - (30,819,335) 

31 ธนัวาคม 2555 - 3,739,223 186,341,171 346,619,838 561,417,984 581,195,672 8,579,511 1,188,226,573 250,774,376 124,192,167 - 3,251,086,515 
ค่าเผือ่การด้อยค่า             
1 มกราคม 2555 - - - - - 33,940,515 - - - - - 33,940,515 
เพิ่มขึ้น - - - - - 7,875,230 - - - - -          7,875,230 
31 ธนัวาคม 2555 - - - - - 41,815,745 - - - - - 41,815,745 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี             
31 ธนัวาคม 2554 208,311,198 3,789,794 173,985,518 512,591,328 371,065,023 187,618,541 3,184,973 132,186,919 112,350,419 32,276,556 88,960,058 1,826,320,327 

31 ธนัวาคม 2555 208,311,198 2,948,053 172,573,575 636,829,163 497,273,137 232,348,244 2,079,932 190,666,809 114,006,779 54,858,369 301,870,353 2,413,765,612 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี       
2554 (จาํนวน 41.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     334,182,939 

2555 (จาํนวน 42.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    375,773,440 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 2,500 ลา้นบาท และ 2,227 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 2,368 
ลา้นบาท และ 2,137 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บริษทัฯไดน้าํท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนประมาณ 108 ลา้นบาท            
(2555: 108 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง            

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 71,012,358 68,323,573 
ซ้ือเพ่ิม 11,446,886 10,010,309 
จาํหน่าย (183,726) (183,726) 
31 ธนัวาคม 2555 82,275,518 78,150,156 
ซ้ือเพ่ิม 14,712,296 13,821,572 
31 ธนัวาคม 2556 96,987,814 91,971,728 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2555 24,427,392 23,481,890 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,844,674 7,346,445 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (125,571) (125,571) 
31 ธนัวาคม 2555 32,146,495 30,702,764 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,059,239 8,422,316 
31 ธนัวาคม 2556 41,205,734 39,125,080 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2555 50,129,023 47,447,392 

31 ธนัวาคม 2556 55,782,080 52,846,648 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี   
2555 7,844,674 7,346,445 

2556 9,059,239 8,422,316 
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18. สิทธิการเช่า 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 1,119,468,716 1,084,969,311 
ซ้ือเพ่ิม 111,099 111,099 

จาํหน่าย (33,389,708) (33,389,708) 

31 ธนัวาคม 2555 1,086,190,107 1,051,690,702 
ซ้ือเพ่ิม 6,801,861 4,921,507 

จาํหน่าย (34,164,678) (34,164,678) 

31 ธนัวาคม 2556 1,058,827,290 1,022,447,531 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2555 665,915,363 658,137,113 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 45,437,115 43,654,765 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (33,389,707) (33,389,707) 

31 ธนัวาคม 2555 677,962,771 668,402,171 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 42,959,011 40,783,974 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (27,180,247) (27,180,247) 

31 ธนัวาคม 2556 693,741,535 682,005,898 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2555 408,227,336 383,288,531 

31 ธนัวาคม 2556 365,085,755 340,441,633 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี   

2555 45,437,115 43,654,765 

2556  42,959,011 40,783,974 

19. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 850 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืในรูปของ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีระบุในสัญญาและคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯได้
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 532,061,767 518,469,250 518,430,174 510,584,904 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,452,415 9,492,440 14,954,155 14,938,410 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั            

(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 446,224,866 
 

238,005,633 400,921,157 187,936,072 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 838,971,135 846,412,299 724,640,862 749,294,183 
อ่ืนๆ 26,905,103 27,375,227 26,022,673 25,903,077 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,857,615,286 1,639,754,849 1,684,969,021 1,488,656,646 

21. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 66,018,888 68,856,888 56,411,840 59,939,995 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 45,539,274 59,966,958 38,308,977 53,708,554 
รายไดร้อตดับญัชี - บตัรของขวญั 13,302,472 16,681,349 12,965,112 16,406,549 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายและ                    
เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 17,741,630 19,277,575 14,448,316 16,936,936 

อ่ืนๆ 13,067,244 19,039,409 10,844,632 15,682,250 

รวม 155,669,508 183,822,179 132,978,877 162,674,284 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

22.1 โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบใหเ้ป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 
36.9 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 33.4 ลา้นบาท 

22.2 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานและเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลาแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

โครงการ
ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 84,313,344 28,647,606 112,960,950 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,281,763 3,078,707 10,360,470 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,574,953 904,610 4,479,563 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,491,424) (7,210,000) (12,701,424) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี 49,636,428 1,099,607 50,736,035 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 139,315,064 26,520,530 165,835,594 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  16,497,768 6,309,641 22,807,409 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,698,210 1,044,059 6,742,269 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (4,000,000) (4,000,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 161,511,042 29,874,230 191,385,272 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โครงการ
ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 80,813,303 27,322,253 108,135,556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6,763,086 2,788,945 9,552,031 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,427,956 860,728 4,288,684 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,491,424) (6,940,000) (12,431,424) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี 47,238,907 1,003,761 48,242,668 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 132,751,828 25,035,687 157,787,515 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,840,484 5,548,350 20,388,834 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,429,122 983,363 6,412,485 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (3,850,000) (3,850,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 153,021,434 27,717,400 180,738,834 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในงบกาํไร
ขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  22,807,409 10,360,470 20,388,834 9,552,031 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,742,269 4,479,563 6,412,485 4,288,684 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี  - 50,736,035 - 48,242,668 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 29,549,678 65,576,068 26,801,319 62,083,383 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 4.1 4.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 4.0 - 6.0 4.0 - 6.0 
อตัราเงินเฟ้อ 3.5 3.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 4.0 - 16.0 4.0 - 16.0 
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 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและ 2 ปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
โครงการผลประโยชน์             
หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังาน
ครบกาํหนดระยะเวลา 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 161.5 153.0 29.9 27.7 
ปี 2555  139.3 132.8 26.5 25.0 
ปี 2554 84.3 80.8 28.6 27.3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์ 

 
โครงการผลประโยชน์             
หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังาน
ครบกาํหนดระยะเวลา 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 - - - - 
ปี 2555  35.7 33.8 0.8 0.7 
ปี 2554 - - - - 

23. ทุนเรือนหุ้น 

23.1 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  

23.2 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษดงัน้ี 

23.2.1 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยจาํนวนหุ้นสามญัใหม่ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั
เพิ่มจาก 41,450,800 หุ้น เป็น 414,508,000 หุ้น บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั
ท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555  

23.2.2 อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 414.5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 414.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ้ 23.2.1) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 920 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 920 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
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บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 505,492,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2555  

23.2.3 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 

23.3 เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติพิเศษดงัน้ี 

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

23.3.2 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 720 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 925.85 ลา้น
บาท (หุ้นสามญั 925.85 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 205,850,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556  
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23.4 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) กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้น
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 

24.  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
การตอบแทนการทาํงานของผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้แกไ้ขชนิดของใบสาํคญัแสดง
สิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนในกรณีท่ีผูบ้ริหารและ
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 ซ่ึงคาํนวณโดยใช้
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 ต่อปี  
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 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ ESOP 
หรือ M-WA เป็นจาํนวน 36 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 33 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
พนกังานในงบกาํไรขาดทุนพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้
ดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิ M-WA ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจาํนวน 
20,000,000 หน่วย 

25. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

26. รายได้อืน่ 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรสมาชิก 42,619,371 36,134,835 34,401,734 31,494,729 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 42,811,386 26,907,711 37,640,202 22,596,136 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 18,790,866 17,937,978 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 12,000,000 12,000,000 
รายไดค้่าสิทธิ 16,041,207 6,864,952 16,041,207 6,864,952 
รายไดค้่าบตัรของขวญัหมดอาย ุ 6,315,600 3,781,100 6,315,600 3,781,100 
ดอกเบ้ียรับ 98,803,494 5,248,072 103,376,590 10,843,725 
รายไดเ้งินชดเชยจากการทาํประกนัความ
เสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วม 5,435,846 38,477,943 5,435,846 34,496,506 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสิทธิการเช่า - 1,460,528 - 1,451,243 

อ่ืน ๆ 59,097,742 35,084,071 53,925,263 32,357,627 

รวม 271,124,646 153,959,212 287,927,308 173,823,996 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังาน 3,990,743,762 3,596,492,879 3,439,759,727 3,168,145,334 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,633,378,929 1,493,256,706 1,346,694,559 1,447,519,490 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน 1,134,184,071 946,342,744 946,602,536 818,856,381 

ค่าสาธารณูปโภค 647,370,897 569,083,262 548,382,735 491,242,672 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 598,126,792 518,922,715 476,045,998 426,774,650 
ค่าโฆษณา 299,941,927 258,793,922 217,184,198 179,780,664 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 161,329,942 138,791,911 145,852,995 128,430,534 
ค่าฝึกอบรม 722,976 614,400 95,897,678 109,476,815 
ค่าภาษีโรงเรือน 50,867,726 45,532,989 44,940,285 40,917,201 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 43,169,608 57,926,849 36,215,017 48,814,224 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 32,001,006 7,875,230 13,486,242 7,875,230 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ
สินคา้ระหวา่งผลิต 15,488,615 20,095,599 13,525,579 17,596,927 
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28. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 505,359,282 566,488,449 458,147,489 535,412,057 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            

นิติบุคคลของปีก่อน 698,100 (1,678,037) 698,100 (1,678,037) 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (18,955,036) 6,892,484 (14,335,811) (7,233,754) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 2,201,408 - 2,102,522 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุน 

 
487,102,346 573,904,304 444,509,778 528,602,778 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,526,274,859 2,605,322,979 2,304,689,024 2,397,223,064 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 505,254,972 599,224,285 460,937,805 551,361,305 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 698,100 (1,678,037) 698,100 (1,678,037) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 2,201,408 - 2,102,522 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (65,743) (73,302) (65,743) (73,302) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,862,987 4,669,587 2,343,332 4,008,201 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (22,647,970) (30,439,637) (19,403,716) (27,117,911) 

รวม (18,850,726) (25,843,352) (17,126,127) (23,183,012) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 487,102,346 573,904,304 444,509,778 528,602,778 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 515,662 - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,455,655 1,455,655 1,455,655 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 14,763,350 8,363,149 6,788,103 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 38,277,054 33,167,119 22,973,233 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 7,214,097 - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - - 14,437,208 

อ่ืนๆ 2,219,192 2,295,931 8,642,926 

รวม 64,445,010 45,281,854 54,297,125 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 358,680 150,560 71,939 

รวม 358,680 150,560 71,939 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 64,086,330 45,131,294 54,225,186 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 515,662 - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,455,655 1,455,655 1,455,655 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 11,060,397 8,363,149 6,788,103 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36,147,767 31,557,503 22,000,054 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 6,699,248 - - 

อ่ืนๆ 1,737,507 1,723,135 7,685,067 

รวม 57,616,236 43,099,442 37,928,879 

    
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 292,253 111,270 71,939 

รวม 292,253 111,270 71,939 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 57,323,983 42,988,172 38,856,940 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็น 
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา
ประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวสาํหรับปี 2555 - 2557 
บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  
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29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีโดยไดป้รับจาํนวนหุ้น
สามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่า
หุน้ละ  10 บาท  เป็นมูลค่าหุน้ละ  1 บาท  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 โดยถือเสมือน
วา่การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้และมูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจากจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้น
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

29.1 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 

งบการเงินรวม/                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
ยอดยกมา 720,000 410,363 
บวก: จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปี 73,831 83,391 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 793,831 493,754 

 



 

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

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

 

29.2 การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 การกระทบยอดระหวา่งกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย    

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

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

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,039,172,513 2,031,418,675 793,831 493,754 2.57 4.11 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้รรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจาํนวน 20,000,000 หน่วย    7,895 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 2,039,172,513 2,031,418,675 801,726 493,754 2.54 4.11 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   
ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (บาท) (บาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,860,179,246 1,868,620,286 793,831 493,754 2.34 3.78 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้รรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจาํนวน 20,000,000 หน่วย    7,895 -   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั           
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1,860,179,246 1,868,620,286 801,726 493,754 2.32 3.78 

30. 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 
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 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีค่า
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

31. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
จาํนวน          

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย     

ต่อหุน้ 
2555    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 
คร้ังท่ี 1 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2555 (มูลค่าหุน้
สามญัท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 1,284,145,784 30.98 

    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 
คร้ังท่ี 2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 7 กนัยายน 2555 (มูลค่าหุน้
สามญัท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 499,896,648 12.06 

    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2555 
คร้ังท่ี 3 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2555 (มูลค่าหุน้
สามญัท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 439,200,000 0.61 

รวม  2,223,242,432  

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 102.6 ลา้นบาท 
(2555: 45.2 ลา้นบาท)ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารและศูนยจ์ดัส่งสินคา้ 
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32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 1,017 917 
1 ถึง 5 ปี 1,043 1,108 
มากกวา่ 5 ปี 435 290 

32.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สญัญาไดต้ก
ลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ และบริษทัฯ     
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 31 
ลา้นบาท  

32.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนประมาณ 13.6 ลา้นบาท (2555: 6.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงิน
ใหก้บัเจา้หน้ีจาํนวน 6.3 ลา้นบาท (2555: ไม่มี) และเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 7.3 ลา้นบาท (2555: 6.5 
ลา้นบาท) 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า             
เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุนและเงินกูย้ืมระยะสั้น กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื และตัว๋เงิน
รับ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดังนั้ นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าท่ี
หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มืและตัว๋เงินรับท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน      

1 ปี 
มากกวา่      
1 ถึง 5 ปี  

ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

ไม่มี             
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100 - 494 277 871 0.13 - 3.20 
เงินลงทุนชัว่คราว 3,000 - - 339 3,339 3.40 - 3.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 160 160 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 5,000 - - 5,000 3.70 

 3,100 5,000 494 776 9,370  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,858 1,858 - 

 - - - 1,858 1,858  
 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 

รวม 
อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 
 คงท่ีภายใน 

1 ปี 
ไม่มี            

อตัราดอกเบ้ีย  
 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 565 222 787 0.60 - 0.63 
เงินลงทุนชัว่คราว - - 201 201 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 60 60 - 

 - 565 483 1,048  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 850 - - 850 3.70 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,640 1,640 - 

 850 - 1,640 2,490  

 



 

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

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

 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 
ภายใน      

1 ปี 
มากกวา่      
1 ถึง 5 ปี  

ปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

ไม่มี           
อตัราดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100 - 377 164 641 0.13 - 3.20 
เงินลงทุนชัว่คราว  3,000 - - 256 3,256 3.40 - 3.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 224 224 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - - 130 - 130 2.60 - 3.70 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 5,000 - - 5,000 3.70 

 3,100 5,000 507 644 9,251  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,685 1,685 - 
 - - - 1,685 1,685  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา 
ดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 คงท่ีภายใน 
1 ปี  

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 487 171 658 0.60 - 0.63 
เงินลงทุนชัว่คราว  - - 156 156 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 120 120 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 200 - 200 3.50 - 3.80 

 - 687 447 1,134  

      

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 850 - - 850 3.70 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,489 1,489 - 

 850 - 1,489 2,339  

 



 

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

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

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการขายสินคา้และบริการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 5.5 5.5 0.3102 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.05 0.05 32.6778 
    

 หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 13.1 1.8 0.3159 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 1.5 1.5 0.3500 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.01 0.01 30.3873 
    

 หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 8.5 0.5 0.3580 

 



 

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

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

33.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

34. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2555: 2.5:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2555: 2.8:1) 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.6 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,449.36 
ลา้นบาท  

บริษทัฯจะนาํเสนอเพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป  

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 
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