
 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 

31 ธนัวำคม 2558 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ     
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 



 

 2 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน   

 
 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2559 



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 287,234,156          298,554,225         775,896,585         230,610,057           222,233,666         
เงินลงทุนชัว่คราว 9 8,590,994,671       8,358,998,398      3,338,550,729      8,210,908,401        8,100,557,342      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 10 108,413,866          91,695,827           153,688,444         215,436,881           189,305,138         
สินคา้คงเหลือ 11 282,132,956          280,622,315         224,909,172         268,852,064           269,290,071         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 339,372,801          318,137,934         346,764,179         282,684,952           275,612,701         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,608,148,450       9,348,008,699      4,839,809,109      9,208,492,355        9,056,998,918      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 20,884,196            15,517,961           9,521,518             11,823,596             15,517,961           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                             -                            -                            451,479,842           351,479,872         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 118,317,689          133,619,393         147,372,237         149,207,500           149,207,500         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 -                             -                            5,000,000,000      -                              -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 4,494,044,433       4,573,331,844      4,235,321,505      3,852,688,116        3,936,178,951      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 97,762,260            59,171,259           55,222,366           94,863,522             56,565,200           
สิทธิการเช่า 18 283,352,364          322,621,566         365,085,755         262,689,318           299,955,869         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 142,361,823          120,270,357         64,086,330           131,662,056           110,581,868         
เงินมดัจ า 357,428,509          305,963,469         270,812,673         283,910,142           245,838,265         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,514,151,274       5,530,495,849      10,147,422,384    5,238,324,092        5,165,325,486      
รวมสินทรัพย์ 15,122,299,724     14,878,504,548    14,987,231,493    14,446,816,447      14,222,324,404    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 1 มกราคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ปรับปรุงใหม)่
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 19 1,390,727,041       1,443,621,893      1,839,909,888      1,238,619,357        1,311,630,972      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 200,454,032          291,714,120         229,479,338         178,076,471           260,913,843         
รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 41,777,654            35,565,700           35,336,088           33,383,986             27,136,421           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 202,204,625          197,975,016         154,421,785         173,474,802           173,578,875         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,835,163,352       1,968,876,729      2,259,147,099      1,623,554,616        1,773,260,111      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 10,103,194            11,248,395           12,478,698           10,103,194             9,230,690             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 269,735,741          217,677,563         191,385,272         253,231,635           204,177,990         
หน้ีสินหมุนไม่เวียนอ่ืน 9,406,579              -                            -                            9,406,579               -                            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 289,245,514          228,925,958         203,863,970         272,741,408           213,408,680         
รวมหนีสิ้น 2,124,408,866       2,197,802,687      2,463,011,069      1,896,296,024        1,986,668,791      
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22
   ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 925,850,000          925,850,000         925,850,000         925,850,000           925,850,000         

    ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
       หุ้นสามญั 910,249,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2557: หุ้นสามญั 907,081,100 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 910,249,500          907,081,100         905,850,000         910,249,500           907,081,100         
         (1 มกราคม 2557: หุ้มสามญั 905,850,000 หุ้น
         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,785,027,903       8,785,027,903      8,785,027,903      8,785,027,903        8,785,027,903      
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 526,724,744          325,699,406         36,070,481           526,724,744           325,699,406         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 92,585,000            92,585,000           92,585,000           92,585,000             92,585,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,675,814,277       2,563,655,462      2,695,310,003      2,235,933,276        2,125,262,204      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,489,434              6,652,990             9,377,037             -                              -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,997,890,858     12,680,701,861    12,524,220,424    12,550,520,423      12,235,655,613    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,122,299,724     14,878,504,548    14,987,231,493    14,446,816,447      14,222,324,404    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 14,478,221,148    14,491,693,475    12,949,263,591     13,062,304,334    
ดอกเบ้ียรับ 200,957,240         271,708,907         199,617,048          270,781,351         
เงินปันผลรับ 13 796,889                996,111                192,296,798          187,495,922         
รายไดอ่ื้น 25 242,606,209         192,977,881         299,391,767          246,218,060         
รวมรำยได้ 14,922,581,486    14,957,376,374    13,640,569,204     13,766,799,667    
ค่ำใช้จ่ำย 26
ตน้ทุนขายและบริการ 4,944,180,605      4,984,290,059      5,014,002,959       5,036,888,270      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 6,720,570,939      6,443,421,529      5,565,549,189       5,399,300,693      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 938,988,596         984,355,671         808,677,786          868,045,166         
รวมค่ำใช้จ่ำย 12,603,740,140    12,412,067,259    11,388,229,934     11,304,234,129    

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ

   และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 2,318,841,346      2,545,309,115      2,252,339,270       2,462,565,538      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (16,138,148)          (11,028,797)          -                            -                            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 2,302,703,198      2,534,280,318      2,252,339,270       2,462,565,538      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (446,704,579)        (491,904,590)        (398,271,505)        (440,779,148)        
ก ำไรส ำหรับปี 1,855,998,619      2,042,375,728      1,854,067,765       2,021,786,390      

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,855,998,619      2,042,375,728      1,854,067,765       2,021,786,390      

ก ำไรต่อหุ้น 28
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.04                      2.25                      2.04                       2.23                      

ก าไรต่อหุน้ปรับลด
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.02                      2.22                      2.02                       2.20                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับปี 1,855,998,619      2,042,375,728      1,854,067,765       2,021,786,390      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 836,444                (2,724,047)            -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 836,444                (2,724,047)            -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 21 (25,479,080)          -                            (24,925,304)          -                            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 5,095,817             -                            4,985,061              -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,383,263)          -                            (19,940,243)          -                            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (19,546,819)          (2,724,047)            (19,940,243)          -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,836,451,800      2,039,651,681      1,834,127,522       2,021,786,390      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 1,836,451,800      2,039,651,681      1,834,127,522       2,021,786,390      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 2,302,703,198      2,534,280,318      2,252,339,270       2,462,565,538      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (21,030,988)          (11,430,430)          (17,100,383)          (9,022,249)            
   ขาดทุน(ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่
      เงินลงทุนชัว่คราว (9,109,285)            960,450                (8,494,676)            674,527                

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 16,138,148           11,028,797           -                            -                            
   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 1,909,427             533,464                1,909,427              533,464                
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,868,992           14,905,598           15,441,217            13,903,953           
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 820,638,246         745,037,109         682,527,044          615,751,585         
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 702,477                23,592,446           702,477                 23,592,446           
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,855,359             12,848,844           1,971,449              7,282,863             
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และ
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 83,161                  3,944,315             83,104                   3,856,808             
   คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 201,025,338         289,628,925         189,919,778          274,968,770         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32,432,218           29,172,291           29,811,461            26,189,156           
   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับช าระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (22,173,472)          (14,279,353)          (21,340,242)          (13,908,893)          
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับช าระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (56,692,069)          (35,336,089)          (41,205,556)          (25,494,813)          
   เงินปันผลรับ (796,889)               (996,111)               (192,296,798)        (187,495,922)        
   ดอกเบ้ียรับ (200,957,240)        (271,708,907)        (199,617,048)        (270,781,351)        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,089,596,621      3,332,181,667      2,694,650,524       2,922,615,882      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,536,556             (1,808,361)            4,140,329              (14,971,672)          
   สินคา้คงเหลือ (3,420,068)            (56,246,608)          (1,471,420)            (57,120,323)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (36,817,317)          (1,430,464)            (21,602,408)          18,769,221           
   เงินมดัจ า (51,465,040)          (35,150,796)          (38,071,877)          (24,879,110)          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (16,420,958)          (160,892,377)        (27,540,252)          (158,201,653)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,403,081           57,832,586           21,236,169            54,508,891           
   รายไดร้อตดับญัชี 61,758,822           34,335,398           48,325,625            28,509,678           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,853,120)            (2,880,000)            (5,683,120)            (2,750,000)            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,406,579             -                            9,406,579              -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,075,725,156      3,165,941,045      2,683,390,149       2,766,480,914      
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 181,702,645         335,509,885         180,450,536          334,749,315         
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (554,960,316)        (485,853,836)        (497,204,004)        (439,819,170)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,702,467,485      3,015,597,094      2,366,636,681       2,661,411,059      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            -                            -                            130,000,000         
เงินลงทุนทัว่ไป(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (201,856,000)        (9,977,689)            (84,756,000)          164,193,801         
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (99,999,970)          (250,000,000)        
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์
   ลดลง(เพ่ิมข้ึน) (5,366,235)            (5,996,443)            3,694,365              (5,996,443)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (741,598,857)        (1,292,251,777)     (616,508,407)        (1,130,805,939)     
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (52,277,018)          (14,157,832)          (51,485,961)          (13,406,447)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,801,808             1,247,345             18,786,935            10,847,300           
เงินปันผลรับ 796,889                996,111                192,296,798          187,495,922         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (993,499,413)        (1,320,140,285)     (637,972,240)        (907,671,806)        
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 3,168,400             1,231,100             3,168,400              1,231,100             
เงินปันผลจ่าย (1,723,456,541)     (2,174,030,269)     (1,723,456,450)     (2,174,030,080)     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (1,720,288,141)     (2,172,799,169)     (1,720,288,050)     (2,172,798,980)     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (11,320,069)          (477,342,360)        8,376,391              (419,059,727)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 298,554,225         775,896,585         222,233,666          641,293,393         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 287,234,156         298,554,225         230,610,057          222,233,666         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีคา่อาคารและอุปกรณ์ลดลง (37,760,436)          (220,244,507)        (46,382,423)          (200,968,675)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
จดัสรรแลว้ - ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนทุนจากการจ่าย ส ารอง ผลต่างจากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร แปลงคา่งบการเงิน ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 905,850,000           8,785,027,903      36,070,481           92,585,000                 2,695,310,003            9,377,037                  12,524,220,424    
ก าไรส าหรับปี -                             -                           -                           -                                 2,042,375,728            -                                 2,042,375,728      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                           -                           -                                 -                                 (2,724,047)                 (2,724,047)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                           -                           -                                 2,042,375,728            (2,724,047)                 2,039,651,681      
หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 22, 23 1,231,100               -                           -                           -                                 -                                 -                                 1,231,100             
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 23 -                             -                           289,628,925         -                                 -                                 -                                 289,628,925         
เงินปันผลจ่าย 30 -                             -                           -                           -                                 (2,174,030,269)          -                                 (2,174,030,269)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 907,081,100           8,785,027,903      325,699,406         92,585,000                 2,563,655,462            6,652,990                  12,680,701,861    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 907,081,100           8,785,027,903      325,699,406         92,585,000                 2,563,655,462            6,652,990                  12,680,701,861    
ก าไรส าหรับปี -                             -                           -                           -                                 1,855,998,619            -                                 1,855,998,619      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                           -                           -                                 (20,383,263)               836,444                     (19,546,819)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                           -                           -                                 1,835,615,356            836,444                     1,836,451,800      
หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 22, 23 3,168,400               -                           -                           -                                 -                                 -                                 3,168,400             
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 23 -                             -                           201,025,338         -                                 -                                 -                                 201,025,338         
เงินปันผลจ่าย 30 -                             -                           -                           -                                 (1,723,456,541)          -                                 (1,723,456,541)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 910,249,500           8,785,027,903      526,724,744         92,585,000                 2,675,814,277            7,489,434                  12,997,890,858    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

ก าไรสะสม
งบการเงินรวม

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้ -
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนทุนจากการจ่าย ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 905,850,000         8,785,027,903      36,070,481                 92,585,000                 2,277,505,894            12,097,039,278    
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                                 -                                 2,021,786,390            2,021,786,390      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                                 -                                 -                                 -                           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                                 -                                 2,021,786,390            2,021,786,390      
หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 22, 23 1,231,100             -                           -                                 -                                 -                                 1,231,100             
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 -                           -                           289,628,925               -                                 -                                 289,628,925         
เงินปันผลจ่าย 30 -                           -                           -                                 -                                 (2,174,030,080)          (2,174,030,080)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 907,081,100         8,785,027,903      325,699,406               92,585,000                 2,125,262,204            12,235,655,613    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 907,081,100         8,785,027,903      325,699,406               92,585,000                 2,125,262,204            12,235,655,613    
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                                 -                                 1,854,067,765            1,854,067,765      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                                 -                                 (19,940,243)               (19,940,243)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                                 -                                 1,834,127,522            1,834,127,522      
หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 22, 23 3,168,400             -                           -                                 -                                 -                                 3,168,400             
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 -                           201,025,338               -                                 -                                 201,025,338         
เงินปันผลจ่าย 30 -                           -                           -                                 -                                 (1,723,456,450)          (1,723,456,450)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 910,249,500         8,785,027,903      526,724,744               92,585,000                 2,235,933,276            12,550,520,423    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม
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บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดที ่31 ธันวำคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและ
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบกิจการภตัตาคารโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” 
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 452 สาขา (2557: 428 สาขา) 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)     
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ร้านอาหาร ไทย 100 100 
บริษทั เอม็เค เซอร์วสิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย
จ ากดั 

ผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่าย ไทย 100 - 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)   บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนก็ได ้  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงการรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปีปัจจุบนัและงบการเงิน
ปีก่อนท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู ้
ลงทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และตน
สามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ี
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมใน
กิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่ตนมีการ
ควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุน
รายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจาก
นั้น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด าเนินงานร่วมกนั 
(Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนใหเ้หมาะสมประเภท
ของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบ
การเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้
ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 การน ามาตรฐานขา้งตน้มาใชท้  าให้บริษทัฯตอ้งเปล่ียนวธีิในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้จ านวน
หน่ึงแห่ง จากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปล่ียนแปลงขา้งต้น ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใช้วิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั
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4. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุน
รวมมีดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 133,619 147,372 
สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง (85,478) (102,957) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง (72,491) (63,368) 
หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง (24,350) (18,953) 
   
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2557 

งบก ำไรขำดทุน   
รายไดล้ดลง  (147,159) 
ค่าใชจ่้ายลดลง  (158,188) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน 11,029 
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5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ  

 รายได้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร ซ่ึงรับรู้เม่ือไดส่้งมอบ
สินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

 รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 

 ดอกเบีย้รับ  

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน  

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4   สินค้ำคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายุใหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   5  ปี 
อาคาร     20  ปี 
ส่วนปรับปรุงพื้นท่ีเช่า   ตามอายสุัญญาเช่า 
งานระบบ    10  ปี 
อุปกรณ์เคร่ืองครัวและอุปกรณ์ด าเนินงาน  5 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 ปี และ 8 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน  3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
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ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  5 ปี และ 10 ปี 

5.8 สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

5.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  

5.10 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผู ้ 
ใหเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.13 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ ำระด้วยตรำสำรทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือ
หุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามเง่ือนไขของระยะเวลาการ
ให้บริการของพนกังานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” 
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
เกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นคร้ังแรกในปี 2554 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.16 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                    
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

   สัญญำเช่ำ  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทัว่ไป 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว
ไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 
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 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารและคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ ำระด้วยตรำสำรทุน 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า 
รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น และอตัราเงินปันผล 
เป็นตน้ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 833 759 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 8 และ

ร้อยละ 10 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 25 20 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 54 54 อตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 

(หลงัหกัภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่ไม่เกิน 4 ลา้นบาท
ต่อเดือน และอตัรา 0.5 ลา้นบาทต่อเดือน 

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

ธนาคารแห่งหน่ึงต่อปี 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 12 10 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 76 78 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 5 5 5 5 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมต่อเดือน 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 47 44 - - อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิรวมต่อเดือน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 39 36 28 25 ราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 2 1 2 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 31 28 31 28 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 113,273,513 103,889,015 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 707,866 598,127 707,866 598,127 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 707,866 598,127 113,981,379 104,487,142 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 4,775,506 5,528,576 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 15,690,060 8,552,384 9,914,235 3,099,939 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  15,690,060 8,552,384 14,689,741 8,628,515 

สัญญำส ำคัญกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

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 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั 
ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ด้านการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม 
ดา้นการจดัซ้ือ ด้านการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และดา้นการควบคุม
คุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาในอตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้าก
การขายและบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพนัธ์ 2559 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่า              
บริษทัฯจะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อกัษรจากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 
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
ดงักล่าวมีอายุ 3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสัญญา 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเก็บสินคา้ 

บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และโกดงัเก็บสินค้ากบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท ์
จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
เป็นจ านวน 1.47 ลา้นบาทต่อเดือน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป และ
บริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
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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 นับแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี                   
31 ตุลาคม 2576  ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้
ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 102 134 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 4 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 27 44 

รวม 133 182 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร  
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8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

เงินสด 156,909,835 156,777,245 135,775,847 136,895,549 
เงินฝากธนาคาร 130,324,321 141,776,980 94,834,210 85,338,117 

รวม 287,234,156 298,554,225 230,610,057 222,233,666 

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

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

9.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินฝากประจ า 4,850,000,000 7,660,144,000 4,800,000,000 7,530,144,000 
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย์
เพื่อคา้ (หมายเหตุ 9.2) 3,740,994,671 698,854,398 3,410,908,401 570,413,342 

รวม 8,590,994,671 8,358,998,398 8,210,908,401 8,100,557,342 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.90 ถึง 2.60 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
2.50 ถึง 3.25 ต่อปี) 
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9.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัในตราสารหน้ีปันผล 2 20,000,000 20,311,507 20,000,000 20,497,403 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั - - 544,279,854 544,485,923 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย ์ 945,587,301 946,516,399 - - 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน - - 133,709,576 133,836,788 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสาร
หน้ีพลสั(ชนิด1) 2,765,433,117 2,774,131,966 - - 

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 34,799 32,020 34,284 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,731,052,438 3,740,994,671 698,021,450 698,854,398 

บวก: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 9,942,233  832,948  

รวมเงนิลงทุนช่ัวครำวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ  3,740,994,671  698,854,398  
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัในตราสารหน้ีปันผล 2 20,000,000 20,311,507 20,000,000 20,497,403 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั - - 415,885,007 416,044,867 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย ์ 616,161,849 616,430,129 - - 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารรัฐตลาดเงิน - - 133,709,576 133,836,788 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสาร
หน้ีพลสั(ชนิด1) 2,765,433,117 2,774,131,966 - - 

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 34,799 32,020 34,284 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,401,626,986 3,410,908,401 569,626,603 570,413,342 

บวก: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 9,281,415  786,739  

รวมเงนิลงทุนช่ัวครำวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 3,410,908,401  570,413,342  
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือต้นปี 698,854,398 338,550,729 570,413,342 256,403,421 
ซ้ือเพ่ิม 14,440,517,326 10,576,146,940 12,556,817,326 8,705,500,000 
ขาย (11,428,517,326) (10,226,313,251) (9,741,917,326) (8,399,837,801) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 21,030,988 11,430,430 17,100,383 9,022,249 

ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 9,109,285 (960,450) 8,494,676 (674,527) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 3,740,994,671 698,854,398 3,410,908,401 570,413,342 

10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 87,433,535 79,271,777 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 87,433,535 79,271,777 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 27,433,847 26,259,178 23,854,625 23,596,722 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,433,847 26,259,178 23,854,625 23,596,722 
รวมลูกหน้ีการคา้ 27,433,847 26,259,178 111,288,160 102,868,499 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 707,866 598,127 26,547,844 25,215,365 
เงินทดรองจ่าย 15,427,571 10,079,592 13,691,553 8,458,804 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 49,538,822 30,284,227 49,283,753 30,117,241 
อ่ืนๆ 17,884,070 27,053,013 17,203,881 25,223,539 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 83,558,329 68,014,959 106,727,031 89,014,949 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,578,310) (2,578,310) (2,578,310) (2,578,310) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 80,980,019 65,436,649 104,148,721  86,436,639 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 108,413,866 91,695,827 215,436,881 189,305,138 
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11. สินค้ำคงเหลือ 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

สินคา้ส าเร็จรูป 189,752,391 167,821,422 179,607,526 158,499,712 
วตัถุดิบ 19,574,307 31,144,849 19,574,308 31,144,849 
วสัดุอุปกรณ์ 72,806,258 81,656,044 69,670,230 79,645,510 

รวม 282,132,956 280,622,315 268,852,064 269,290,071 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ลูกหน้ีธนาคาร - เงินโอนแก่ธนาคาร              
เพื่อรอจ่ายช าระหน้ี 284,868,705 264,405,696 238,260,220 228,939,116 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,165,370 18,638,811 12,280,273 16,690,800 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 29,454,244 26,154,764 22,334,812 21,827,316 
อ่ืนๆ 10,884,482 8,938,663 9,809,647 8,155,469 

รวม 339,372,801 318,137,934 282,684,952 275,612,701 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม  

บริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ  ากดั 400,000,000 400,000,000  100 100 299,049,977 299,049,977 159,999,972 119,999,944 

บริษทั เอม็เค เซอร์วิส   
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 31,499,937 66,499,867 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 100,000,000 - 100 - 99,999,970 - - - 

รวม     451,479,842 351,479,872 191,499,909 186,499,811 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด 
ซัพพลาย จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกิจในการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั
ยอ่ยแห่งใหมน้ี่ 

14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

14.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
ทุน            

ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (เหรียญ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  
ดอลล่าร์
สิงคโปร์) 

(ร้อยละ) 
 

(ร้อยละ) 
     

บริษทั พลีนสั แอนด ์       
เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ ร้านอาหาร 298,414 50 50 118,317,689 133,619,393 149,207,500 149,207,500 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้     118,317,689 133,619,393 149,207,500 149,207,500 
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14.2 ส่วนแบ่งขำดทุน 

 ในระหวา่งปี ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้                

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเท็ด (16,138) (11,029) 

14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำ 

 บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 170,343 170,738 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 113,133 144,982 
สินทรัพยร์วม 283,476 315,720 
หน้ีสินหมุนเวยีน 46,841 48,481 
หน้ีสินรวม 46,841 48,481 

สินทรัพย์สุทธิ 236,635 267,239 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์สุทธิ 118,318 133,619 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 118,318 133,619 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายได ้ 325,400 291,037 
รายไดอ่ื้น 6,432 3,280 
ตน้ทุนขาย (84,848) (73,083) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (279,259) (243,292) 
ขาดทุนส าหรับปี (32,276) (22,057) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (32,276) (22,057) 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (16,138) (11,029) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ (16,138) (11,029) 

15. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม/                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278,275 7,278,275 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (7,278,275) (7,278,275) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 
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16. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พื้นท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       
และติดตั้ง        
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ ์        

ระหว่างติดตั้ง รวม 
รำคำทุน            
31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 22,006,796 419,952,921 1,484,351,553 1,489,724,134 1,237,021,417 15,695,748 2,161,983,929 203,093,332 964,745,611 8,331,675,749 
ซ้ือเพิ่ม - 117,749 4,096,395 44,946,185 46,362,098 161,089,393 7,463,279 86,988,856 10,675,252 710,268,064 1,072,007,271 
โอนเขา้(ออก) - - - 686,534,857 501,018,194 53,376,606 82,307,583 149,427,450 33,512,779 (1,506,177,469) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (275,426) (19,187,198) (16,750,731) (2,637,206) (32,000) (32,766,558) (7,196,038) - (78,845,157) 
31 ธันวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 22,124,545 423,773,890 2,196,645,397 2,020,353,695 1,448,850,210 105,434,610 2,365,633,677 240,085,325 168,836,206 9,324,837,863 
ซ้ือเพิ่ม - 24,200 2,620,973 12,556,379 14,466,303 117,180,385 16,249,889 81,076,325 3,907,710 455,756,257 703,838,421 
โอนเขา้(ออก) - - 96,645,546 123,049,179 138,515,364 28,116,557 6,662,735 113,185,755 15,084,112 (521,259,248) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (25,603,595) (22,717,553) (5,106,026) - (62,578,619) (21,242,535) - (137,248,328) 
31 ธนัวาคม 2558 333,100,308 22,148,745 523,040,409 2,306,647,360 2,150,617,809 1,589,041,126 128,347,234 2,497,317,138 237,834,612 103,333,215 9,891,427,956 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ - 6,210,451 215,784,042 450,272,364 698,433,379 828,362,690 10,063,020 1,678,399,970 135,011,579 - 4,022,537,495 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,269,625 21,163,493 130,799,507 157,481,989 143,807,987 15,786,087 195,562,497 23,584,148 - 692,455,333 
โอนเขา้(ออก) - - - (101,830) (109,932) 19,958,751 1,141,900 (20,888,889) - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (112,626) (9,652,590) (10,019,230) (1,526,408) (31,999) (32,357,135) (7,196,018) - (60,896,006) 

31 ธันวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ - 10,480,076 236,834,909 571,317,451 845,786,206 990,603,020 26,959,008 1,820,716,443 151,399,709 - 4,654,096,822 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,567,280 24,972,176 139,687,728 177,382,002 157,510,871 36,920,034 199,241,865 28,402,311 - 767,684,267 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (21,016,878) (16,648,702) (1,770,029) - (61,831,260) (21,242,371) - (122,509,240) 

31 ธนัวาคม 2558 - 14,047,356 261,807,085 689,988,301 1,006,519,506 1,146,343,862 63,879,042 1,958,127,048 158,559,649 - 5,299,271,849 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง      
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ            
31 ธนัวาคม 2556 - - - - - 73,816,751 - - - - 73,816,751 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - 23,592,446 - - - - 23,592,446 

31 ธนัวาคม 2557 - - - - - 97,409,197 - - - - 97,409,197 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477 

31 ธนัวาคม 2558 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี            
31 ธนัวาคม 2557 -              
ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 11,644,469 186,938,981 1,625,327,946 1,174,567,489 360,837,993 78,475,602 544,917,234 88,685,616 168,836,206 4,573,331,844 

31 ธนัวาคม 2558 333,100,308 8,101,389 261,233,324 1,616,659,059 1,144,098,303 344,585,590 64,468,192 539,190,090 79,274,963 103,333,215 4,494,044,433 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            

2557 (จ านวน 132.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     692,455,333 

2558 (จ านวน 152.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    767,684,267 



 

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

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

 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง     
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหว่างติดตั้ง รวม 
รำคำทุน            
31 ธนัวาคม 2556 311,361,198 22,006,796 362,213,546 1,269,921,778 1,254,945,910 964,665,264 15,695,748 1,918,012,855 203,093,332 960,693,991 7,282,610,418 
ซ้ือเพ่ิม - 117,749 4,096,395 40,556,741 39,717,203 129,902,736 7,463,279 74,177,173 10,675,252 623,130,736 929,837,264 
โอนเขา้ (ออก) - - - 660,245,217 470,010,891 26,418,961 82,307,583 138,268,878 33,512,779 (1,410,764,309) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (275,426) (15,906,089) (12,724,693) (7,817,342) (32,000) (31,171,684) (7,196,038) (4,191,770) (79,315,042) 
31 ธนัวาคม 2557 311,361,198 22,124,545 366,034,515 1,954,817,647 1,751,949,311 1,113,169,619 105,434,610 2,099,287,222 240,085,325 168,868,648 8,133,132,640 
ซ้ือเพ่ิม - 24,200 1,383,987 10,439,068 12,371,214 106,280,047 8,049,500 63,796,724 3,907,710 363,873,534 570,125,984 

โอนเขา้ (ออก) - - 96,645,546 102,360,711 115,009,713 25,490,266 - 89,138,565 15,084,112 (443,728,913) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (22,774,268) (19,692,750) (11,222,945) - (61,566,450) (21,242,535) (4,988,160) (141,487,108) 
31 ธนัวาคม 2558 311,361,198 22,148,745 464,064,048 2,044,843,158 1,859,637,488 1,233,716,987 113,484,110 2,190,656,061 237,834,612 84,025,109 8,561,771,516 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
31 ธนัวาคม 2556 - 6,210,451 204,413,956 406,955,095 629,763,176 679,098,390 10,063,020 1,538,293,734 135,011,579 - 3,609,809,401 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,269,625 18,276,529 114,947,989 132,188,653 104,253,558 15,786,087 152,275,247 23,584,147 - 565,581,835 
โอนเขา้ (ออก) - - - (17,366) (106,478) 6,814,768 1,141,900 (7,832,824) - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (112,626) (8,708,597) (8,588,150) (1,584,028) (31,999) (31,110,562) (7,196,018) - (57,331,980) 

31 ธนัวาคม 2557 - 10,480,076 222,577,859 513,177,121 753,257,201 788,582,688 26,959,008 1,651,625,595 151,399,708 - 4,118,059,256 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  3,567,280 22,053,731 122,434,340 149,498,346 127,172,583 20,002,788 158,942,716 28,402,310  632,074,094 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (20,419,114) (15,668,519) (2,174,359) - (61,142,497) (21,242,371) - (120,646,860) 

31 ธนัวาคม 2558 - 14,047,356 244,631,590 615,192,347 887,087,028 913,580,912 46,961,796 1,749,425,814 158,559,647 - 4,629,486,490 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง    
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหว่างติดตั้ง รวม 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ            
31 ธนัวาคม 2556 - - - - - 55,301,987 - - - - 55,301,987 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - 23,592,446 - - - - 23,592,446 
31 ธนัวาคม 2557 - - - - - 78,894,433 - - - - 78,894,433 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477 
31 ธนัวาคม 2558 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี            
31 ธนัวาคม 2557 311,361,198 11,644,469 143,456,656 1,441,640,526 998,692,110 245,692,498 78,475,602 447,661,627 88,685,617 168,868,648 3,936,178,951 

31 ธนัวาคม 2558 311,361,198 8,101,389 219,432,458 1,429,650,811 972,550,460 240,539,165 66,522,314 441,230,247 79,274,965 84,025,109 3,852,688,116 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2557 (จ านวน 130.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    565,581,835 

2558 (จ านวน 150.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   632,074,094 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 2,893 ลา้นบาท และ 2,819 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 2,656 
ลา้นบาท และ 2,637 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน    
31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 95,949,081 91,971,728 
ซ้ือเพิ่ม 14,157,833 13,406,447 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (315,622) (35,622) 
31 ธนัวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 109,791,292 105,342,553 
ซ้ือเพิ่ม 52,277,018 51,485,961 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (87,860) (87,860) 

31 ธนัวาคม 2558 161,980,450 156,740,654 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 40,726,715 39,125,080 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 10,117,587 9,683,986 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (224,269) (31,713) 
31 ธนัวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 50,620,033 48,777,353 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 13,684,777 13,186,399 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (86,620) (86,620) 

31 ธนัวาคม 2558 64,218,190 61,877,132 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

31 ธนัวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 59,171,259 56,565,200 

31 ธนัวาคม 2558 97,762,260 94,863,522 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี   

2557 10,117,587 9,683,986 

2558 13,684,777 13,186,399 
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18. สิทธิกำรเช่ำ 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน    
1 มกราคม 2557 1,058,827,290 1,022,447,531 

31 ธนัวาคม 2557 1,058,827,290 1,022,447,531 

31 ธนัวาคม 2558 1,058,827,290 1,022,447,531 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกราคม 2557 693,741,535 682,005,898 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 42,464,189 40,485,764 
31 ธนัวาคม 2557 736,205,724 722,491,662 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 39,269,202 37,266,551 

31 ธนัวาคม 2558 775,474,926 759,758,213 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

31 ธนัวาคม 2557 322,621,566 299,955,869 

31 ธนัวาคม 2558 283,352,364 262,689,318 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี   

2557 42,464,189 40,485,764 

2558  39,269,202 37,266,551 
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19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 395,301,098 413,415,479 391,084,489 409,934,979 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,690,060 8,552,384 14,689,741 8,628,515 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 111,671,523 78,891,780 95,537,615 73,010,450 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั                
(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 164,175,780 200,649,673 140,313,398 185,784,760 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 687,927,585 726,929,752 581,965,627 620,030,342 

อ่ืนๆ 15,960,995 15,182,825 15,028,487 14,241,926 

รวม 1,390,727,041 1,443,621,893 1,238,619,357 1,311,630,972 

20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 78,173,962 75,966,650 64,736,476 65,524,810 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 65,112,263 60,023,458 57,183,550 52,611,543 
รายไดร้อตดับญัชี - บตัรของขวญั 14,005,360 21,158,554 13,389,960 20,438,314 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ                     
และเงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 31,563,523 25,306,529 27,431,135 22,090,532 

อ่ืนๆ 13,349,517 15,519,825 10,733,681 12,913,676 

รวม 202,204,625 197,975,016 173,474,802 173,578,875 
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21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

21.1 โครงกำรสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก้ จ  ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวน 37.9 ลา้นบาท (2557: 37.7 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน 34.4 ล้านบาท 
(2557: 34.2 ลา้นบาท) 

21.2 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอ่ืน                 
ของพนกังาน รวม 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557  161,511,042 29,874,230 191,385,272 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  17,905,001 3,546,866 21,451,867 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,582,064 1,138,360 7,720,424 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี - (2,880,000) (2,880,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557  185,998,107 31,679,456 217,677,563 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  20,016,452 7,578,203 27,594,655 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,432,540 1,224,268 8,656,808 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 916,501 916,501 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (4,735,746) (4,735,746) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  20,226,162 - 20,226,162 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 5,252,918 - 5,252,918 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (893,120) (4,960,000) (5,853,120) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 238,033,059 31,702,682 269,735,741 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอ่ืน                 
ของพนกังาน รวม 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557  153,021,434 27,717,400 180,738,834 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  16,077,415 2,825,598 18,903,013 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,233,971 1,052,172 7,286,143 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี - (2,750,000) (2,750,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557  175,332,820 28,845,170 204,177,990 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  18,012,079 6,709,658 24,721,737 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,995,259 1,107,928 8,103,187 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 809,490 809,490 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,822,953) (3,822,953) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  18,845,280 - 18,845,280 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,080,024 - 6,080,024 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (893,120) (4,790,000) (5,683,120) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 224,372,342 28,859,293 253,231,635 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขายและบริการ 2,050,798 2,004,556 2,050,798 2,004,556 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 24,777,426 21,919,833 22,740,904 19,397,252 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,603,994 5,247,902 5,019,759 4,787,348 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 32,432,218 29,172,291 29,811,461 26,189,156 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 25.23 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 24.67 ล้านบาท) (2557: จ านวน 5.85 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ  านวน 5.68 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22 ปี) (2557: 24 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 24 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
  งบการเงินรวม/                                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2558 2557 

อตัราคิดลด   3.5 4.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต                                  
(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน)  

  4.0 - 6.0 4.0 - 6.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

 เพ่ิมข้ึน1% ลดลง1% เพ่ิมข้ึน1% ลดลง1% 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (32.4) 39.7 38.8 (32.4) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (1.5) 1.6 - - 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

 เพ่ิมข้ึน1% ลดลง1% เพ่ิมข้ึน1% ลดลง1% 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (30.2) 36.9 36.1 (30.2) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (1.3) 1.5 - - 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้เพิ่มข้ึนจาก 907.08 ล้านบาท (หุ้นสามญั 
907.08 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 910.25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 910.25 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
โดยจ านวนดงักล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (M-WA) จ  านวน 3.17  
ล้านบาท (หุ้นสามญั 3.17 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) (2557: 1.23 ล้านบาท หุ้นสามญั 1.23 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 บริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 
มกราคม 2558 และวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 

23.  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนช่ือไดเ้วน้แต่
เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนให้แก่ทายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบตามกฎหมายหรือกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรม
เห็นสมควรจ านวน 20,000,000 หน่วย (ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวนัท่ีออกและเสนอขายและ
ก าหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเท่ากบั 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั) โดยไม่คิดมูลค่าโดยจะจดัสรรใหแ้ก่
ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย เพื่อเป็น
การตอบแทนการท างานของผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้แกไ้ขชนิดของใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เวน้แต่เป็นการโอนในกรณีท่ีผูบ้ริหารและ
พนกังานเสียชีวติ 

 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  
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ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯได้ในอตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคา 1 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามรายละเอียด
ดงัน้ี 

 หลงัจาก 12 เดือน นับแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

 หลงัจาก 24 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได้อีกร้อยละ 
20 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร   

 หลงัจาก 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได้อีกร้อยละ 
30 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร     

 เม่ือพน้ 48 เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่
จ  ากดัจ านวนจนกวา่จะครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯและ/หรือ
บริษทัย่อย เน่ืองจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษทัฯ ให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานดังกล่าว
สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ใหท้ายาทหรือผูรั้บมรดกตามพินยักรรม (แลว้แต่กรณี) 
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวได ้โดยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้พียงเท่าจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิผูน้ั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีครบก าหนดให้ใชสิ้ทธิได้
แลว้เท่านั้น และจะสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัก าหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิได้โอนยา้ยสังกัดหรือบริษัทฯตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นชอบโดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวยงัคงเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ
และ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ ใหผู้บ้ริหารหรือพนกังานดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 42.40 - 46.38 บาท ซ่ึงค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลองของ Black-Scholes-Merton ข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง 
ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 49 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงั
ร้อยละ 38.3 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3 อายุสัญญา 1 - 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความ
เส่ียงร้อยละ 3.5 ต่อปี  
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 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ ESOP 
หรือ M-WA เป็นจ านวน 201.0 ลา้นบาท (2557: 289.6 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 189.9 ลา้น
บาท (2557: 275.0 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในส่วนของก าไรหรือขาดทุนพร้อม
กบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 
 2558 2557 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 20,000 20,000 
หกั:  ยอดสะสมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัตน้ปี (1,235) - 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหวา่งปี (3,165) (1,235) 
 ยอดสะสมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัส้ินปี (4,400) (1,235) 
หกั: ใบส าคญัแสดงสิทธิตดัจ าหน่ายตน้ปี (3,289) - 
        ใบส าคญัแสดงสิทธิตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (1,014) (3,289) 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิตดัจ าหน่าย ณ วนัส้ินปี* (4,303) (3,289) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินปี 11,297 15,476 

 * บริษทัฯตดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไม่เขา้เง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิ เน่ืองจากลาออกก่อนใบส าคญัแสดงสิทธิครบก าหนด 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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25. รำยได้อ่ืน 
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   

รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรสมาชิก 56,692,069 47,174,696 41,205,556 35,543,110 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 43,793,521 41,933,097 37,732,832 41,616,130 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 24,549,475 19,718,004 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 54,000,000 54,000,000 
รายไดค้่าสิทธิ 18,433,093 7,489,296 18,433,093 7,489,296 
รายไดจ้ากการบริการ 47,900,752 24,298,214 47,900,752 24,298,214 
เงินชดเชยจากการปรับปรุงพื้นท่ี - 11,500,000 - 11,500,000 
รายไดค้่าบตัรของขวญัหมดอาย ุ 5,565,400 3,120,400 5,273,400 3,021,500 
ก าไรจากการขายและเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 30,140,273 10,469,980 25,595,059 8,347,722 

อ่ืน ๆ 40,081,101 46,992,198 44,701,600 40,684,084 

รวม 242,606,209 192,977,881 299,391,767 246,218,060 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินเดือนและค่าแรงและ
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 4,301,193,328 4,265,920,307 3,715,240,486 3,716,891,212 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,044,185,515 1,702,792,847 1,984,417,296 1,648,231,705 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 1,398,995,452 1,274,494,755 1,174,463,680 1,063,914,650 

ค่าสาธารณูปโภค 712,279,226 681,325,277 584,196,515 564,904,695 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 820,638,246 745,037,109 682,527,044 615,751,585 
ค่าโฆษณา 257,400,926 227,468,753 160,856,024 149,524,181 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 138,632,200 126,267,225 117,592,255 107,980,286 
ค่าฝึกอบรม 3,796,420 5,078,863 75,976,161 77,941,847 
ค่าภาษีโรงเรือน 73,700,112 63,656,057 62,205,681 54,895,951 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 42,962,085 45,149,422 35,994,342 35,041,827 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 702,477 23,592,446 702,477 23,592,446 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (21,930,969) (23,750,296) (21,107,814) (23,691,473) 
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27. ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 463,700,228 548,088,617 414,366,632 494,037,033 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (16,995,649) (56,184,027) (16,095,127) (53,257,885) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 446,704,579 491,904,590 398,271,505 440,779,148 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 5,095,817 - 4,985,061 - 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  5,095,817 - 4,985,061 - 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,302,703,198 2,534,280,318 2,252,339,270 2,462,565,538 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 460,540,640 506,856,064 450,467,854 492,513,108 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (159,378) (199,222) (38,459,359) (37,499,184) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 6,621,440 5,358,279 2,673,126 2,936,593 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (20,298,123) (20,110,531) (16,410,116) (17,171,369) 

รวม (13,836,061) (14,951,474) (52,196,349) (51,733,960) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 446,704,579 491,904,590 398,271,505 440,779,148 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 515,662 515,662 515,662 515,662 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืน 1,455,655 1,455,655 1,455,655 1,455,655 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 19,622,335 19,481,839 15,919,382 15,778,887 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 53,947,148 43,535,513 50,646,327 40,835,598 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์ 65,396,039 53,720,198 61,941,836 50,815,964 

อ่ืนๆ 3,365,597 1,728,080 3,039,477 1,337,450 

รวม 144,302,436 120,436,947 133,518,339 110,739,216 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน 1,940,613 166,590 1,856,283 157,348 

รวม 1,940,613 166,590 1,856,283 157,348 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 142,361,823 120,270,357 131,662,056 110,581,868 

28. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีสุทธิจากจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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28.1 จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 
 (หน่วย: พนัหุน้) 

 

งบการเงินรวม/                                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ยอดยกมา 907,081 905,850 
บวก: จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหวา่งปี 732 283 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 907,813 906,133 

28.2 กำรกระทบยอดก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 การกระทบยอดระหวา่งก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย                      

ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,855,999 2,042,376 907,813 906,133 2.04 2.25 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
ปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั (M-WA)    10,761 12,851   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติ
วา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,855,999 2,042,376 918,574 918,984 2.02 2.22 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย                      
ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,854,068 2,021,786 907,813 906,133 2.04 2.23 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
ปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั (M-WA)    10,124 11,838   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั           
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,854,068 2,021,786 917,937 917,971 2.02 2.20 

29. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจ 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจการให้บริการดา้นฝึกอบรม 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงาน
ด าเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วน
เกินกวา่ร้อยละ 90 ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ
ร้านอาหาร 

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

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกิจการ 
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30. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

   
อนุมติัโดย 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

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

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 907 1.0 21 พฤษภาคม 2558 

     
เงินปันผลระหวา่งกาลจาก          
ผลการด าเนินงานส าหรับ       
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
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 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 1,449 1.6 21 พฤษภาคม 2557 

     
เงินปันผลระหวา่งกาลจาก          
ผลการด าเนินงานส าหรับ       
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2557  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 
 
 725 0.8 4 กนัยายน 2557 

รวม  2,174 2.4  

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 33.9 
ลา้นบาท (2557: 49.0 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างและสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัร 

31.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1,220 1,228 
1 ถึง 5 ปี 1,305 1,496 
มากกวา่ 5 ปี 356 396 

31.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สัญญาไดต้ก
ลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ และบริษทัฯ     
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

31.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยู่เป็น
จ านวนประมาณ 17.6 ลา้นบาท (2557: 17.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน
ให้กบัเจา้หน้ีจ านวน 6.3 ลา้นบาท (2557: 6.3 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าจ านวน 11.3 ลา้นบาท 
(2557: 11.0 ลา้นบาท) 

32. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารหน้ี - 3,741 - 3,741 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
ตราสารหน้ี - 3,411 - 3,411 
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33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า             
เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 140 147 287 0.05 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 4,850 - 3,741 8,591 1.90 - 2.60 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 108 108 - 

 4,850 140 3,996 8,986  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,391 1,391 - 

 - - 1,391 1,391  
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        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม ่

 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 148 151 299 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 7,660 - 699 8,359 2.50 - 3.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 92 92 - 

 7,660 148 942 8,750  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,444 1,444 - 

 - - 1,444 1,444  
 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 100 131 231 0.05 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว  4,800 - 3,411 8,211 2.025 - 2.60 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 215 215 - 
 4,800 100 3,757 8,657  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,239 1,239 - 
 - - 1,239 1,239  

 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 89 133 222 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว  7,530 - 570 8,100 2.65 - 3.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 189 189 - 
 7,530 89 892 8,511  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,312 1,312 - 
 - - 1,312 1,312  
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  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการขายสินคา้และบริการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 1.6 1.6 0.2965 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.1 0.1 35.9233 
    

 หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 56.7 20.6 0.3028 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 1.6 1.6 0.2712 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.1 0.1 32.8128 
    

 หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เยน 16.0 0.8 0.2765 

 



 

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

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

33.2  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.16:1 (2557: 0.17:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.15:1 (2557: 0.16:1) 

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 910.2 ลา้นบาท  

 บริษทัฯจะน าเสนอเพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ต่อไป  

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

