
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป   

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2558  



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 205,049              298,554              134,280              222,235              

เงินลงทุนชัว่คราว 6 9,025,307           8,358,998           8,667,209           8,100,557           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 133,570              91,696                234,492              189,305              

สินคา้คงเหลือ 221,059              280,622              209,935              269,290              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 81,273                318,138              63,306                275,613              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,666,258           9,348,008           9,309,222           9,057,000           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 12,481                15,518                12,481                15,518                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         351,480              351,480              

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 119,426              133,619              149,207              149,207              

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 -                         -                         -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 4,561,009           4,573,332           3,936,707           3,936,178           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 62,607                59,171                60,054                56,565                

สิทธิการเช่า 13 312,980              322,623              290,802              299,956              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 131,540              120,270              121,340              110,582              

เงินมดัจาํ 315,947              305,963              253,744              245,838              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,515,990           5,530,496           5,175,815           5,165,324           
รวมสินทรัพย์ 15,182,248         14,878,504         14,485,037         14,222,324         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 1,090,487           1,443,622           970,016              1,311,631           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 416,639              291,714              373,173              260,914              

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง

   กาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 33,240                35,566                29,736                27,136                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 203,306              197,975              175,378              173,579              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,743,672           1,968,877           1,548,303           1,773,260           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 10,906                11,248                10,906                9,231                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 225,357              217,678              210,997              204,178              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,950                  -                         5,950                  -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 242,213              228,926              227,853              213,409              

รวมหนีสิ้น 1,985,885           2,197,803           1,776,156           1,986,669           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 925,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 925,850              925,850              925,850              925,850              

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุน้สามญั 907,084,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

          (31 ธนัวาคม 2557: หุน้สามญั 907,081,100 หุน้ 

          มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 907,085              907,081              907,085              907,081              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,785,028           8,785,028           8,785,028           8,785,028           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 367,876              325,699              367,876              325,699              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,585                92,585                92,585                92,585                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,043,458           2,563,655           2,556,307           2,125,262           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 331                    6,653                  -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,196,363         12,680,701         12,708,881         12,235,655         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,182,248         14,878,504         14,485,037         14,222,324         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,584,547         3,341,736         3,204,804         3,011,757         
ดอกเบ้ียรับ 58,659              73,390              58,011              73,443              
เงินปันผลรับ 199                   199                   199                   199                   
รายไดอ้ื่น 58,078              47,504              65,449              60,945              
รวมรายได้ 3,701,483         3,462,829         3,328,463         3,146,344         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,218,027         1,129,354         1,227,853         1,139,347         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,630,413         1,517,634         1,345,629         1,280,818         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 249,359            232,863            221,422            201,953            
รวมค่าใช้จ่าย 3,097,799         2,879,851         2,794,904         2,622,118         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 603,684            582,978            533,559            524,226            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (7,871)               (1,550)               -                        -                        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 595,813            581,428            533,559            524,226            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (116,010)           (113,557)           (102,514)           (101,826)           
กาํไรสําหรับงวด 479,803            467,871            431,045            422,400            

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 479,803            467,871            431,045            422,400            

กาํไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.53 0.52 0.48 0.47

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.52 0.51 0.47 0.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กาํไรสําหรับงวด 479,803            467,871            431,045            422,400            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (6,322)               (329)                  -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (6,322)               (329)                  -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 473,481            467,542            431,045            422,400            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 473,481            467,542            431,045            422,400            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 595,813            581,428            533,559            524,226            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (3,590)               (2,656)               (2,789)               (1,990)               
   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
      เงินลงทุนชัว่คราว (1,919)               490                   (1,463)               173                   
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7,871                1,550                -                    -                    
   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 1,223                144                   1,223                144                   
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,801                6,420                6,161                6,010                
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 195,866            164,127            162,760            133,496            
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 702                   2,945                702                   2,139                
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,752                (100)                  44                     (109)                  
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        168                   -                        168                   
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 42,177              16,882              40,429              16,059              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,572 7,915                7,712                7,154                
   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (13,014)             (10,687)             (12,600)             (10,463)             
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (18,101)             (10,666)             (9,592)               (7,957)               
   ดอกเบ้ียรับ (58,659)             (73,390)             (58,011)             (73,443)             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 768,494            684,570            668,135            595,607            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 15,983              2,132                14,568              (4,541)               
   สินคา้คงเหลือ 58,340              48,043              58,132              46,142              
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 227,731            274,577            203,631            258,366            
   เงินมดัจาํ (9,984)               (11,209)             (7,906)               (9,053)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (312,675)           (462,543)           (302,782)           (423,061)           
   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 18,345              39,941              14,399              37,271              
   รายไดร้อตดับญัชี 15,433              8,095                13,867 8,095                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (893)                  -                        (893)                  -                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 5,950                -                        5,950                -                        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 786,724            583,606            667,101            508,826            
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 802                   806                   4                       1,474                
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,355)               (1,303)               (1,013)               (799)                  
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 785,171            583,109            666,092            509,501            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        -                        -                        50,000              
เงินลงทุนทัว่ไปเพิม่ข้ึน (660,800)           (162,324)           (562,400)           (192,300)           
เงินจ่ายล่วงหนา้เพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์(เพิม่ข้ึน)ลดลง 3,037                (556)                  3,037                (556)                  
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (214,963)           (446,046)           (191,044)           (393,234)           
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (6,184)               (2,407)               (6,126)               (2,275)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 230                   2,578                2,482                2,563                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (878,680)           (608,755)           (754,051)           (535,802)           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4                       -                        4                       -                        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 4                       -                        4                       -                        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (93,505)             (25,646)             (87,955)             (26,301)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 298,554            775,899            222,235            641,293            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 205,049            750,253            134,280            614,992            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ลดลง (38,127)             (151,292)           (38,318)             (139,646)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ผลตา่งจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง แปลงคา่

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 905,850               8,785,028            36,070                 92,585                 2,695,310            9,377                   12,524,220          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17 -                          -                          16,882                 -                          -                          -                          16,882                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          467,871               (329)                    467,542               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 905,850               8,785,028            52,952                 92,585                 3,163,181            9,048                   13,008,644          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 907,081               8,785,028            325,699               92,585                 2,563,655            6,653                   12,680,701          

หุน้สามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 4                          -                          -                          -                          -                          -                          4                          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17 -                          -                          42,177                 -                          -                          -                          42,177                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          479,803               (6,322)                 473,481               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 907,085               8,785,028            367,876               92,585                 3,043,458            331                      13,196,363          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 905,850               8,785,028            36,070                 92,585                 2,277,506            12,097,039          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                          -                          16,882                 -                          -                          16,882                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          422,400               422,400               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 905,850               8,785,028            52,952                 92,585                 2,699,906            12,536,321          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 907,081               8,785,028            325,699               92,585                 2,125,262            12,235,655          

หุน้สามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 4                          -                          -                          -                          -                          4                          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                          -                          42,177                 -                          -                          42,177                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          431,045               431,045               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 907,085               8,785,028            367,876               92,585                 2,556,307            12,708,881          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบ
กิจการภตัตาคารโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอม็ เค เรสโตรองต”์ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1200 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 435 สาขา (31 ธนัวาคม 2557: 428 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การ
ตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในงวดปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินงวดปัจจุบนัและงบการเงินงวดก่อนท่ี
นาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุน
มีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
ได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจ
ในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้น
หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงกต็าม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่
และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วม
คา้ ซ่ึงได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่าตนมีการ
ควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุน
รายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น 
กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint 
operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการ
ร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ใหกิ้จการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชท้าํใหบ้ริษทัฯตอ้งเปล่ียนวิธีในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้จาํนวน
หน่ึงแห่ง จากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนผลของการเปล่ียนแปลงขา้งต้น ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการ
งาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชวิ้ธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
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2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4  

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือ
ปฏิบัต ิ

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง
มาถือปฏิบติั 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุน
รวมมีดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมข้ึน 133,619 
สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง (85,479) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง (72,490) 
หน้ีสินหมุนเวียนลดลง (24,350) 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

งบกาํไรขาดทุน  
รายไดล้ดลง (32,585) 
ค่าใชจ่้ายลดลง (34,135) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เพิม่ข้ึน 1,550 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 197 172 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ร้อยละ 7 
รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 5 5 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 13 13 อตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิม่) แต่ไม่เกิน     
4 ลา้นบาทต่อเดือน และอตัรา 0.5 ลา้นบาท
ต่อเดือน  

ดอกเบ้ียรับ - - - 1 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินของ
ธนาคารแห่งหน่ึงต่อปี 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 2 2 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 26 15 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ 1 1 1 1 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อเดือน 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 12 10 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 10 9 7 6 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 8 7 8 7 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 1 - - ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย  และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 
ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่
เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 104,566 103,888 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 952 598 952 598 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 952 598 105,518 104,486 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 10,432 5,528 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 8,891 8,552 3,545 3,100 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,891 8,552 13,977 8,628 

สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

สญัญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการดาํเนินธุรกิจ 

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

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ซ่ึง
บริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ดา้นการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ดา้น
การจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการควบคุมคุณภาพ 
โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของรายได้
จากการขายและบริการ (หลงัหักภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี
และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ไดต้กลงเปล่ียนค่าตอบแทนใน
สัญญารับจา้งบริหารงานเป็นอตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่
ไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน โดยใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯและบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกัด ได้ตกลงทาํสัญญารับจ้าง
บริหารงานฉบบัใหม่ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นอตัราร้อยละ 4 
ของรายไดจ้ากการขายและบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่ไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมี
อาย ุ2 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพนัธ์ 2559 และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี 
จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั 
ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตาม
สัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558 และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้
ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จาํกดั ทั้งส้ิน 8 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสญัญา 
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สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเกบ็สินคา้ 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอ็ม เค โกลบอล จาํกดั”) โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1.47 ลา้นบาทต่อเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี      
1 มกราคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรก
ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะต้องแจ้งความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อน
ระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดต้กลงทาํสัญญา
เช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเกบ็สินคา้ฉบบัใหม่ โดยบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1.69 ลา้นบาทต่อ
เดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความ
จาํนงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท        
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี     
31 ตุลาคม 2576  ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 
เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ย
กวา่ 90 วนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 24 38 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 1 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 6 3 
รวม 31 42 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 9

W
th

…

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

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

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินสด 69,137 156,777 57,630 136,896 
เงินฝากออมทรัพย ์ 135,912 141,777 76,650 85,339 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 205,049 298,554 134,280 222,235 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2557: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

6.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินฝากประจาํ 7,555,144 7,660,144 7,530,144 7,530,144 
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 

(หมายเหตุ 6.2) 1,470,163 698,854 1,137,065 570,413 

รวม 9,025,307 8,358,998 8,667,209 8,100,557 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.38 ถึง 3.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2557: ร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี) 
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6.2 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 698,854 570,413 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   
  เพ่ือคา้เพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,987,717 2,414,317 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน   
  เงินสดรับจากการจาํหน่าย (2,221,917) (1,851,917) 
  กาํไรจากการจาํหน่าย 3,590 2,789 
รวม (2,218,327) (1,849,128) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  1,919 1,463 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 1,470,163 1,137,065 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 77,174 79,271 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 77,174 79,271 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,185 26,259 16,357 23,597 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,185 26,259 16,357 23,597 

รวมลูกหน้ีการคา้ 17,185 26,259 93,531 102,868 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 11

W
th

…

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

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

 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 952 598 28,344 25,215 
เงินทดรองจ่าย 14,129 10,080 11,935 8,459 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 88,141 30,284 88,124 30,117 
อ่ืนๆ 15,741 27,053 15,136 25,224 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 118,963 68,015 143,539 89,015 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,578) (2,578) (2,578) (2,578) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 116,385 65,437 140,961  86,437 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 133,570 91,696 234,492 189,305 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 
 31 มีนาคม    31 ธนัวาคม  31 มีนาคม    31 ธนัวาคม  31 มีนาคม    31 ธนัวาคม  

บริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั 400,000 400,000 100 100 299,050 299,050 
บริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
จาํกดั 35,000 35,000 100 100 52,430 52,430 

รวม     351,480 351,480 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 12

W
th

…

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

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

9. เงนิลงทุนในการร่วมค้า  

9.1 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนเรียก
ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 มีนาคม
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค        
พีทีอี ลิมิเทด็ ร้านอาหาร 298,414 50 50 119,426 133,619 149,207 149,207 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้     119,426 133,619 149,207 149,207 

9.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหว่างงวด ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2558 2557 
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 7,871 1,550 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278 7,278 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,278) (7,278) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
 (ปรับปรุงใหม่)  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  4,573,332 3,936,178 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหวา่งงวด (38,127) (36,318) 
เงินสดจ่ายชาํระค่าอาคารและอุปกรณ์ 214,963 191,044 

 รวม 176,836 154,726 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (230) (2,482) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,752) (44) 

 รวม (4,982) (2,526) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (183,475) (150,969) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด (702) (702) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 4,561,009 3,936,707 

12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

 (ปรับปรุงใหม่)  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  59,171 56,565 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,184 6,126 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,748) (2,637) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 62,607 60,054 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

13. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 322,623 299,956 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (9,643) (9,154) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 312,980 290,802 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม    
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม    
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 326,190 413,415 322,643 409,935 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,891 8,552 13,977 8,628 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      

(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 160,191 200,650 146,950 185,785 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 575,907 805,822 468,211 693,041 
อ่ืนๆ 19,308 15,183 18,235 14,242 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,090,487 1,443,622 970,016 1,311,631 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

โครงการ
ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 185,998 31,680 217,678 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,860 1,548 6,408 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,858 306 2,164 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างงวด (893) - (893) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 191,823 33,534 225,357 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โครงการ
ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 175,333 28,845 204,178 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,359 1,327 5,686 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,749 277 2,026 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างงวด (893) - (893) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 180,548 30,449 210,997 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวน 8.6 ลา้นบาทและ 7.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 7.7 ลา้นบาทและ 7.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16. ทุนเรือนหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก 907.08 ลา้นบาท (หุน้สามญั 907.08 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 907.09 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 907.09 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดย
จาํนวนดงักล่าวเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (M-WA) จาํนวน 3,500 
บาท (หุน้สามญัจาํนวน 3,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

บริษทัฯจดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและชาํระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2558 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 16

W
th

…

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

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

17. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้จัดสรรและออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
(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 นับจากวนัท่ีบริษทัฯได้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สําหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไปตรง
กบัวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 17 (วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯได้ในอตัราการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคา 1 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีขอ้กาํหนดการใชสิ้ทธิและมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ 
ESOP หรือ M-WA เป็นจาํนวน 42.2 ลา้นบาท (2557: 16.9 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 40.4 ลา้นบาท 
(2557: 16.1 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุนพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

 การเปล่ียนแปลงในจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

จาํนวนในสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 20,000 20,000 
หกั: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัตน้งวด (1,235) - 
 ใบสาํคญัแสดงท่ีใชสิ้ทธิระหว่างงวด - (1,235) 

 ยอดสะสมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัส้ินงวด (1,235) (1,235) 
หกั: ใบสาํคญัแสดงสิทธิตดัจาํหน่าย ณ วนัตน้งวด (3,289) - 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (376) (3,289) 

 ยอดสะสมของใบสาํคญัแสดงสิทธิตดัจาํหน่าย ณ วนัส้ินงวด* (3,665) (3,289) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินงวด 15,100 15,476 

 * บริษทัฯตดัจาํหน่ายใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีไม่เขา้เง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิ เน่ืองจากลาออกก่อนใบสาํคญัแสดงสิทธิครบกาํหนด 
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18. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 127,280 119,034 113,272 106,781 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (11,270) (5,477) (10,758) (4,955) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 116,010 113,557 102,514 101,826 

19. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวน        
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

19.1 จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 
งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

 2558 2557 
ยอดยกมา 907,081 905,850 
บวก: จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งงวด 3 - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 907,084 905,850 
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19.2 การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

การกระทบยอดระหวา่งกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 479,803 467,871 907,084 905,850 0.53 0.52 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    11,113 19,611   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 479,803 467,871 918,197 925,461 0.52 0.51 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย   
ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 431,045 422,400 907,084 905,850 0.48 0.47 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    10,392 19,611   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั          
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 431,045 422,400 917,476 925,461 0.47 0.46 
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20. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการให้บริการดา้นฝึกอบรม 
และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วน
งานดาํเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมี
สัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าว ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงาน
เดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างและรายจ่ายฝ่ายทุนอ่ืน ๆ เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 4.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 49.0 ลา้นบาท)  

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 1,129.8 943.5 
1 ถึง 5 ปี 1,293.3 1,125.5 
มากกว่า 5 ปี 379.7 369.1 
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21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและคู่สัญญาไดต้กลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและ
ราคาสินคา้ โดยท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

21.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็น
จาํนวนประมาณ 17.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 17.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการ
จ่ายชาํระเงินให้กบัเจ้าหน้ีจาํนวน 6.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 6.3 ลา้นบาท) และเพ่ือคํ้าประกนัการใช้
ไฟฟ้าจาํนวน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 11 ลา้นบาท) 

22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใช ้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้
(observable inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 
ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ี
กิจการประมาณข้ึน  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - ตราสารหน้ี 1,470,163 1,137,065 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานของปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 907.08 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตร
มาสท่ีสองของปี 2558 

23.2 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้มีมติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 160 ลา้นบาท 
และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 11 ลา้นบาท 

23.3 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
31.50 ลา้นบาท  

24. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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