
 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป   

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
วิชำติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2561 



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 508,282                409,622                407,774                331,540                

เงินลงทุนชัว่คราว 4 9,975,152             9,336,130             9,294,281             8,719,125             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 86,677                  75,815                  203,036                194,919                

สินคา้คงเหลือ 275,987                350,345                253,081                328,054                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 177,206                404,658                156,484                330,576                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,023,304           10,576,570           10,314,656           9,904,214             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            631,480                631,480                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 73,713                  75,875                  98,082                  98,082                  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 767,697                793,720                767,697                793,720                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 3,900,355             4,012,251             3,156,855             3,273,227             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 82,616                  85,502                  77,171                  80,642                  

สิทธิการเช่า 11 256,010                266,392                239,881                249,765                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 68,569                  73,415                  59,490                  64,539                  

เงินมดัจาํ 410,878                399,004                315,382                307,516                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,559,838             5,706,159             5,346,038             5,498,971             

รวมสินทรัพย์ 16,583,142           16,282,729           15,660,694           15,403,185           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 1,143,744             1,627,926             1,003,558             1,436,592             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 338,772                208,145                294,183                176,375                

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง

   กาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 43,152                  39,963                  32,607                  29,390                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 233,568                232,820                194,433                195,341                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,759,236             2,108,854             1,524,781             1,837,698             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 7,683                    11,618                  7,683                    8,793                    

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 329,532                320,031                300,872                292,810                

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 26,187                  13,585                  27,818                  15,216                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 363,402                345,234                336,373                316,819                

รวมหนีสิ้น 2,122,638             2,454,088             1,861,154             2,154,517             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ 

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 920,878                920,878                920,878                920,878                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,785,028             8,785,028             8,785,028             8,785,028             

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 14 656,331                656,331                656,331                656,331                

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,999,128             3,367,262             3,344,082             2,794,015             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,554                    6,557                    636                       (169)                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,460,504           13,828,641           13,799,540           13,248,668           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,583,142           16,282,729           15,660,694           15,403,185           

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,049,271         3,805,483         3,580,412         3,365,606         
ดอกเบ้ียรับ 24,353              31,130              24,353              30,946              
รายไดอ่ื้น 90,129              51,204              116,079            80,797              
รวมรายได้ 4,163,753         3,887,817         3,720,844         3,477,349         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,276,766         1,233,503         1,331,061         1,263,629         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,838,024         1,707,277         1,483,271         1,393,844         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 276,253            252,596            231,836            204,730            
รวมค่าใช้จ่าย 3,391,043         3,193,376         3,046,168         2,862,203         
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 772,710            694,441            674,676            615,146            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (1,354)               (12,529)             -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 771,356            681,912            674,676            615,146            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (139,490)           (129,160)           (124,609)           (114,980)           
กําไรสําหรับงวด 631,866            552,752            550,067            500,166            

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 631,866            552,752            550,067            500,166            

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.69 0.60 0.60 0.55

กาํไรต่อหุน้ปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.69 0.60 0.60 0.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 631,866            552,752            550,067            500,166            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (808)                 (160)                 -                       -                       
ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4 1,006                3,797                1,006                3,797                
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 (201)                 (759)                 (201)                 (759)                 
ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 805                   3,038                805                   3,038                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (3)                     2,878                805                   3,038                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 631,863            555,630            550,872            503,204            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 631,863            555,630            550,872            503,204            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 771,356            681,912            674,676            615,146            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (13,763)             (24,882)             (11,897)             (23,770)             
   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
      เงินลงทุนชัว่คราว (7,006)               13,754              (6,805)               14,018              
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,115)               (1,466)               (1,115)               (1,466)               
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 416                   -                       416                   -                       
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,354                12,529              -                       -                       
   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 370                   787                   370                   787                   
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,381                16,773              7,295                11,060              
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 209,248            215,395            167,565            174,922            
   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (944)                 2,023                (1,206)               389                   
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                       13,270              -                       12,914              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,131              10,348              9,692                9,044                
   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ
      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (12,625)             (10,036)             (12,278)             (9,784)               
   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย
      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (14,425)             (12,232)             (9,499)               (10,336)             
   ดอกเบ้ียรับ (24,353)             (31,130)             (24,353)             (30,946)             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 928,025            887,045            792,861            761,978            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,154)               18,778              1,591                16,576              
   สินคา้คงเหลือ 73,988              79,384              74,603              79,338              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 259,105            (39,371)             206,582            (25,684)             
   เงินมดัจาํ (11,874)             (3,427)               (7,866)               (527)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (467,175)           (377,689)           (421,351)           (334,463)           
   รายไดร้อตดับญัชี 13,679              13,791              11,606              7,639                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,373              7,096                11,370              6,900                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,630)               (15,791)             (1,630)               (15,791)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,602              152                   12,602              152                   
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 818,939            569,968            680,368            496,118            
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 14,645              46,828              14,645              46,005              
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,218)               (2,872)               (1,953)               (2,031)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 829,366            613,924            693,060            540,092            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       -                       (19,000)             
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (631,400)           (598,300)           (569,601)           (511,900)           
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน -                       (495)                 -                       -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (124,913)           (168,505)           (83,762)             (127,522)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,105)               (2,458)               (325)                 (2,248)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า -                       (24,960)             -                       (24,960)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 26,712              896                   36,862              3,785                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (730,706)           (793,822)           (616,826)           (681,845)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 98,660              (179,898)           76,234              (141,753)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 409,622            322,524            331,540            236,267            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 508,282            142,626            407,774            94,514              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ลดลง (16,166)             (64,820)             (10,593)             (53,268)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ
นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ จากการเปลี่ยนแปลง รวมองคป์ระกอบ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงค่า มูลค่าเงินลงทุนใน อื่นของส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 914,849        8,785,028        626,325          92,585          2,955,082             7,087                  (3,725)                   3,362                 13,377,231         

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    552,752                -                          -                            -                         552,752               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    -                            (160)                   3,038                    2,878                 2,878                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    552,752                (160)                   3,038                    2,878                 555,630               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 14 -                    -                       13,270            -                    -                            -                          -                            -                         13,270                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 914,849        8,785,028        639,595          92,585          3,507,834             6,927                  (687)                      6,240                 13,946,131         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ จากการเปลี่ยนแปลง รวมองคป์ระกอบ

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงค่า มูลค่าเงินลงทุนใน อื่นของส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 920,878        8,785,028        656,331          92,585          3,367,262             6,726                  (169)                      6,557                 13,828,641         

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    631,866                -                          -                            -                         631,866               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    -                            (808)                   805                       (3)                       (3)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    631,866                (808)                   805                       (3)                       631,863               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 920,878        8,785,028        656,331          92,585          3,999,128             5,918                  636                       6,554                 14,460,504         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - จากการเปลี่ยนแปลง

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 914,849          8,785,028     626,325                92,585                2,487,288             (3,725)                12,902,350         

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          500,166                -                         500,166               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          -                            3,038                 3,038                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          500,166                3,038                 503,204               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 14 -                      -                    13,270                  -                          -                            -                         13,270                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 914,849          8,785,028     639,595                92,585                2,987,454             (687)                   13,418,824         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - จากการเปลี่ยนแปลง

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 920,878          8,785,028     656,331                92,585                2,794,015             (169)                   13,248,668         

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          550,067                -                         550,067               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          -                            805                    805                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          550,067                805                    550,872               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 920,878          8,785,028     656,331                92,585                3,344,082             636                    13,799,540         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 472 สาขา (31 ธนัวาคม 2560: 473 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนำคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี          
1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ี
ท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 279 250 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 6 6 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา  
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 29 30 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 10 3 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา  
ซ้ือสินคา้ - - 52 31 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 30 22 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 14 13 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 11 11 7 7 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 9 8 9 8 ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย  และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 
ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 125,450 129,770 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 470 510 470 510 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 470 510 125,920 130,280 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 33,592 35,541 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 12,553 10,602 6,126 3,979 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  12,553 10,602 39,718 39,520 

สัญญำส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

สัญญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษัท 
พลีนัส-เอ็มเค จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แจง้ส้ินสุดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 180 วนั 
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สัญญารับจา้งบริหารงาน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้ง
บริหารงานในด้านการปฏิบัติงานท่ีสาขา ด้านการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจดัซ้ือ ด้าน
การตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 10 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562 (2560: อตัราเดือนละ 9 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการต่อ
อายอุอกไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 
เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ
ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซ้ือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนใน
อตัราเดือนละ 0.15 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 (2560: อตัรา
เดือนละ 0.8 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความ
ประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั ล่วงหน้าก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลง
รับจา้งบริหารงานในด้านการจดัซ้ือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
ควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือน
ละ 0.16 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (2560: อตัราเดือนละ 
0.15 ล้านบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯจะได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ากดั ทั้งส้ิน 7 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั มิไดป้ฏิบติั
ผดิสัญญา 

สญัญาใหเ้ช่าอาคาร 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษทัฯเป็นจ านวน 0.54 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ีมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2559 บริษทัฯและบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั ตกลงเปล่ียนจ านวนพื้นท่ีเช่า
และอตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 0.37 ลา้นบาทต่อเดือน 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 และบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั ตกลงเปล่ียนจ านวนพื้นท่ีเช่า
และอตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 0.46 ลา้นบาทต่อเดือน 

สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ี
จะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 1.69 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลง
ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั ไดต้กลงท า
สัญญาเช่าฉบบัใหม่ โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
เป็นจ านวน 1.94 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 
วนั 
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สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้กบับริษทั โกลบอล แอสเซท         
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี     
31 ตุลาคม 2576 ทั้งน้ีสญัญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็น
ตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 
90 วนั  

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินและบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สญัญาเช่าน้ีมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นับแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2576  ทั้ งน้ีสัญญา
ดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้
ความจ านงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 29 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 3 
รวม 37 33 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานแก่กรรมการและผูบ้ริหาร (2560: มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานจ านวน 15 ลา้นบาท) 
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3. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินสด 108,399 143,447 91,388 121,779 
เงินฝากธนาคาร 399,883 266,175 316,386 209,761 

รวม 508,282 409,622 407,774 331,540 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

4.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินฝากประจ า 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 
เงินฝากประจ าบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน (หมายเหตุ 4.3) 312,490 325,637 312,490 325,637 

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย์
เพื่อคา้ (หมายเหตุ 4.2) 5,162,662 4,510,493 4,481,791 3,893,488 

รวม 9,975,152 9,336,130 9,294,281 8,719,125 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.60 ถึง 2.06 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 1.60 ถึง 2.06 ต่อปี) 
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4.2 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 4,510,493 3,893,488 
ซ้ือเพิ่ม 7,103,584 6,425,784 
จ าหน่าย (6,472,184) (5,856,183) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 13,763 11,897 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 7,006 6,805 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 5,162,662 4,481,791 

4.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                 งบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงินฝำกกบัสถำบันกำรเงิน   
เงินฝากประจ า 931,259 971,019 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 931,259 971,019 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
หุน้กูใ้นประเทศ - ราคาทุนตดัจ าหน่าย 148,709 148,709 
หกั: ตดัจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่าหลกัทรัพย ์ (576) (160) 
บวก(หกั): ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 795 (211) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 148,928 148,338 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,080,187 1,119,357 

จัดประเภทเป็น   
เงินลงทุนชัว่คราว (หมายเหตุ 4.1) 312,490 325,637 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุ 8) 767,697 793,720 
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         นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
……………………....………กรรมการ 

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 148,338 
ตดัจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่าหลกัทรัพย ์ (416) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 1,006 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 148,928 

  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุน ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยมี
การลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น                        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายดงักล่าว โดย
ใชมู้ลค่าอา้งอิงจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพิ่มข้ึน
จ านวน 1 ลา้นบาท บริษทัฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
ดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯแสดงรายการเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีจะครบก าหนดเกิน 1 ปี 
จ านวนรวม 767.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 793.7 ลา้นบาท) ไวภ้ายใตบ้ญัชี “เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน” 
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 



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

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม   
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 107,903 113,750 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 107,903 113,750 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21,592 29,493 18,167 23,502 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,592 29,493 18,167 23,502 

รวมลูกหน้ีการคา้ 21,592 29,493 126,070 137,252 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 470 510 18,017 16,530 
เงินทดรองจ่าย 13,801 11,422 9,915 10,085 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 29,313 19,605 29,313 19,605 
อ่ืนๆ 21,501 14,785 19,721 11,447 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 65,085 46,322 76,966 57,667 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  86,677 75,815 203,036 194,919 

 

 

 

 



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

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
บริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด                 
ซพัพลาย จ ากดั 280,000 280,000 100 100 280,000 280,000 

รวม     631,480 631,480 



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

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

7. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

7.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ
ราคาทุน - สุทธิ 

   

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 

2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

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

ร้านอาหาร 12.5 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์ 

50 50 73,713 75,875 149,208 149,208 (51,126) (51,126) 98,082 98,082 

รวม     73,713 75,875 149,208 149,208 (51,126) (51,126) 98,082 98,082 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 14 
……………………....………กรรมการ 

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

7.2 ส่วนแบ่งขำดทุน 

 ในระหวา่งงวด ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 1,354 12,529 

8. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 4.3)   
เงินฝากประจ า 618,769 645,382 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 148,928 148,338 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 767,697 793,720 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278 7,278 

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

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 767,697 793,720 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.01 ถึง 2.06 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560: ร้อยละ 2.01 ถึง 2.06 ต่อปี) 



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

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561  4,012,251 3,273,227 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหวา่งงวด (16,166) (10,593) 
เงินสดจ่ายช าระค่าอาคารและอุปกรณ์ 124,913 83,762 

 รวม 108,747 73,169 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี              
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 

 
 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (26,712) (36,862) 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,671 6,933 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (5,727) (5,727) 

 รวม (25,768) (35,656) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (194,875) (153,885) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 3,900,355 3,156,855 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 85,502 80,642 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,105 325 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,991) (3,796) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 82,616 77,171 

 



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

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

11. สิทธิกำรเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 266,392 249,765 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (10,382) (9,884) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 256,010 239,881 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม    
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,406 - 21,018 26,550 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 344,044 470,866 334,054 458,242 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,147 10,602 18,700 12,970 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,392 99,638 63,221 92,678 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 79,981 96,988 55,118 66,801 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 619,442 934,774 495,510 765,689 
อ่ืนๆ 17,332 15,058 15,937 13,662 
รวม 1,143,744 1,627,926 1,003,558 1,436,592 

 



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

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

13. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 320,031 292,810 
บนัทึกเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 11,131 9,692 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,630) (1,630) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 329,532 300,872 

14. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้จัดสรรและออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
(โครงการ “ESOP” หรือ “M-WA”) จ านวน 20,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้ริหาร
ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 5 
ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯได้รวม 17 คร้ัง โดยสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกได้เม่ือครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ีบริษทัฯไดอ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไปตรง
กบัวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ยกเวน้วนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 17 (วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  

ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯได้ในอตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคา 1 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีขอ้ก าหนดการใชสิ้ทธิและมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการ ESOP หรือ M-WA เป็นจ านวน 13.3 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 12.9 ลา้นบาท ซ่ึง
แสดงรวมในค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในงบก าไรขาดทุนพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั  

ในปัจจุบนั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิครบถว้นแลว้ ปัจจุบนัไม่มี
ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 18 
……………………....………กรรมการ 

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

       นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

15. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 134,845 119,000 119,761 104,577 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 4,645 10,160 4,848 10,403 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 139,490 129,160 124,609 114,980 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   201 759 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ก ำไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวน        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

16.1 กำรกระทบยอดก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

การกระทบยอดระหวา่งก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                      

ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 631,866 552,752 920,878 914,849 0.69 0.60 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำ
ปรับลด 

  
  

  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    - 5,659   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 631,866 552,752 920,878 920,508 0.69 0.60 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                      
ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 550,067 500,166 920,878 914,849 0.60 0.55 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำ
ปรับลด 

  
  

  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั (M-WA)    - 5,372   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั           
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 550,067 500,166 920,878 920,221 0.60 0.54 

17. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืน
ท่ีประกอบกิจการสนบัสนุนธุรกิจร้านอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรมและการผลิตและจ าหน่าย
อาหาร และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
เป็นส่วนงานด าเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิง
ปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้
อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียง
ส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

18.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคญัเป็น
จ านวนเงินประมาณ 19.7 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวกบัการท าสัญญาสิทธิการเช่า การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 18.9 ลา้นบาท) 

18.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1,373 1,087 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,446 1,170 
มากกวา่ 5 ปี 275 267 

18.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและคู่สญัญาไดต้กลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและ
ราคาสินคา้ โดยท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

18.4 กำรค ำ้ประกนั 

18.4.1  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนประมาณ 100 ลา้นเยน และ 21.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 19.5 ลา้นเยน และ 
21.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีจ านวน 
100 ลา้นเยน และ 8.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 19.5 ลา้นเยน และ 8.3 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 13.0 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.4.2  กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด 
ซพัพลาย จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) จ านวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 45 ลา้นบาท) 

19. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนชั่วคราวท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน จ านวน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 20.0 31.0573 
เหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  36.0 8.4556 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 
(ลา้น) 

 
 (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 20.0 พฤษภาคมและกรกฎาคม 2561 33.864 - 34.286 
เหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  36.0 ตุลาคม 2561 8.9905 

20. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ตราสารหน้ี 5,163 4,482 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตราสารหน้ี 149 149 
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - ก าไร 80 80 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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21. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,805,483 3,796,061 3,365,606 3,354,168 
รายไดอ่ื้น 51,204 60,626 80,797 92,235 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรส าหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีได้
รายงานไว ้

22. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

22.1  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยจากผลการด าเนินงานของปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.20 
บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,105 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2561 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 2561 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 4.97 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 925.85 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 925.85 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 920.88 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 920.88 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพื่อตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

22.2 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) 
ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 280 ลา้นบาท  

22.3 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(“บริษทัยอ่ย”) ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 8 บาท รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 28 ลา้นบาท  
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22.4 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 
4,973 หุ้น (ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจ านวนเงิน 49,730 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 49.7  

22.5 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท มาร์ค วนั        
อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เพื่อด าเนินธุรกิจในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท (หุน้สามญั 6 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่น้ี  

23. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
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