
 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ย
เช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และเฉพาะของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการถือเป็นรายการบญัชีหลกัของกลุ่มบริษทัท่ีมีจาํนวนรายการและจาํนวนเงินท่ีมี
นยัสาํคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีรายการขายและบริการผา่น
สาขาเป็นจาํนวนมากซ่ึงกระจายทัว่ประเทศ โดยเป็นการขายผา่นเงินสดและบตัรเครดิต นอกจากน้ี สถานการณ์
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความรุนแรงข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์ทาง
การตลาดและจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงไดพิ้จารณาการ
รับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบ
สารสนเทศโดยรวมและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูมี้
หนา้ท่ีรับผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพ่ือทดสอบทางปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี
เพ่ือตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได้
จากการขายและบริการแบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการ
ขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป (Journal voucher) 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ
ดาํเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน         
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์                  
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

 
 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2560  



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 322,524,253        287,234,156       236,267,152        230,610,057       
เงินลงทุนชัว่คราว 8 9,288,255,319     8,590,994,671    8,951,572,621     8,210,908,401    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 103,946,584        108,413,866       217,723,217        215,436,881       
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          -                          1,000,000            -                          
สินคา้คงเหลือ 10 323,842,992        282,132,956       304,340,386        268,852,064       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 359,297,051        339,372,801       290,730,656        282,684,952       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,397,866,199   9,608,148,450    10,001,634,032   9,208,492,355    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ -                          20,884,196         -                           11,823,596         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          451,479,842        451,479,842       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 98,081,853          118,317,689       149,207,500        149,207,500       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 -                          -                          -                           -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 4,261,475,839     4,494,044,433    3,543,441,753     3,852,688,116    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 94,854,383          97,762,260         89,528,848          94,863,522         
สิทธิการเช่า 17 283,475,771        283,352,364       264,815,377        262,689,318       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 135,560,230        142,361,823       125,801,665        131,662,056       
เงินมดัจาํ 370,986,518        357,428,509       289,219,878        283,910,142       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,244,434,594     5,514,151,274    4,913,494,863     5,238,324,092    
รวมสินทรัพย์ 15,642,300,793   15,122,299,724  14,915,128,895   14,446,816,447  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 1,479,548,063     1,390,727,041    1,311,933,354     1,238,619,357    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 209,475,620        200,454,032       186,520,274        178,076,471       
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง
   กาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 36,620,928          41,777,654         32,027,724          33,383,986         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 215,551,430        202,204,625       181,592,790        173,474,802       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,941,196,041     1,835,163,352    1,712,074,142     1,623,554,616    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 12,240,558          10,103,194         9,745,203            10,103,194         
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 299,549,797        269,735,741       277,245,094        253,231,635       
หน้ีสินหมุนไม่เวียนอ่ืน 12,083,724          9,406,579           13,714,458          9,406,579           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 323,874,079        289,245,514       300,704,755        272,741,408       
รวมหนีสิ้น 2,265,070,120     2,124,408,866    2,012,778,897     1,896,296,024    
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21

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

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       หุน้สามญั 914,849,400 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 910,249,500 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 914,849,400        910,249,500       914,849,400        910,249,500       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,785,027,903     8,785,027,903    8,785,027,903     8,785,027,903    
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 626,325,025        526,724,744       626,325,025        526,724,744       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 92,585,000          92,585,000         92,585,000          92,585,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,955,082,401     2,675,814,277    2,487,288,366     2,235,933,276    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,360,944            7,489,434           (3,725,696)           -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,377,230,673   12,997,890,858  12,902,349,998   12,550,520,423  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,642,300,793   15,122,299,724  14,915,128,895   14,446,816,447  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
กรรมการ กรรมการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 15,115,182,444  14,478,221,148  13,397,274,890  12,949,263,591  
ดอกเบ้ียรับ 109,841,904       200,957,240       108,762,771       199,617,048       
เงินปันผลรับ 12 -                         796,889              187,999,916       192,296,798       
รายไดอ่ื้น 24 273,340,073       242,606,209       365,292,426       299,391,767       
รวมรายได้ 15,498,364,421  14,922,581,486  14,059,330,003  13,640,569,204  
ค่าใช้จ่าย 25

ตน้ทุนขายและบริการ 4,952,433,152    4,944,180,605    5,045,095,693    5,014,002,959    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,941,696,392    6,720,570,939    5,675,070,527    5,565,549,189    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,000,774,698    938,988,596       836,693,379       808,677,786       
รวมค่าใช้จ่าย 12,894,904,242  12,603,740,140  11,556,859,599  11,388,229,934  

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,603,460,179    2,318,841,346    2,502,470,404    2,252,339,270    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (19,833,042)       (16,138,148)        -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,583,627,137    2,302,703,198    2,502,470,404    2,252,339,270    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (483,864,929)     (446,704,579)      (430,621,314)      (398,271,505)      
กําไรสําหรับปี 2,099,762,208    1,855,998,619    2,071,849,090    1,854,067,765    

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,099,762,208    1,855,998,619    2,071,849,090    1,854,067,765    

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.30                    2.04                    2.27                    2.04                    

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.28                    2.02                    2.25                    2.02                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

(หน่วย: บาท)

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับปี 2,099,762,208    1,855,998,619    2,071,849,090    1,854,067,765    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (402,794)            836,444              -                          -                          
ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 8 (4,657,120)         -                          (4,657,120)          -                          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 931,424              -                          931,424              -                          
ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,725,696)         -                          (3,725,696)          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,128,490)         836,444              (3,725,696)          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 20 -                         (25,479,080)        -                          (24,925,304)        
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 -                         5,095,817           -                          4,985,061           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (20,383,263)        -                          (19,940,243)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (4,128,490)         (19,546,819)        (3,725,696)          (19,940,243)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,095,633,718    1,836,451,800    2,068,123,394    1,834,127,522    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,095,633,718    1,836,451,800    2,068,123,394    1,834,127,522    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

(หน่วย: บาท)

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,583,627,137    2,302,703,198    2,502,470,404    2,252,339,270    
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (52,680,938)       (21,030,988)        (48,086,346)        (17,100,383)        
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (9,081,401)         (9,109,285)          (9,380,565)          (8,494,676)          

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 858,562            -                        858,562             -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 19,833,042         16,138,148         -                          -                          
   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 1,112,467           1,909,427           1,112,467           1,909,427           
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,204,199         16,868,992         11,488,863         15,441,217         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 864,762,333       820,638,246       712,089,064       682,527,044       
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                         702,477              -                          702,477              
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,318,345           7,855,359           (838,504)             1,971,449           
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,999,072         83,161                15,358,748         83,104                
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 99,600,281         201,025,338       95,036,075         189,919,778       
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 39,233,362         32,432,218         32,812,375         29,811,461         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 86,355                -                          -                          -                          
   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (16,411,572)       (22,173,472)        (15,661,072)        (21,340,242)        
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (41,777,654)       (56,692,069)        (33,383,986)        (41,205,556)        
   เงินปันผลรับ -                         (796,889)             (187,999,916)      (192,296,798)      
   ดอกเบ้ียรับ (109,844,903)     (200,957,240)      (108,762,771)      (199,617,048)      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 3,411,838,687    3,089,596,621    2,967,113,398    2,694,650,524    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,040,399           2,536,556           323,796              4,140,329           
   สินคา้คงเหลือ (42,908,858)       (3,420,068)          (36,600,789)        (1,471,420)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (36,871,574)       (36,817,317)        (23,535,822)        (21,602,408)        
   เงินมดัจาํ (13,558,009)       (51,465,040)        (5,309,736)          (38,071,877)        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 62,047,460         (16,420,958)        53,142,314         (27,540,252)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,758,377         26,403,081         23,779,060         21,236,169         
   รายไดร้อตดับญัชี 38,758,292         61,758,822         31,669,733         48,325,625         
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (9,419,306)         (5,853,120)          (8,798,916)          (5,683,120)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,677,145           9,406,579           4,307,879           9,406,579           
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,445,362,613    3,075,725,156    3,006,090,917    2,683,390,149    
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 111,271,786       181,702,645       110,716,845       180,450,536       
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (467,110,324)     (554,960,316)      (415,385,696)      (497,204,004)      
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,089,524,075    2,702,467,485    2,701,422,066    2,366,636,681    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                          (1,000,000)          -                          
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (596,509,429)     (201,856,000)      (644,208,429)      (84,756,000)        
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                          -                          (99,999,970)        
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์
   ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 20,884,196         (5,366,235)          11,823,596         3,694,365           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (614,229,960)     (741,598,857)      (407,666,076)      (616,508,407)      
เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,874,997)       (52,277,018)        (9,691,697)          (51,485,961)        
เงินสดจ่ายสาํหรับสิทธิการเช่า (39,755,000)       -                          (39,755,000)        -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,145,396           6,801,808           22,626,819         18,786,935         
เงินปันผลรับ -                         796,889              187,999,916       192,296,798       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,238,339,794)  (993,499,413)      (879,870,871)      (637,972,240)      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,599,900           3,168,400           4,599,900           3,168,400           
เงินปันผลจ่าย (1,820,494,084)  (1,723,456,541)   (1,820,494,000)   (1,723,456,450)   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (1,815,894,184)  (1,720,288,141)   (1,815,894,100)   (1,720,288,050)   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 35,290,097         (11,320,069)        5,657,095           8,376,391           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 287,234,156       298,554,225       230,610,057       222,233,666       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 322,524,253       287,234,156       236,267,152       230,610,057       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ลดลง (13,987,875)       (37,760,436)        (20,331,624)        (46,382,423)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ผลขาดทุนจากการ

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมองคป์ระกอบ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง แปลงค่า เงินลงทุนในหลกั อื่นของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 907,081,100        8,785,027,903     325,699,406        92,585,000          2,563,655,462     6,652,990            -                            6,652,990              12,680,701,861      

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           1,855,998,619     -                           -                            -                            1,855,998,619        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (20,383,263)         836,444               -                            836,444                 (19,546,819)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           1,835,615,356     836,444               -                            836,444                 1,836,451,800        

หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21, 22 3,168,400            -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                            3,168,400               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 22 -                           -                           201,025,338        -                           -                           -                           -                            -                            201,025,338           

เงินปันผลจ่าย 29 -                           -                           -                           -                           (1,723,456,541)    -                           -                            -                            (1,723,456,541)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 910,249,500        8,785,027,903     526,724,744        92,585,000          2,675,814,277     7,489,434            -                            7,489,434              12,997,890,858      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 910,249,500        8,785,027,903     526,724,744        92,585,000          2,675,814,277     7,489,434            -                            7,489,434              12,997,890,858      

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           2,099,762,208     -                           -                            -                            2,099,762,208        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (402,794)              (3,725,696)            (4,128,490)            (4,128,490)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           2,099,762,208     (402,794)              (3,725,696)            (4,128,490)            2,095,633,718        

หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21, 22 4,599,900            -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                            4,599,900               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 22 -                           -                           99,600,281          -                           -                           -                           -                            -                            99,600,281             

เงินปันผลจ่าย 29 -                           -                           -                           -                           (1,820,494,084)    -                           -                            -                            (1,820,494,084)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 914,849,400        8,785,027,903     626,325,025        92,585,000          2,955,082,401     7,086,640            (3,725,696)            3,360,944              13,377,230,673      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ผลขาดทุนจากการ
จดัสรรแลว้ - เปลี่ยนแปลงมูลคา่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง เงินลงทุนในหลกั รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทรัพยเ์ผื่อขาย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 907,081,100        8,785,027,903     325,699,406        92,585,000          2,125,262,204       -                            12,235,655,613      

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           1,854,067,765       -                            1,854,067,765        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (19,940,243)          -                            (19,940,243)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           1,834,127,522       -                            1,834,127,522        

หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21, 22 3,168,400            -                           -                           -                           -                            -                            3,168,400               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 -                           -                           201,025,338        -                           -                            -                            201,025,338           

เงินปันผลจ่าย 29 -                           -                           -                           -                           (1,723,456,450)     -                            (1,723,456,450)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 910,249,500        8,785,027,903     526,724,744        92,585,000          2,235,933,276       -                            12,550,520,423      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 910,249,500        8,785,027,903     526,724,744        92,585,000          2,235,933,276       -                            12,550,520,423      

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           2,071,849,090       -                            2,071,849,090        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                            (3,725,696)            (3,725,696)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           2,071,849,090       (3,725,696)            2,068,123,394        

หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21, 22 4,599,900            -                           -                           -                           -                            -                            4,599,900               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 -                           -                           99,600,281          -                           -                            -                            99,600,281             

เงินปันผลจ่าย 29 -                           -                           -                           -                           (1,820,494,000)     -                            (1,820,494,000)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 914,849,400        8,785,027,903     626,325,025        92,585,000          2,487,288,366       (3,725,696)            12,902,349,998      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดท่ี 31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและ
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบกิจการภตัตาคารโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอม็ เค เรสโตรองต”์ 
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 461 สาขา (2558: 452 สาขา) 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทัฯ)     

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ร้านอาหาร ไทย 100 100 
บริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย
จาํกดั 

ผลิตอาหารเพื่อจาํหน่าย ไทย 100 100 

 



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

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

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)   บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จาํนวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การ
ตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุน
ในการร่วมคา้และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้
ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงิน
ลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับ
ยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ  

 รายไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร ซ่ึงรับรู้เม่ือไดส่้งมอบ
สินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

 รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 

 ดอกเบีย้รับ  

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน  

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4   สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปแสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่าย
เพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้

4.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ง) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา่ตามวิธีราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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4.6 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายใุหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

	 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน ์
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คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  5 ปี และ 10 ปี 

4.8 สิทธิการเช่าและค่าตดัจาํหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและรวมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.10 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผู ้ 
ใหเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยตราสารทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือ
หุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามเง่ือนไขของระยะเวลาการ
ให้บริการของพนกังานท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ 
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สําหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นคร้ังแรกในปี 2554 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของ
รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน                    
รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณโดยสถาบันการเงินท่ี
น่าเช่ือถือ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
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สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

   สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารและคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยตราสารทุน 

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า 
รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล 
เป็นตน้ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้ - - 976 833 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 23 25 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 91 54 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 188 191 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 25 12 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - - 3 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 32 - ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 103 76 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 5 5 5 5 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 50 47 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 42 39 29 28 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 31 31 31 31 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 1 - 1 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 126,351,799 113,273,513 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 541,227 707,866 541,227 707,866 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 541,227 707,866 126,893,026 113,981,379 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)     
บริษทัยอ่ย - - 14,900,029 4,775,506 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 10,095,161 15,690,060 4,001,952 9,914,235 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  10,095,161 15,690,060 18,901,981 14,689,741 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และการ
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ   

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2558 

ในระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือ    
ณ วนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด        
ซพัพลาย จาํกดั บริษทัยอ่ย - 1,000,000 - 1,000,000 

รวม  - 1,000,000 - 1,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นเงินใหกู้ย้มืใน
รูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เงิน
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กูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืประเภทไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละของดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 
เดือนของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  
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สัญญาสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

สญัญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการดาํเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษทั 
พลีนสั-เอ็มเค จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แจง้ส้ินสุดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 180 วนั 

สญัญารับจา้งบริหารงาน 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯเขา้ทาํสญัญารับจา้งบริหารงานใหแ้ก่ บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั 
ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการปฏิบติังานท่ีสาขา ดา้นการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม 
ดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการควบคุม
คุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาในอตัราร้อยละ 4 ของรายไดจ้าก
การขายและบริการ (หลงัหกัภาษีมูลค่าเพ่ิม) แต่ไม่เกิน 4 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี โดยมี
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพนัธ์ 2559 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่า              
บริษทัฯจะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั 
ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

เมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ไดต้กลงทาํสัญญารับจา้ง
บริหารงานฉบบัใหม่ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 7.6 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพนัธ์ 
2561 และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และบริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตาม
สัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558 และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้
ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและบริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ไดต้กลงทาํสญัญา
รับจา้งบริหารงานฉบบัใหม่ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนใน
อตัราเดือนละ 500,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -       
31 ธนัวาคม 2560 และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละ
รอบไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นราย
เดือนในอตัราเดือนละ 150,000 บาท สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ6 เดือน โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2559 - 31 ธันวาคม 2559 และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนังสือแจ้งความ
ประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จาํกดั ล่วงหน้าก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จาํกดั ทั้งส้ิน 9 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสญัญา 

สญัญาใหเ้ช่าอาคาร 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลาย 
จาํกดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษทัฯเป็นจาํนวน 0.54 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ีมี
กาํหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2559 บริษทัฯและบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั ตกลงเปล่ียนจาํนวนพ้ืนท่ีเช่า
และอตัราค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.37 ลา้นบาทต่อเดือน 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและโกดงัเกบ็สินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และโกดงัเกบ็สินคา้กบับริษทั โกลบอล แอส
เซท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯ
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1.69 ลา้นบาทต่อเดือน สญัญามีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึง
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และบริษทัฯจะต้องแจง้ความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิม
ส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

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

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินและบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมี
กาํหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นับแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2576  ทั้ งน้ีสัญญา
ดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมชาํระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้
ความจาํนงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 117 102 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3 4 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 15 27 

รวม 135 133 

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร  
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 158,577,057 156,909,835 135,881,696 135,775,847 
เงินฝากธนาคาร 163,947,196 130,324,321 100,385,456 94,834,210 

รวม 322,524,253 287,234,156 236,267,152 230,610,057 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
0.05 ถึง 0.40 ต่อปี) 

8. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

8.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

เงินฝากประจาํ 5,963,176,000 4,850,000,000 5,913,176,000 4,800,000,000 
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย์
เพ่ือคา้ (หมายเหตุ 8.2) 2,254,991,095 3,740,994,671 1,968,308,397 3,410,908,401 

เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุน
ส่วนบุคคล (หมายเหตุ 8.3) 1,070,088,224 - 1,070,088,224 - 

รวม 9,288,255,319 8,590,994,671 8,951,572,621 8,210,908,401 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.63 ถึง 2.03 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
1.90 ถึง 2.60 ต่อปี) 
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8.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัในตราสารหน้ีปันผล 2 - - 20,000,000 20,311,507 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย ์ 1,143,557,318 1,144,400,876 945,587,301 946,516,399 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะสั้น 13,693,480 13,779,095 - - 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสาร
หน้ีพลสั(ชนิด1) 228,684,643 231,484,470 2,765,433,117 2,774,131,966 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์เอน็แฮนซทโ์นต้
ต่างประเทศ 850,000,000 865,291,500 - - 

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 35,154 32,020 34,799 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 2,235,967,461 2,254,991,095 3,731,052,438 3,740,994,671 

บวก: กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 19,023,634  9,942,233  

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า  2,254,991,095  3,740,994,671  
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัในตราสารหน้ีปันผล 2 - - 20,000,000 20,311,507 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย ์ 857,236,274 857,718,178 616,161,849 616,430,129 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะสั้น 13,693,480 13,779,095 - - 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสาร
หน้ีพลสั(ชนิด1) 228,684,643 231,484,470 2,765,433,117 2,774,131,966 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์เอน็แฮนซทโ์นต้
ต่างประเทศ 850,000,000 865,291,500 - - 

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 35,154 32,020 34,799 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,949,646,417 1,968,308,397 3,401,626,986 3,410,908,401 

บวก: กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 18,661,980  9,281,415  

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,968,308,397  3,410,908,401  
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ยอดคงเหลือต้นปี 3,740,994,671 698,854,398 3,410,908,401 570,413,342 
ซ้ือเพ่ิม 16,379,290,114 14,440,517,326 14,347,989,114 12,556,817,326 
ขาย (17,927,056,029) (11,428,517,326) (15,848,056,029) (9,741,917,326) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 52,680,938 21,030,988 48,086,346 17,100,383 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 9,081,401 9,109,285 9,380,565 8,494,676 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,254,991,095 3,740,994,671 1,968,308,397 3,410,908,401 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

 ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,043,275,344 1,070,088,224 - - 

บวก: กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน                 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 31,470,000  -  

หกั:  ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า (4,657,120)  -  

รวม  1,070,088,224  -  
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนส่วนบุคคลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม /                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ยอดคงเหลือต้นปี - - 
ซ้ือเพ่ิม 1,043,275,344 - 
กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 31,470,000 - 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า (4,657,120) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,070,088,224 - 

 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพ่ือการลงทุน ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง 
โดยมีการลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว โดยใชมู้ลค่าอา้งอิงจาก
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลงจาํนวน 4.7 ลา้นบาท 
บริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายดงักล่าวในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 103,331,679 87,433,535 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 103,331,679 87,433,535 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 27,589,188 27,433,847 23,763,631 23,854,625 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,589,188 27,433,847 23,763,631 23,854,625 

รวมลูกหน้ีการคา้ 27,589,188 27,433,847 127,095,310 111,288,160 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 541,227 707,866 23,561,347 26,547,844 
เงินทดรองจ่าย 11,103,253 15,427,571 9,713,221 13,691,553 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 48,111,939 49,538,822 47,329,679 49,283,753 
อ่ืนๆ 16,600,977 17,884,070 10,023,660 17,203,881 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 76,357,396 83,558,329 90,627,907 106,727,031 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (2,578,310) - (2,578,310) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 76,357,396 80,980,019 90,627,907 104,148,721 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 103,946,584 108,413,866 217,723,217 215,436,881 
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10. สินค้าคงเหลือ 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน     
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 211,710,357 189,752,391 (86,355) - 211,624,002 189,752,391 
วตัถุดิบ 41,364,568 19,574,307 - - 41,364,568 19,574,307 

วสัดุอุปกรณ์ 70,854,422 72,806,258 - - 70,854,422 72,806,258 

รวม 323,929,347 282,132,956 (86,355) - 323,842,992 282,132,956 

    
   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน     
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 194,319,299 179,607,526 - - 194,319,299 179,607,526 
วตัถุดิบ 40,803,351 19,574,308 - - 40,803,351 19,574,308 

วสัดุอุปกรณ์ 69,217,736 69,670,230 - - 69,217,736 69,670,230 

รวม 304,340,386 268,852,064 - - 304,340,386 268,852,064 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจาํนวน 0.08 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหน้ีธนาคาร - เงินโอนแก่ธนาคาร   
เพ่ือรอจ่ายชาํระหน้ี 286,955,712 284,868,705 233,550,758 238,260,220 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 26,958,374 14,165,370 19,993,400 12,280,273 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 25,875,143 29,454,244 17,810,942 22,334,812 
อ่ืนๆ 19,507,822 10,884,482 19,375,556 9,809,647 



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

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

รวม 359,297,051 339,372,801 290,730,656 282,684,952 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด 
จาํกดั 400,000,000 400,000,000 100 100 299,049,977 299,049,977 159,999,972 159,999,972 

บริษทั เอม็เค เซอร์วิส   
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 27,999,944 31,499,937 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั 100,000,000 100,000,000 100 100 99,999,970 99,999,970 - - 

รวม     451,479,842 451,479,842 187,999,916 191,499,909 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด 
ซัพพลาย จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพ่ือดาํเนินธุรกิจในการผลิตอาหารเพ่ือจาํหน่าย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั
ยอ่ยแห่งใหม่น้ี 

13. เงนิลงทุนในการร่วมค้า  

13.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
ทุน        

ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   
(ร้อยละ) 

 
(ร้อยละ) 

     
บริษทั พลีนสั แอนด ์       
เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 

ร้านอาหาร 12.5 ลา้น
เหรียญ
สิงคโปร์ 

50 50 98,081,853 118,317,689 149,207,500 149,207,500 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้     98,081,853 118,317,689 149,207,500 149,207,500 
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13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหว่างปี ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 19,833 16,138 

13.3 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของการร่วมค้า 

 บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
สินทรัพยห์มุนเวียน 129,202 170,343 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 106,609 113,133 
สินทรัพยร์วม 235,811 283,476 
หน้ีสินหมุนเวียน 39,647 46,841 
หน้ีสินรวม 39,647 46,841 

สินทรัพย์สุทธิ 196,164 236,635 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิ 98,082 118,318 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 98,082 118,318 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
รายได ้ 345,665 325,400 
รายไดอ่ื้น 5,348 6,432 
ตน้ทุนขาย (93,437) (84,848) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (297,242) (279,259) 
ขาดทุนสาํหรับปี (39,666) (32,275) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (39,666) (32,275) 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (19,833) (16,138) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า (19,833) (16,138) 

14. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278,275 7,278,275 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,278,275) (7,278,275) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 
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15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พื้นที่เช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัวและ

อุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง     
และติดตั้ง       
และอุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์      

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน            
1 มกราคม 2558 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 
ซื้อเพิ่ม - 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) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (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 
ซื้อเพิ่ม - - 3,124,307 16,507,780 16,036,874 97,694,375 39,203,596 56,370,222 1,245,000 370,059,931 600,242,085 
โอนเขา้(ออก) - - - 134,122,288 106,409,092 19,486,918 38,984,798 105,773,477 29,269,065 (434,045,638) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (16,092) - (22,143,625) (17,835,309) (35,626,068) (379,719) (45,094,103) (18,130,394) - (139,225,310) 

31 ธนัวาคม 2559 333,100,308 22,132,653 526,164,716 2,435,133,803 2,255,228,466 1,670,596,351 206,155,909 2,614,366,734 250,218,283 39,347,508 10,352,444,731 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
1 มกราคม 2558 - 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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,159,068 24,367,979 148,173,259 179,152,776 162,479,977 45,053,075 214,260,632 32,701,100 - 809,347,866 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (9,808) - (10,144,893) (12,211,314) (31,750,343) 204,579 (43,724,555) (18,126,163) - (115,762,497) 

31 ธนัวาคม 2559 - 17,196,616  286,175,064  828,016,667  1,173,460,968  1,277,073,496  109,136,696  2,128,663,125  173,134,586  - 5,992,857,218  
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พื้นที่เช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัวและ

อุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง      
และอุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า            
1 มกราคม 2558 - - - - - 97,409,197 - - - - 97,409,197 

เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477 

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

31 ธนัวาคม 2559 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

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 

31 ธนัวาคม 2559 333,100,308  4,936,037  239,989,652  1,607,117,136  1,081,767,498  295,411,181 97,019,213 485,703,609  77,083,697  39,347,508  4,261,475,839  

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี            

2558 (จาํนวน 152.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    767,684,267 

2559 (จาํนวน 153.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    809,347,866 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พื้นที่เช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัวและ

อุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง     
และอุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน            
1 มกราคม 2558 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 
ซื้อเพิ่ม - 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) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (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 
ซื้อเพิ่ม - - 3,124,307 14,268,236 14,708,109 80,588,672 9,169,626 35,080,184 1,245,000 229,150,318 387,334,452 
โอนเขา้ (ออก) - - - 78,361,175 58,453,462 17,187,507 (2,116,845) 77,652,690 29,269,065 (258,807,054) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (16,092) - (20,593,847) (18,044,535) (43,494,851) (245,000) (44,279,197) (18,824,151) (6,868,362) (152,366,035) 

31 ธนัวาคม 2559 311,361,198 22,132,653 467,188,355 2,116,878,722 1,914,754,524 1,287,998,315 120,291,891 2,259,109,738 249,524,526 47,500,011 8,796,739,933 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            
1 มกราคม 2558 - 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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วน
ที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (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 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,159,068 21,419,161 127,858,336 148,176,860 132,868,321 19,330,768 173,939,536 32,681,702 - 659,433,752 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วน
ที่จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (9,808) - (9,825,142) (12,303,403) (31,927,811) (112,627) (42,329,413) (18,710,768) - (115,218,972) 

31 ธนัวาคม 2559 - 17,196,616 266,050,751 733,225,541 1,022,960,485 1,014,521,422 66,179,937 1,881,035,937 172,530,581 - 5,173,701,270 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พื้นที่เช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เครื่องครัวและ

อุปกรณ์
ดาํเนินงาน 

เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง    
และอุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า           

1 มกราคม 2558 - - - - - 78,894,433 - - - - 78,894,433 

เพิ่มขึ้นระหวา่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477 

31 ธนัวาคม 2558 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

31 ธนัวาคม 2559 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี            

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 

31 ธนัวาคม 2559 311,361,198 4,936,037 201,137,604 1,383,653,181 891,794,039 193,879,983 54,111,954 378,073,801 76,993,945 47,500,011 3,543,441,753 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี      

2558 (จาํนวน 150.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    632,074,094 

2559 (จาํนวน 147.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   659,433,752 



 

 33

W
th

…

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 3,744 ลา้นบาท และ 2,893 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: 3,407   
ลา้นบาท และ 2,656 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2558 109,791,292 105,342,553 
ซ้ือเพ่ิม 52,277,018 51,485,961 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (87,860) (87,860) 
31 ธนัวาคม 2558 161,980,450 156,740,654 
ซ้ือเพ่ิม 12,874,997 9,691,697 

31 ธนัวาคม 2559 174,855,447 166,432,351 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2558 50,620,033 48,777,353 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 13,684,777 13,186,399 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (86,620) (86,620) 
31 ธนัวาคม 2558 64,218,190 61,877,132 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,782,874 15,026,371 

31 ธนัวาคม 2559 80,001,064 76,903,503 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

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

31 ธนัวาคม 2559 94,854,383 89,528,848 

ค่าตัดจาํหน่ายสําหรับปี   

2558 13,684,777 13,186,399 

2559 15,782,874 15,026,371 
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17. สิทธิการเช่า 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
1 มกราคม 2558 1,058,827,290 1,022,447,531 
31 ธนัวาคม 2558 1,058,827,290 1,022,447,531 
ซ้ือเพ่ิม 39,755,000 39,755,000 
31 ธนัวาคม 2559 1,098,582,290 1,062,202,531 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2558 736,205,724 722,491,662 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 39,269,202 37,266,551 
31 ธนัวาคม 2558 775,474,926 759,758,213 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 39,631,593 37,628,941 
31 ธนัวาคม 2559 815,106,519 797,387,154 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2558 283,352,364 262,689,318 

31 ธนัวาคม 2559 283,475,771 264,815,377 
ค่าตัดจาํหน่ายสําหรับปี   
2558 39,269,202 37,266,551 

2559  39,631,593 37,628,941 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,830,991 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 410,081,588 395,301,098 403,026,513 391,084,489 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,095,161 15,690,060 14,070,989 14,689,741 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 71,993,853 111,671,523 66,215,988 95,537,615 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

(ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร) 146,444,780 164,175,780 115,980,519 140,313,398 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 779,917,988 687,927,585 648,032,772 581,965,627 
เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ 44,504,562 - 44,504,562 - 
อ่ืนๆ 16,510,131 15,960,995 15,271,020 15,028,487 
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รวม 1,479,548,063 1,390,727,041 1,311,933,354 1,238,619,357 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 87,577,603 78,173,962 71,109,432 64,736,476 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 67,929,379 65,112,263 58,904,028 57,183,550 
รายไดร้อตดับญัชี - บตัรของขวญั 14,065,904 14,005,360 13,657,914 13,389,960 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ                   
และเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 33,108,933 31,563,523 28,217,747 27,431,135 

อ่ืนๆ 12,869,611 13,349,517 9,703,669 10,733,681 

รวม 215,551,430 202,204,625 181,592,790 173,474,802 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

20.1 โครงการสมทบเงนิ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก้ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจาํนวน 38.3 ลา้นบาท (2558: 37.9 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 34.2 ลา้นบาท 
(2558: 34.4 ลา้นบาท) 
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20.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลประโยชน ์         

หลงัออกจากงาน       
ของพนกังาน 

ผลประโยชน ์         
ระยะยาวอ่ืน           
ของพนกังาน รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 185,998,107 31,679,456 217,677,563 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  20,016,452 7,578,203 27,594,655 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,432,540 1,224,268 8,656,808 
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 916,501 916,501 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (4,735,746) (4,735,746) 

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

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

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 238,033,059 31,702,682 269,735,741 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  25,133,924 5,171,561 30,305,485 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,914,204 1,013,673 8,927,877 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (4,979,306) (4,440,000) (9,419,306) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 266,101,881 33,447,916 299,549,797 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลประโยชน ์          

หลงัออกจากงาน        
ของพนกังาน 

ผลประโยชน ์          
ระยะยาวอ่ืน           
ของพนกังาน รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 175,332,820 28,845,170 204,177,990 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  18,012,079 6,709,658 24,721,737 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,995,259 1,107,928 8,103,187 
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน - 809,490 809,490 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,822,953) (3,822,953) 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  18,845,280 - 18,845,280 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,080,024 - 6,080,024 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (893,120) (4,790,000) (5,683,120) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 224,372,342 28,859,293 253,231,635 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  22,094,038 4,091,084 26,185,122 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,392,260 915,026 8,307,286 
โอนออก (1,591,814) (88,219) (1,680,033) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (4,638,916) (4,160,000) (8,798,916) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 247,627,910 29,617,184 277,245,094 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ตน้ทุนขายและบริการ 3,641,229 2,050,798 3,214,058 2,050,798 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29,398,135 24,777,426 25,470,215 22,740,904 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,193,998 5,603,994 5,808,135 5,019,759 
รวมคา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 39,233,362 32,432,218 34,492,408 29,811,461 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 22.31 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 21.76 ลา้นบาท) (2558: จาํนวน 25.23 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 24.67 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22 ปี) (2558: 22 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 22 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

  งบการเงินรวม/                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2559 2558 
อตัราคิดลด   3.5 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต                                  

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน)    4.0 - 6.0 4.0 - 6.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2559 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

 เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (34.2) 41.8 40.9 (34.2) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (1.6) 1.8 - - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

 เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (31.2) 38.2 37.4 (31.2) 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน (1.3) 1.5 - - 

 31 ธนัวาคม 2558 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

 เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (32.4) 39.7 38.8 (32.4) 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน (1.5) 1.6 - - 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

 เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% เพิม่ข้ึน1% ลดลง1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (30.2) 36.9 36.1 (30.2) 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน (1.3) 1.5 - - 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก 910.25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
910.25 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 914.85 ลา้นบาท (หุน้สามญั 914.85 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
โดยจาํนวนดงักล่าวเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (M-WA) จาํนวน 4.60  
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4.60 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) (2558: 3.17 ลา้นบาท หุ้นสามญั 3.17 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี               
7 ตุลาคม 2559 
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22.  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนช่ือไดเ้วน้แต่
เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนให้แก่ทายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบตามกฎหมายหรือกรณีอ่ืนใดท่ีคณะกรรม
เห็นสมควรจาํนวน 20,000,000 หน่วย (ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายและ
กาํหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเท่ากบั 1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั) โดยไม่คิดมูลค่าโดยจะจดัสรรใหแ้ก่
ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย เพ่ือเป็น
การตอบแทนการทาํงานของผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าว และเพ่ือให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้แกไ้ขชนิดของใบสําคญัแสดง
สิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนในกรณีท่ีผูบ้ริหารและ
พนกังานเสียชีวิต 

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

 หลงัจาก 12 เดือน นับแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

 หลงัจาก 24 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดอี้กร้อยละ 
20 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร   

 หลงัจาก 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดอี้กร้อยละ 
30 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร     

 เม่ือพน้ 48 เดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิไดโ้ดยไม่
จาํกดัจาํนวนจนกวา่จะครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯและ/หรือ
บริษทัย่อย เน่ืองจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษทัฯ ให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานดงักล่าว
สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ใหท้ายาทหรือผูรั้บมรดกตามพินยักรรม (แลว้แต่กรณี) 
ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวได ้โดยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดเ้พียงเท่าจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิผูน้ั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีครบกาํหนดให้ใชสิ้ทธิได้
แลว้เท่านั้น และจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนักาํหนดใชสิ้ทธิใดๆ จนครบกาํหนดอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว 

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

 มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 42.40 - 46.38 บาท ซ่ึงคาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลองของ Black-Scholes-Merton ขอ้มูลนําเขา้แบบจาํลอง 
ไดแ้ก่ ราคาหุน้ ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 49 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงั
ร้อยละ 38.3 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3 อายสุัญญา 1 - 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความ
เส่ียงร้อยละ 3.5 ต่อปี  
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 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ ESOP 
หรือ M-WA เป็นจาํนวน 99.6 ลา้นบาท (2558: 201.0 ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 95.0 ลา้น
บาท (2558: 189.9 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนพร้อม
กบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 
 2559 2558 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 20,000 20,000 
หกั:  ยอดสะสมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัตน้ปี (4,400) (1,235) 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหว่างปี (4,600) (3,165) 
 ยอดสะสมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ ณ วนัส้ินปี (9,000) (4,400) 
หกั: ใบสาํคญัแสดงสิทธิตดัจาํหน่ายตน้ปี (4,303) (3,289) 
        ใบสาํคญัแสดงสิทธิตดัจาํหน่ายระหว่างปี (504) (1,014) 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิตดัจาํหน่าย ณ วนัส้ินปี* (4,807) (4,303) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินปี 6,193 11,297 

 * บริษทัฯตดัจาํหน่ายใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีไม่เขา้เง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิ เน่ืองจากลาออกก่อนใบสาํคญัแสดงสิทธิครบกาํหนด 

23. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 



 

 43

W
th

…

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

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

 

24. รายได้อ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าธรรมเนียมบตัรสมาชิก 58,932,480 56,692,069 45,548,206 41,205,556 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 37,992,567 43,793,521 30,366,016 37,732,832 
รายไดค่้าเช่าช่วงและคา่บริการช่วง - - 23,006,933 24,549,475 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 90,900,000 54,000,000 
รายไดค่้าสิทธิ 12,576,661 18,433,093 12,576,661 18,433,093 
รายไดจ้ากการบริการ 50,197,701 47,900,752 50,197,701 47,900,752 
รายไดค่้าบตัรของขวญัหมดอาย ุ 6,070,400 5,565,400 5,807,700 5,273,400 
กาํไรจากการขายและเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 61,762,339 30,140,273 57,466,911 25,595,059 

อ่ืน ๆ 45,807,925 40,081,101 49,422,298 44,701,600 

รวม 273,340,073 242,606,209 365,292,426 299,391,767 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและ
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 4,482,938,787 4,301,193,328 3,769,582,149 3,715,240,486 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,102,367,869 2,044,185,515 2,003,898,688 1,984,417,296 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน 1,468,429,715 1,398,995,452 1,207,168,682 1,174,463,680 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 864,762,333 820,638,246 712,089,064 682,527,044 
ค่าสาธารณูปโภค 688,146,198 712,279,226 551,134,483 584,196,515 
ค่าโฆษณา 240,040,694 257,400,926 153,782,534 160,856,024 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 156,809,378 138,632,200 130,632,781 117,592,255 
ค่าฝึกอบรม 2,853,619 3,796,420 104,662,581 75,976,161 
ค่าภาษีโรงเรือน 77,668,773 73,700,112 65,250,023 62,205,681 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 44,019,100 42,962,085 35,989,151 35,994,342 
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การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (21,871,611) (21,930,969) (14,711,773) (21,107,814) 

26. ภาษเีงนิได้ 

26.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 476,912,584 463,700,228 424,394,226 414,366,632 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (780,672) - (564,727) - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 7,733,017 (16,995,649) 6,791,815 (16,095,127) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน 483,864,929 446,704,579 430,621,314 398,271,505 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,095,817 - 4,985,061 

การเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่า
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 931,424 - 931,424 - 

ภาษเีงนิได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน  931,424 5,095,817 931,424 4,985,061 
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,583,627,137 2,302,703,198 2,502,470,404 2,252,339,270 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
คูณอตัราภาษี 516,725,427 460,540,640 500,494,081 450,467,854 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      
นิติบุคคลของปีก่อน (780,672) - (564,727) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - (159,378) (37,599,983) (38,459,359) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,781,093 6,621,440 5,885,000 2,673,126 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่รับรู้ของ
บริษทัยอ่ย 

 
5,655,902 

 
- 

 
- 

 
- 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (48,516,821) (20,298,123) (37,593,057) (16,410,116) 

รวม (32,079,826) (13,836,061) (69,308,040) (52,196,349) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น              
งบกาํไรขาดทุน 483,864,929 446,704,579 430,621,314 398,271,505 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 515,662 - 515,662 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,455,655 1,455,655 1,455,655 1,455,655 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 19,622,335 19,622,335 15,919,382 15,919,382 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 59,909,959 53,947,148 55,449,019 50,646,327 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ ์ 45,215,764 65,396,039 43,462,160 61,941,836 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 931,424 - 931,424 - 

เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ 8,900,912 - 8,900,912 - 
อ่ืนๆ 3,328,908 3,365,597 3,415,509 3,039,477 

รวม 139,364,957 144,302,436 129,534,061 133,518,339 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,804,727 1,940,613 3,732,396 1,856,283 

รวม 3,804,727 1,940,613 3,732,396 1,856,283 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สุทธิ 135,560,230 142,361,823 125,801,665 131,662,056 

 



 

 47

W
th

…

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

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

 

26.2 สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัย่อยไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติั
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ท่ีสําคัญ
ประกอบดว้ย 

บริษทั อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จาํกัด 
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 58-2617-1-00-1-0 
1. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 18 ธนัวาคม 2558 
2. เพือ่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอาหารสาํเร็จรูปและ        

ก่ึงสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
3. สิทธิประโยชนส์าํคญัท่ีไดรั้บ  
3.1 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั ไดรั้บ 
3.2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดินและ
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีกาํหนดเวลาหกปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น  

ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 7 กรกฎาคม 2559 

รายไดข้องบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นรายไดส่้วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

27. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีสุทธิจากจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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27.1 จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 

 (หน่วย: พนัหุน้) 

 

งบการเงินรวม/                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ยอดยกมา 910,249 907,081 
บวก: จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปี 1,081 732 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 911,330 907,813 

27.2 การกระทบยอดกําไรต่อหุ้นปรับลด 

 การกระทบยอดระหวา่งกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย       

ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,099,762 1,855,999 911,330 907,813 2.30 2.04 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    8,536 10,761   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติ
วา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,099,762 1,855,999 919,866 918,574 2.28 2.02 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย      
ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,071,849 1,854,068 911,330 907,813 2.27 2.04 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    8,080 10,124   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั           
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,071,849 1,854,068 919,410 917,937 2.25 2.02 

28. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืน
ท่ีประกอบกิจการสนับสนุนธุรกิจอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม และการผลิตและจาํหน่าย
อาหาร และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย อยา่งไรกต็าม ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงาน
ดาํเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วน
เกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ
ร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกิจการ 
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29. เงนิปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

   
อนุมติัโดย 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2559     
เงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 910 1.0 19 พฤษภาคม 2559 

     
เงินปันผลระหว่างกาลจาก       
ผลการดาํเนินงานสาํหรับ       
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 มิถุนายน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
 
 910 1.0 8 กนัยายน 2559 

รวม  1,820 2.0  
     
ปี 2558     
เงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 907 1.0 21 พฤษภาคม 2558 

     
เงินปันผลระหว่างกาลจาก       
ผลการดาํเนินงานสาํหรับ       
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 มิถุนายน 2558  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 
 
 816 0.9 8 กนัยายน 2558 

รวม  1,723 1.9  

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสญัญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 1,331 1,220 
1 ถึง 5 ปี 1,358 1,305 
มากกว่า 5 ปี 313 356 

30.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สัญญาไดต้ก
ลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ และบริษทัฯ     
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

30.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนประมาณ 20.1 ลา้นบาท (2558: 17.6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงิน
ให้กบัเจา้หน้ีจาํนวน 8.3 ลา้นบาท (2558: 6.3 ลา้นบาท) และเพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 11.8 ลา้นบาท 
(2558: 11.3 ลา้นบาท) 

31. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  - ตราสารหน้ี - - 2,255 3,741 - - 2,255 3,741 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตราสารหน้ี - - 1,070 - - - 1,070 - 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตรา - - 45 - - - 45 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ต่างประเทศล่วงหนา้ - ขาดทุน  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  - ตราสารหน้ี - - 1,968 3,411 - - 1,968 3,411 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตราสารหน้ี - - 1,070 - - - 1,070 - 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ - ขาดทุน  - - 45 - - - 45 - 

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า             
เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 166 157 323 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 5,963 - 3,325 9,288 1.63 - 2.03 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 104 104 - 

 5,963 166 3,586 9,715  

หนีสิ้นทางการเงิน      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,480 1,480 - 

 - - 1,480 1,480  
 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
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  

หนีสิ้นทางการเงิน      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,391 1,391 - 

 - - 1,391 1,391  
 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 101 135 236 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว  5,913 - 3,039 8,952 1.63 - 2.03 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 218 218 - 
 5,913 101 3,392 9,406  
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,312 1,312 - 
 - - 1,312 1,312  
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        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี - ภายใน 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
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  
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,239 1,239 - 
 - - 1,239 1,239  

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินลงทุนชัว่คราว การขายสินคา้และ
บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี  

สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราแลกเปล่ียน       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เหรียญสหรัฐอเมริกา 50.0 0.1 50.0 0.1 35.6588 35.9233 
เยน 1.6 1.6 1.6 1.6 0.3046 0.2965 
       
หนีสิ้นทางการเงิน       
เยน 15.9 56.7 1.4 20.6 0.3113 0.3028 
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กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลืออยูด่งัน้ี  

สกลุเงิน 
งบการเงินรวม/       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราแลกเปล่ียน        

ตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 
(ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559    
จาํนวนทีข่าย    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 50 34.85 - 35.17 กรกฎาคมและกนัยายน 2560 

32.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.17:1 (2558: 0.16:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.16:1 (2558: 0.15:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,006 ลา้นบาท  

 บริษทัฯจะนาํเสนอเพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ต่อไป  

35. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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