
 
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2558 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป   

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2558  



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 324,646             298,554             93,651               222,235             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 7,997,398          8,358,998          7,820,981          8,100,557          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 151,985             91,696               248,245             189,305             
สินคา้คงเหลือ 201,958             280,622             189,893             269,290             
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 78,428               318,138             63,455               275,613             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,754,415          9,348,008          8,416,225          9,057,000          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 11,824               15,518               11,824               15,518               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         451,480             351,480             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 123,644             133,619             149,207             149,207             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 -                         -                         -                         -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 4,496,631          4,573,332          3,876,146          3,936,178          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 97,552               59,171               94,577               56,565               
สิทธิการเช่า 13 293,250             322,623             272,082             299,956             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 156,916             120,270             145,176             110,582             
เงินมดัจาํ 339,454             305,963             271,001             245,838             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,519,271          5,530,496          5,271,493          5,165,324          
รวมสินทรัพย์ 14,273,686        14,878,504        13,687,718        14,222,324        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 1,133,909          1,443,622          1,017,673          1,311,631          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 104,758             291,714             90,316               260,914             
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง
   กาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 38,280               35,566               33,082               27,136               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 264,608             197,975             237,766             173,579             
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,541,555          1,968,877          1,378,837          1,773,260          
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 11,095               11,248               11,095               9,231                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 242,502             217,678             226,422             204,178             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,254                 -                         8,254                 -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 261,851             228,926             245,771             213,409             
รวมหนีสิ้น 1,803,406          2,197,803          1,624,608          1,986,669          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16
   ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 925,850             925,850             925,850             925,850             

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       หุ้นสามญั 907,084,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
          (31 ธนัวาคม 2557: หุ้นสามญั 907,081,100 หุ้น 
          มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 907,085             907,081             907,085             907,081             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 8,785,028          8,785,028          8,785,028          8,785,028          
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 475,917             325,699             475,917             325,699             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,585               92,585               92,585               92,585               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,201,363          2,563,655          1,802,495          2,125,262          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 8,302                 6,653                 -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,470,280        12,680,701        12,063,110        12,235,655        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,273,686        14,878,504        13,687,718        14,222,324        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



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

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,480,506         3,707,567          3,123,592          3,355,544          

ดอกเบ้ียรับ 50,621              64,161               50,465               63,808               

เงินปันผลรับ 259                   -                         259                    -                         

รายไดอ่ื้น 51,755              45,394               69,539               58,298               

รวมรายได้ 3,583,141         3,817,122          3,243,855          3,477,650          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,219,585         1,288,648          1,245,083          1,305,446          

คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,682,898         1,641,419          1,406,206          1,375,497          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 225,531            234,920             187,431             210,079             

รวมค่าใช้จ่าย 3,128,014         3,164,987          2,838,720          2,891,022          

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 455,127            652,135            405,135            586,628            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,430)              (5,460)                -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 452,697            646,675            405,135            586,628            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (87,205)            (124,206)            (77,961)              (112,088)            
กําไรสําหรับงวด 365,492            522,469            327,174            474,540            

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 365,492            522,469            327,174            474,540            

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 0.40 0.58 0.36 0.52

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 0.40 0.57 0.36 0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 365,492            522,469            327,174            474,540            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,123                (1,588)              -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 1,123                (1,588)              -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 366,615            520,881            327,174            474,540            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 366,615            520,881            327,174            474,540            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



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

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,813,566       10,692,335        9,665,635          9,654,065          

ดอกเบ้ียรับ 165,027            207,693             163,996             207,512             

เงินปันผลรับ 458                   398                    191,958             186,898             

รายไดอ่ื้น 167,365            134,936             209,806             175,024             

รวมรายได้ 11,146,416       11,035,362        10,231,395        10,223,499        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,714,894         3,710,693          3,762,093          3,748,451          

คา่ใชจ่้ายในการขาย 5,005,496         4,872,240          4,153,486          4,098,142          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 724,712            716,641             625,175             630,281             

รวมค่าใช้จ่าย 9,445,102         9,299,574          8,540,754          8,476,874          

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,701,314         1,735,788         1,690,641         1,746,625         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (11,624)            (10,225)              -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,689,690         1,725,563          1,690,641          1,746,625          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (328,526)          (332,707)            (289,952)            (299,801)            
กําไรสําหรับงวด 1,361,164         1,392,856         1,400,689         1,446,824         

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,361,164         1,392,856         1,400,689         1,446,824         

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 1.50 1.54 1.54 1.60

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (บาท) 1.48 1.52 1.53 1.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 1,361,164         1,392,856         1,400,689         1,446,824         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,649                (1,162)              -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 1,649                (1,162)              -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,362,813         1,391,694         1,400,689         1,446,824         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,362,813         1,391,694         1,400,689         1,446,824         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



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

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,689,690         1,725,563         1,690,641         1,746,625         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (18,278)            (7,973)                (15,068)              (6,376)                

   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่
      เงินลงทุนชัว่คราว (1,166)              77                      (1,000)                2                        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11,624              10,225               -                         -                         

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 1,293                369                    1,293                 369                    

   คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,314              14,040               14,043               13,173               

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 609,416            546,636             505,868             451,107             

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 702                   6,704                 702                    5,898                 

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,538                61                      (1,978)                (94)                     

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19                     7,303                 19                      5,587                 

   คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 150,218            248,136             142,321             235,164             

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25,717              23,745               23,137               21,462               

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (21,496)            (11,297)              (20,699)              (10,943)              

   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (42,099)            (28,257)              (30,355)              (20,653)              

   เงินปันผลรับ (458)                 (398)                   (191,958)            (186,898)            

   ดอกเบ้ียรับ (165,027)          (207,693)            (163,996)            (207,512)            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 2,259,007         2,327,241         1,952,970         2,046,911         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,957              5,353                 22,354               5,362                 

   สินคา้คงเหลือ 77,371              33,476               78,104               32,495               

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 229,381            254,188             201,943             241,541             

   เงินมดัจาํ (33,491)            (31,380)              (25,163)              (22,206)              

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (301,840)          (325,742)            (280,864)            (316,249)            

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 88,129              117,763             84,886               114,870             

   รายไดร้อตดับญัชี 44,660              27,603               38,165               23,040               

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (893)                 -                         (893)                   -                         

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,254                -                       8,254                 -                       
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,383,535         2,408,502         2,079,756         2,125,764         
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 91,781              99,007               90,599               99,179               

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (552,128)          (481,477)            (495,144)            (436,293)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,923,188         2,026,032         1,675,211         1,788,650         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       -                       130,000            
เงินลงทุนทัว่ไปลดลง 381,044            694,832             295,644             812,956             

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (100,000)          (250,000)          
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์(เพิ่มข้ึน)ลดลง 3,694                (10,782)              3,694                 (10,782)              

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (513,894)          (970,761)            (435,892)            (847,911)            

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (48,096)            (8,131)                (47,362)              (7,508)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,150                430                    11,615               8,117                 

เงินปันผลรับ 458                   398                    191,958             186,898             

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (173,644)          (294,014)          (80,343)            21,770              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (1,723,456)       (2,174,030)         (1,723,456)         (2,174,030)         

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4                       -                       4                       -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,723,452)       (2,174,030)       (1,723,452)       (2,174,030)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 26,092              (442,012)          (128,584)          (363,610)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 298,554            775,899             222,235             641,293             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 324,646            333,887            93,651              277,683            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีคา่อาคารและอุปกรณ์ลดลง (12,858)            (204,456)            (16,922)              (192,477)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง แปลงค่า

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 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         

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 17 -                           -                           248,136               -                           -                           -                           248,136               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           1,392,856            (1,162)                 1,391,694            

เงินปันผลจ่าย 20 -                           -                           -                           -                           (2,174,030)          -                           (2,174,030)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 905,850               8,785,028            284,206               92,585                 1,914,136            8,215                   11,990,020         

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

หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 4                          -                           -                           -                           -                           -                           4                          

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 17 -                           -                           150,218               -                           -                           -                           150,218               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           1,361,164            1,649                   1,362,813            

เงินปันผลจ่าย 20 -                           -                           -                           -                           (1,723,456)          -                           (1,723,456)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 907,085               8,785,028            475,917               92,585                 2,201,363            8,302                   12,470,280         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 -                           -                           248,136               -                           -                           248,136               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           1,446,824            1,446,824            

เงินปันผลจ่าย 20 -                           -                           -                           -                           (2,174,030)          (2,174,030)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 905,850               8,785,028            284,206               92,585                 1,550,300            11,617,969         

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

หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 16 4                          -                           -                           -                           -                           4                          

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 -                           -                           150,218               -                           -                           150,218               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           1,400,689            1,400,689            

เงินปันผลจ่าย 20 -                           -                           -                           -                           (1,723,456)          (1,723,456)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 907,085               8,785,028            475,917               92,585                 1,802,495            12,063,110         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและไดแ้ปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบ
กิจการภตัตาคารโดยใช้เคร่ืองหมายการคา้ “เอ็ม เค เรสโตรองต”์ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1200 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 448 สาขา (31 ธนัวาคม 2557: 428 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยใน
ระหว่างงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัจากการจดัตั้งบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงการรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในงวดปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินงวดปัจจุบนัและงบการเงินงวดก่อนท่ี
น ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใช้แทน
เน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุน
มีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
ได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้ านาจ
ในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้น
หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่
และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วม
ค้า ซ่ึงได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการ
ควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุน
รายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น 
กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด าเนินงานร่วมกนั (Joint 
operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการ
ร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การน ามาตรฐานขา้งตน้มาใชท้  าให้บริษทัฯตอ้งเปล่ียนวธีิในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้จ านวน
หน่ึงแห่ง จากวธีิรวมตามสัดส่วนมาเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการ
งาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใช้วิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  
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2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4  

3. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 และขอ้ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัในระหวา่งงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง
มาถือปฏิบติั 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุน
รวมมีดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน  133,619 
สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง  (85,479) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง  (72,490) 
หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง  (24,350) 
   
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

งบก ำไรขำดทุน   
รายไดล้ดลง (38,883) (105,569) 
คา่ใชจ่้ายลดลง (44,343) (115,794) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                     
ในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 5,460 10,225 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 215 192 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 7 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 5 5 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 14 14 อตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่ไม่
เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน และอตัรา 0.5 
ลา้นบาทต่อเดือน               

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 4 3 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 12 26 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 1 1 1 1 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อเดือน 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 11 11 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 10 9 7 6 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 8 7 8 7 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 618 554 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 7 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 16 15 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 41 41 อตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่ไม่
เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน และอตัรา 0.5 
ลา้นบาทต่อเดือน               

เงินปันผลรับ - - 191 187 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - - 1 อตัราร้อยละของดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินของ

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงต่อปี  
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 8 8 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 58 59 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 3 4 3 4 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อเดือน 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 35 32 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 30 26 21 18 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 23 21 23 21 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 1 - 1 ราคาตลาด 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ       
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน  

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     
บริษทัยอ่ย - - 100,571 103,888 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 39 598 39 598 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 39 598 100,610 104,486 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 6,619 5,528 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 8,609 8,552 3,795 3,100 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,609 8,552 10,414 8,628 

สัญญำส ำคัญกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

สัญญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษัท 
พลีนัส-เอ็มเค จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าตอบแทนสิทธิเร่ิมแรกเป็น
จ านวน 25 ลา้นเยนซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเต็มมูลค่าแลว้ในปี 2545 และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกวา่จะมีฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงแจง้ส้ินสุดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 180 วนั 
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สัญญารับจา้งบริหารงาน 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ซ่ึง
บริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ดา้นการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ดา้น
การจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการควบคุมคุณภาพ 
โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของรายได้
จากการขายและบริการ (หลงัหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี
และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ไดต้กลงเปล่ียนค่าตอบแทนใน
สัญญารับจา้งบริหารงานเป็นอตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่
ไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน โดยใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯและบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ได้ตกลงท าสัญญารับจ้าง
บริหารงานฉบบัใหม่ โดยบริษทัฯจะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นอตัราร้อยละ 4 
ของรายไดจ้ากการขายและบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมี
อายุ 2 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพนัธ์ 2559 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี 
จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั 
ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการบญัชีและการเงิน ด้านการ
บริหารงานบุคคล และบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตาม
สัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้
ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

สัญญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ากดั ทั้งส้ิน 9 แห่ง รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสัญญา 
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สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเก็บสินคา้ 

บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และโกดงัเก็บสินค้ากบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท ์
จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เอ็ม เค โกลบอล จ ากดั”) โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 1.47 ล้านบาทต่อเดือน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี      
1 มกราคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรก
ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป และบริษัทฯจะต้องแจง้ความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อน
ระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั ไดต้กลงท าสัญญา
เช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเก็บสินคา้ฉบบัใหม่ โดยบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 1.69 ลา้นบาทต่อ
เดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความ
จ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินค้ากับบริษทั โกลบอล แอสเซท         
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี     
31 ตุลาคม 2576  ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 
เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ย
กวา่ 90 วนั  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทั
ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน               
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27 34 77 107 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 - 2 1 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 7 2 20 37 

รวม 35 36 99 145 
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5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินสด 74,871 156,777 63,317 136,896 
เงินฝากออมทรัพย ์ 249,775 141,777 30,334 85,339 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 324,646 298,554 93,651 222,235 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2557: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

6. เงินลงทุนช่ัวครำว 

6.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินฝากประจ า 6,850,000 7,660,144 6,800,000 7,530,144 
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
(หมายเหตุ 6.2) 1,147,398 698,854 1,020,981 570,413 

รวม 7,997,398 8,358,998 7,820,981 8,100,557 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.25 ถึง 3.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2557: ร้อยละ 2.50 ถึง 3.25 ต่อปี) 
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6.2 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเ์พื่อค้าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                                          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 698,854 570,413 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   
  เพื่อคา้เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,233,017 7,886,417 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน   

  เงินสดรับจากการจ าหน่าย (8,803,917) (7,451,917) 
  ก าไรจากการจ าหน่าย 18,278 15,068 
รวม (8,785,639) (7,436,849) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  1,166 1,000 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2558 1,147,398 1,020,981 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 69,511 79,271 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 69,511 79,271 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18,592 26,259 17,704 23,597 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,592 26,259 17,704 23,597 

รวมลูกหน้ีการคา้ 18,592 26,259 87,215 102,868 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 598 31,099 25,215 
เงินทดรองจ่าย 12,359 10,080 10,877 8,459 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 103,530 30,284 103,514 30,117 
อ่ืนๆ 20,043 27,053 18,118 25,224 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 135,971 68,015 163,608 89,015 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,578) (2,578) (2,578) (2,578) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 133,393 65,437 161,030  86,437 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 151,985 91,696 248,245 189,305 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
บริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ  ากดั 400,000 400,000 100 100 299,050 299,050 160,000 120,000 

บริษทั เอม็เค เซอร์วิส   
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 35,000 35,000 100 100 52,430 52,430 31,500 66,500 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 100,000 - 100 - 100,000 - - - 

รวม     451,480 351,480 191,500 186,500 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกิจในการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย โดยมีทุนจดทะเบียน 
100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน
บริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 
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9. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

9.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ 
ทุนเรียก
ช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอ็ม เค        
พีทีอี ลิมิเทด็ ร้านอาหาร 298,414 50 50 123,644 133,619 149,207 149,207 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้     123,644 133,619 149,207 149,207 

9.2 ส่วนแบ่งขำดทุน 

 ในระหวา่งงวด ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้                
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเท็ด 11,624 10,225 

10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278 7,278 

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

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 

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

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
 (ปรับปรุงใหม่)  
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557  4,573,332 3,936,178 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหวา่งงวด (12,858) (16,922) 
เงินสดจ่ายช าระค่าอาคารและอุปกรณ์ 513,894 435,892 

 รวม 501,036 418,970 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี              
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 

 
 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,150) (11,615) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,538) 1,978 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (18) (18) 

 รวม (6,706) (9,655) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (570,329) (468,645) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนระหวา่งงวด (702) (702) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2558 4,496,631 3,876,146 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 
 (ปรับปรุงใหม่)  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557  59,171 56,565 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 48,096 47,362 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่าย (1) (1) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (9,714) (9,349) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2558 97,552 94,577 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 

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

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

13. สิทธิกำรเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 322,623 299,956 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (29,373) (27,874) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2558 293,250 272,082 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 260,681 413,415 257,764 409,935 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,609 8,552 10,414 8,628 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั                
(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 192,776 200,650 172,690 185,785 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 579,207 726,930 488,296 620,030 
อ่ืนๆ 92,636 94,075 88,509 87,253 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,133,909 1,443,622 1,017,673 1,311,631 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 

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

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

15. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

โครงการ
ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 185,998 31,680 217,678 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,579 4,646 19,225 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,574 918 6,492 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (893) - (893) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 205,258 37,244 242,502 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โครงการ
ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบ
ก าหนดระยะเวลา 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 175,333 28,845 204,178 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13,076 3,984 17,060 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,246 831 6,077 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (893) - (893) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 192,762 33,660 226,422 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีจ านวน 25.7 ลา้นบาทและ 23.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 23.1 ลา้นบาทและ 21.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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……………………....………กรรมการ 

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

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

16. ทุนเรือนหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วเพิ่มข้ึนจาก 907.08 ล้านบาท (หุ้น
สามญั 907.08 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 907.09 ลา้นบาท (หุน้สามญั 907.09 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 
บาท) ซ่ึงเป็นผลจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (M-WA) จ านวน 3,500 บาท (หุ้น
สามญั 3,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

บริษัทฯจดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี              
12 มกราคม 2558 

17. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้จดัสรรและออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
(โครงการ “ESOP” หรือ “M-WA”) จ  านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหาร
ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 5 
ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯได้รวม 17 คร้ัง โดยสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกได้เม่ือครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ีบริษทัฯได้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ส าหรับการใช้สิทธิคร้ังต่อๆไปตรง
กบัวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม ยกเวน้วนัใช้สิทธิคร้ังท่ี 17 (วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  

ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯได้ในอตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคา 1 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีขอ้ก าหนดการใชสิ้ทธิและมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ 
ESOP หรือ M-WA เป็นจ านวน 150.2 ลา้นบาท (2557: 248.1 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 142.3 ลา้น
บาท (2557: 235.2 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในงบก าไรขาดทุนพร้อมกบัรับรู้ “ส่วน
ทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั  
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นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
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นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

 การเปล่ียนแปลงในจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
จ านวนในส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 20,000 20,000 
หกั: ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัตน้งวด (1,235) - 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (3,165) (1,235) 
 ยอดสะสมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัส้ินงวด (4,400) (1,235) 
หกั: ใบส าคญัแสดงสิทธิตดัจ าหน่าย ณ วนัตน้งวด (3,289) - 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (929) (3,289) 
 ยอดสะสมของใบส าคญัแสดงสิทธิตดัจ าหน่าย ณ วนัส้ินงวด* (4,218) (3,289) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินงวด 11,382 15,476 

 * บริษทัฯตดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไม่เขา้เง่ือนไข

การไดรั้บสิทธิ เน่ืองจากลาออกก่อนใบส าคญัแสดงสิทธิครบก าหนด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 3,164,900 หุ้น ซ่ึงบริษทัฯได้
จดทะเบียนการเพิม่ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558  

18. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 102,452 136,705 92,152 123,985 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (15,247) (12,499) (14,191) (11,897) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 87,205 124,206 77,961 112,088 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 365,172 388,213 324,546 352,096 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (36,646) (55,506) (34,594) (52,295) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 328,526 332,707 289,952 299,801 

19. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวน        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

19.1 จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด               
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
ยอดยกมา 907,085 905,850 907,081 905,850 
บวก: จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้

สามญัท่ีออกในระหวา่งงวด - - 3 - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 907,085 905,850 907,084 905,850 
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19.2 กำรกระทบยอดก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

การกระทบยอดระหวา่งก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                      

ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 365,492 522,469 907,085 905,850 0.40 0.58 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำ
ปรับลด 

  
  

  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    11,543 11,587   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 365,492 522,469 918,628 917,437 0.40 0.57 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                      

ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 327,174 474,540 907,085 905,850 0.36 0.52 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำ
ปรับลด 

  
  

  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    10,868 10,799   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั          
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 327,174 474,540 917,953 916,649 0.36 0.52 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                      

ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,361,164 1,392,856 907,084 905,850 1.50 1.54 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำ
ปรับลด 

  
  

  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    11,772 11,055   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,361,164 1,392,856 918,856 916,905 1.48 1.52 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                      

ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,400,689 1,446,824 907,084 905,850 1.54 1.60 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำ
ปรับลด 

  
  

  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    11,064 10,294   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั          
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,400,689 1,446,824 918,148 916,144 1.53 1.58 
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20. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

   
อนุมติัโดย 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2558     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558  907 1.0 21 พฤษภาคม 2558 

     
เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558  816 0.9 8 กนัยายน 2558 

รวม  1,723 1.9  
     
ปี 2557     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 1,449 1.6 21 พฤษภาคม 2557 

     
เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 725 0.8 4 กนัยายน 2557 

รวม  2,174 2.4  

21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการให้บริการดา้นฝึกอบรม 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วน
งานด าเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมี
สัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าว ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงาน
เดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 23 
……………………....………กรรมการ 

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

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1,127 989 
1 ถึง 5 ปี 1,234 1,117 
มากกวา่ 5 ปี 365 365 

22.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและคู่สัญญาไดต้กลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและ
ราคาสินคา้ โดยท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

22.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็น
จ านวนประมาณ 17.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 17.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการ
จ่ายช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีจ านวน 6.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 6.3 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
จ านวน 11.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 11 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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……………………....………กรรมการ 

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

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

23. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช ้
วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้
(observable inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 
ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ี
กิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ตราสารหน้ี 1,147,398 1,020,981 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
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