
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป   

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
วชิำติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2562 



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 297,641               725,203               236,886               621,568               

เงินลงทุนชวัคราว 4 9,877,303            9,086,422            9,009,806            8,306,345            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 5 114,549               98,583                 228,930               239,220               

สินคา้คงเหลือ 311,666               329,091               286,869               301,469               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 109,444               340,079               90,143                 300,882               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,710,603          10,579,378          9,852,634            9,769,484            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           691,480               691,480               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 715,126               720,191               744,832               744,832               

เงินลงทุนระยะยาวอนื 8 1,263,932            1,235,773            1,263,932            1,235,773            

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 9 3,703,502            3,738,080            2,946,496            2,985,350            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 97,592                 89,302                 92,496                 84,019                 

สิทธิการเช่า 11 237,929               248,521               223,818               233,912               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 112,627               119,693               102,897               110,147               

เงินมดัจาํ 454,796               442,770               345,731               337,581               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,585,504            6,594,330            6,411,682            6,423,094            

รวมสินทรัพย์ 17,296,107          17,173,708          16,264,316          16,192,578          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 12 1,216,251            1,945,410            1,087,418            1,745,299            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 432,621               288,953               371,509               248,604               

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทถึีง

   กาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 36,380                 44,796                 28,776                 35,477                 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 229,681               232,933               191,530               191,733               

รวมหนสิีนหมุนเวียน 1,914,933            2,512,092            1,679,233            2,221,113            

หนีสินไม่หมุนเวียน

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี -                           153                       -                           153                       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 477,858               465,501               442,665               431,648               

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 18,069                 19,900                 19,700                 21,531                 

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 495,927               485,554               462,365               453,332               

รวมหนสิีน 2,410,860            2,997,646            2,141,598            2,674,445            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

        หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 920,878               920,878               920,878               920,878               

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       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 656,331               656,331               656,331               656,331               

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,427,428            3,717,674            3,668,017            3,065,452            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,997                    3,566                    (121)                     (2,141)                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,885,247          14,176,062          14,122,718          13,518,133          

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,296,107          17,173,708          16,264,316          16,192,578          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,351,532        4,049,271        3,812,408        3,580,412        

ดอกเบียรับ 35,129             24,353             35,129             24,353             

รายไดอื้น 69,759             90,129             107,044           116,079           

รวมรายได้ 4,456,420        4,163,753        3,954,581        3,720,844        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,372,919        1,276,766        1,422,355        1,331,061        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,927,256        1,838,024        1,560,954        1,483,271        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 290,278           276,253           236,816           231,836           

รวมค่าใช้จ่าย 3,590,453        3,391,043        3,220,125        3,046,168        

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 865,967           772,710           734,456           674,676           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (2,476)              (1,354)              -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 863,491           771,356           734,456           674,676           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (153,737)          (139,490)          (131,891)          (124,609)          

กาํไรสําหรับงวด 709,754           631,866           602,565           550,067           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 709,754           631,866           602,565           550,067           

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.77                 0.69                 0.65                 0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับงวด 709,754           631,866           602,565           550,067           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทเีป็นเงินตราต่างประเทศ (2,589)              (808)                 -                       -                       

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 4 2,525               1,006               2,525               1,006               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (505)                 (201)                 (505)                 (201)                 

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,020               805                  2,020               805                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (569)                 (3)                     2,020               805                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 709,185           631,863           604,585           550,872           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 709,185           631,863           604,585           550,872           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 863,491           771,356           734,456           674,676           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (5,948)              (13,763)            (3,303)              (11,897)            

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว (10,054)            (7,006)              (9,579)              (6,805)              

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (385)                 (1,115)              (385)                 (1,115)              

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 426                  416                  426                  416                  

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,476               1,354               -                       -                       

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 888                  370                  888                  370                  

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,064             8,381               10,000             7,295               

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 196,340           209,248           155,390           167,565           

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

      ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 3,899               (944)                 3,450               (1,206)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,212             11,131             12,872             9,692               

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (108)                 -                       -                       -                       

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนทีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (14,613)            (12,625)            (13,975)            (12,278)            

   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนทีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (20,443)            (14,425)            (15,775)            (9,499)              

   ดอกเบียรับ (35,129)            (24,353)            (35,129)            (24,353)            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,007,116        928,025           839,336           792,861           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 339                  (1,154)              26,595             1,591               

   สินคา้คงเหลือ 16,645             73,988             13,712             74,603             

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 229,384           259,105           212,786           206,582           

   เงินมดัจาํ (12,026)            (11,874)            (8,150)              (7,866)              

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (665,504)          (467,175)          (611,790)          (421,351)          

   หนีสินหมุนเวยีนอนื 11,361             13,679             13,772             11,606             

   รายไดร้อตดับญัชี 11,874             13,373             8,921               11,370             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,855)              (1,630)              (1,855)              (1,630)              

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื (1,831)              12,602             (1,831)              12,602             

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 595,503           818,939           491,496           680,368           

   เงินสดรับจากดอกเบีย 18,824             14,645             18,824             14,645             

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,508)              (4,218)              (2,241)              (1,953)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 610,819           829,366           508,079           693,060           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (824,879)          (631,400)          (740,579)          (569,601)          

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอปุกรณ์ (202,029)          (124,913)          (144,189)          (83,762)            

เงินสดจ่ายเพอืซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (12,618)            (1,105)              (12,597)            (325)                 

เงินสดจ่ายเพอืซือสิทธิการเช่า (404)                 -                       (404)                 -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 1,549               26,712             5,008               36,862             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,038,381)      (730,706)          (892,761)          (616,826)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (427,562)          98,660             (384,682)          76,234             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 725,203           409,622           621,568           331,540           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 297,641           508,282           236,886           407,774           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าอาคารและอปุกรณ์ลดลง (50,143)            (16,166)            (33,813)            (10,593)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ จากการเปลียนแปลง รวมองคป์ระกอบ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงค่า มูลค่าเงินลงทุนใน อืนของส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ผูถื้อหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    -                            (808)                   805                       (3)                       (3)                         

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

นายฤทธิ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ จากการเปลียนแปลง รวมองคป์ระกอบ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงค่า มูลค่าเงินลงทุนใน อืนของส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ผูถื้อหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 920,878        8,785,028        656,331          92,585          3,717,674             5,707                  (2,141)                   3,566                 14,176,062         

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    709,754                -                          -                            -                         709,754               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    -                            (2,589)                2,020                    (569)                   (569)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                       -                      -                    709,754                (2,589)                2,020                    (569)                   709,185               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 920,878        8,785,028        656,331          92,585          4,427,428             3,118                  (121)                      2,997                 14,885,247         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - จากการเปลียนแปลง

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย รวม

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

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          -                            805                    805                      

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - จากการเปลียนแปลง

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 920,878          8,785,028     656,331                92,585                3,065,452             (2,141)                13,518,133         

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          602,565                -                         602,565               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          -                            2,020                 2,020                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                    -                            -                          602,565                2,020                 604,585               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 920,878          8,785,028     656,331                92,585                3,668,017             (121)                   14,122,718         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 1 
…………………....….........……...…กรรมการ 

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

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 496 สาขา (31 ธนัวาคม 2561: 490 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

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

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 3 
…………………....….........……...…กรรมการ 

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

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 284 279 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 6 6 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 39 29 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 3 10 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
ซ้ือสินคา้ - - 59 52 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 41 30 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 1 - 1 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน 2 - 2 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าเช่า 2 - 2 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 15 14 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 11 11 7 7 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 9 9 9 9 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย 47 - 47 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย  และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 
ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 124,014 148,862 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,859 2,944 2,715 2,814 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 2,859 2,944 126,729 151,676 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 39,789 42,836 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 28,719 45,347 21,997 36,600 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  28,719 45,347 61,786 79,436 

สัญญำส ำคัญกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

สัญญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษัท 
พลีนัส-เอ็มเค จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอายุ 3 ปีและจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกวา่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แจง้ส้ินสุดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 180 วนั 
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สัญญารับจา้งบริหารงาน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้ง
บริหารงานในด้านการปฏิบัติงานท่ีสาขา ด้านการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจดัซ้ือ ด้าน
การตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะ
ได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 12.5 ล้านบาท โดยมีผล
บงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (2561: อตัราเดือนละ 10 ล้านบาท) สัญญาจะมี
การต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯ
ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจดัซ้ือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนใน
อตัราเดือนละ 0.17 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 (2561: อตัรา
เดือนละ 0.15 ล้านบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะได้รับหนังสือแจง้
ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ  ากดั ล่วงหน้าก่อน
ส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลง
รับจ้างบริหารงานในด้านการจดัซ้ือ ด้านการบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
ควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือน
ละ 0.20 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 (2561: อตัราเดือนละ 
0.16 ล้านบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯจะได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้ง
บริหารงานในด้านการจดัซ้ือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ
ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.22 
ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562  
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สัญญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ากดั ทั้งส้ิน 6 แห่ง รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 3 - 5 ปี โดยสัญญาอายุ 3 ปี สามารถต่ออายุออกไปได้อีกทุกๆ  3 ปี หากบริษัท  เอ็ม เค 
อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั มิไดป้ฏิบติัผดิสัญญา 

สัญญาใหเ้ช่าอาคาร 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลาย 
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 ซัพพลาย จ ากดั ตกลงเปล่ียนจ านวนพื้นท่ีเช่า
และอตัราคา่เช่าเป็นจ านวน 0.37 ลา้นบาทต่อเดือน 

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

สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

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

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั ได้ตกลงท า
สัญญาเช่าฉบบัใหม่ โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็น
จ านวน 1.94 ล้านบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาสนบัสนุนดา้นการด าเนินงานกบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลง
ให้บริการพื้นท่ีท่ีจอดรถบรรทุกและพื้นท่ีส านักงาน สาธารณูปโภคและการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถบรรทุก โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1.28 ลา้นบาท โดยมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 
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สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลังสินคา้กับบริษทั โกลบอล แอสเซท         
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี     
31 ตุลาคม 2576 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็น
ตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 
90 วนั  

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินและบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2576 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าว
ระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความ
จ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สัญญาจา้งบริการจดัเก็บสินคา้และขนส่งสินคา้ 

บริษทัฯ เขา้ท าสัญญากบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ  ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงรับจา้งเป็นผูจ้ดัเก็บสินคา้
และขนส่งสินคา้ให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 38 36 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 
รวม 39 37 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานแก่กรรมการและผูบ้ริหาร   



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด 107,292 179,098 88,001 152,286 
เงินฝากธนาคาร 190,349 546,105 148,885 469,282 

รวม 297,641 725,203 236,886 621,568 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

4.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม   

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม   

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินฝากประจ า 5,800,000 6,000,000 5,800,000 6,000,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
(หมายเหตุ 4.2) 4,077,303 3,086,422 3,209,806 2,306,345 

รวม 9,877,303 9,086,422 9,009,806 8,306,345 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.50 ถึง 1.96 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2561: ร้อยละ 1.45 ถึง 1.96 ต่อปี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4.2 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 3,086,422 2,306,345 
ซ้ือเพิ่ม 5,907,263 5,087,963 
จ าหน่าย (4,932,363) (4,197,363) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 5,927 3,282 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 10,054 9,579 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่31 มีนำคม 2562 4,077,303 3,209,806 

4.3 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                 งบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม   

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน   
เงินฝากประจ า 317,540 325,520 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 317,540 325,520 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
ตราสารหน้ีภาคเอกชนในความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ 639,000 639,000 
หุน้กูใ้นประเทศ  311,463 261,889 
หกั: ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า (151) (2,676) 
บวก: ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,920) 12,040 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 946,392 910,253 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,263,932 1,235,773 

จัดประเภทเป็น   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุ 8) 1,263,932 1,235,773 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 910,253 
ซ้ือเพิ่ม 99,553 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน  
เงินสดรับจากการจ าหน่าย (50,000) 
ก าไรจากการจ าหน่าย 21 

รวม (49,979) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 2,525 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (15,960) 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที ่31 มีนำคม 2562 946,392 

  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุน ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยมี
การลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น                        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายดงักล่าว โดย
ใช้มูลค่าอา้งอิงจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มข้ึน
จ านวน 2.52 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 2.46 ล้านบาท) บริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯแสดงรายการเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีจะครบก าหนดเกิน 1 ปี 
จ  านวนรวม 1,263.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,235.8 ลา้นบาท) ไวภ้ายใตบ้ญัชี “เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน” 
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม   
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 679 684 104,603 132,509 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 679 684 104,603 132,509 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,976 32,680 27,620 26,375 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,976 32,680 27,620 26,375 

รวมลูกหน้ีการคา้ 32,655 33,364 132,223 158,884 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,180 2,260 22,126 19,167 
เงินทดรองจ่าย 13,484 10,718 11,636 9,825 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 49,660 33,355 49,660 33,355 
อ่ืนๆ 16,570 18,886 13,285 17,989 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 81,894 65,219 96,707 80,336 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  114,549 98,583 228,930 239,220 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  
บริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (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 

บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 

รวม     691,480 691,480 
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7. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

7.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ
ราคาทุน - สุทธิ 

   

31 
มีนาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

31 
มีนาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

31 
มีนาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

31 
มีนาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

31 
มีนาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

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

ร้านอาหาร 12.5 ลา้นเหรียญ
สิงคโ์ปร์ 

50.0 50.0 69,288 73,134 149,208 149,208 (51,126) (51,126) 98,082 98,082 

บริษทั เอม็-เซนโค                   
โลจิสติกส์ จ ากดั 

ขนส่ง 1,300 ลา้นบาท 49.7 49.7 645,838 647,057 646,750 646,750 - - 646,750 646,750 

รวม     715,126 720,191 795,958 795,958 (51,126) (51,126) 744,832 744,832 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.2 ส่วนแบ่งขำดทุน 

 ในระหวา่งงวด ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 1,257 1,354 
บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จ  ากดั 1,219 - 

 2,476 1,354 

8. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม    

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 4.3)   
เงินฝากประจ า 317,540 325,520 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 946,392 910,253 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,263,932 1,235,773 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278 7,278 

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

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 1,263,932 1,235,773 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 2.56 
ต่อปี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562  3,738,080 2,985,350 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหวา่งงวด (50,143) (33,813) 
เงินสดจ่ายช าระค่าอุปกรณ์ 202,029 144,189 

 รวม 151,886 110,376 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี              
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 

 
 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,549) (5,008) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,586) (1,137) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,313) (2,313) 

 รวม (5,448) (8,458) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (181,016) (140,772) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 3,703,502 2,946,496 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 89,302 84,019 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,618 12,597 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,328) (4,120) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 97,592 92,496 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. สิทธิกำรเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 248,521 233,912 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 404 404 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (10,996) (10,498) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 237,929 223,818 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22,640 30,978 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 362,479 614,692 352,465 599,124 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,719 45,347 39,146 48,458 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,219 115,372 54,598 105,777 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 94,935 148,666 80,533 116,700 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 642,683 989,598 516,615 814,153 
เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ - 9,924 - 9,924 

อ่ืนๆ 23,216 21,811 21,421 20,185 

รวม 1,216,251 1,945,410 1,087,418 1,745,299 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 465,501 431,648 
บนัทึกเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 14,212 12,872 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (1,855) (1,855) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 477,858 442,665 

14. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 147,176 134,845 125,146 119,761 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 6,561 4,645 6,745 4,848 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 153,737 139,490 131,891 124,609 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

   2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   505 201 

15. ก ำไรต่อหุ้น 

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

16. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืน
ท่ีประกอบกิจการสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ การให้บริการด้านฝึกอบรม การผลิตและจ าหน่าย
อาหารและการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมและด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงาน
ด าเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วน
เกินกวา่ร้อยละ 90 ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ
ร้านอาหาร 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคัญเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 56.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 59.6 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวกบัค่าสิทธิในการใชอุ้ปกรณ์ซอฟทแ์วร์
และค่าติดตั้งระบบ 

17.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1,565 1,246 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,539 1,272 
มากกวา่ 5 ปี 249 243 

17.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและคู่สัญญาไดต้กลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและ
ราคาสินคา้ โดยท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

17.4 กำรค ำ้ประกนั 

17.4.1  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวนประมาณ 21.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 21.2 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
ภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย 
หนังสือค ้ าประกันเพื่อค ้ าประกันการจ่ายช าระเงินให้กับเจ้าหน้ีจ านวน 8.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2561: 8.3 ล้านบาท) และเพื่อค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจ านวน 13.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 12.9 
ลา้นบาท) 
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17.4.2  กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด 
ซพัพลาย จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) จ านวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 45 ลา้นบาท) 

18. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนชั่วคราวท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน จ านวน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 31.6449 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 
(ลา้น) 

 
 (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 มิถุนายนและตุลาคม 2563 31.95 – 32.62 

19. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ตราสารหน้ี 4,077 3,210 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารหน้ี 946 946 
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ – ก าไร 14 14 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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20. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

20.1 การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง 

  เม่ือวนัท่ี  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป  

 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

20.2 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรและ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 2.5 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,302.2 ล้านบาท โดย
บริษทัฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.2 บาท เป็นเงิน 
1,105.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 1.3 บาท เป็นเงิน 1,197.1 ล้าน
บาท ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

20.3 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) 
ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 7.5 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 300 ลา้นบาท  

20.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(“บริษทัย่อย”) ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 15 บาท รวม
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 52.5 ลา้นบาท  

20.5 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั คาตาพลัท์ จ  ากดั 
(“บริษทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอาหารโดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามญั 0.1 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่น้ี 

21.  กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
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