
 

 

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

31 ธนัวำคม 2562 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม  รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  
และเฉพำะของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค  
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของ
ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้
ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำ
ในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
เหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำม
เส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผล
ของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรถือเป็นรำยกำรหลกัของกลุ่มบริษทัท่ีมีจ ำนวนรำยกำรและจ ำนวนเงินท่ีมีนยัส ำคญั
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยและบริกำรผำ่นสำขำเป็น
จ ำนวนมำกซ่ึงกระจำยทัว่ประเทศ โดยเป็นกำรขำยผำ่นเงินสดและบตัรเครดิต นอกจำกน้ี สถำนกำรณ์กำรแข่งขนั
ในอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืมมีควำมรุนแรงขึ้น ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและจดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ยอดขำย ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัในกำรตรวจสอบ
กำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำรประเมินและทดสอบกำรควบคุมทัว่ไปของระบบ
สำรสนเทศโดยรวมและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูมี้
หนำ้ท่ีรับผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งเพื่อทดสอบทำงปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งรำยกำรขำยและบริกำรท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี
เพื่อตรวจสอบกบัเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริกำร ประกอบกบัไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรแบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นของรำยกำร
ขำยและบริกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป (Journal voucher) 
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การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 บริษทั คำตำพลัท ์จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้งทุนซ้ือหุน้
สำมญัของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 65 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนโดยประมำณ 2,060 ลำ้นบำท 
ท ำใหไ้ดม้ำซ่ึงอ ำนำจกำรควบคุมในกิจกำรดงักล่ำว ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้และวดัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์
ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ        
จำกกำรวดัมูลค่ำตำมวิธีซ้ือ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ี
มีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวมและฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุ
ไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยม 

นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณกำรทำง
บญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและกำรประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรแสดงมูลค่ำค่ำควำมนิยม  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญำกำรซ้ือขำยหุน้ รวมถึงสอบถำมกบัฝ่ำยบริหำรถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือขำยธุรกิจดงักล่ำวเพื่อประเมินวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำร
รวมธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ นอกจำกน้ี
ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำผลของกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ซ่ึงจดัท ำ
โดยผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำวิธีกำรและขอ้สมมติต่ำงๆท่ีส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และค่ำควำมนิยม ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำย
บริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำม
ลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัโดยกำรเปรียบเทียบ
ขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและภำยนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแส
เงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำร
วิเครำะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ี
ส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว นอกจำกน้ี 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระสำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระสำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระสำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน         
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์                  
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
 
วิชำติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 808,107,695        725,203,243       508,643,560        621,568,344       

เงินลงทุนชวัคราว 8 7,225,069,278     9,086,421,642    6,437,426,824     8,306,345,420    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 9 157,845,146        98,583,034         276,424,868        239,219,569       

สินคา้คงเหลือ 10 358,098,079        329,091,107       309,863,744        301,468,500       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 191,141,984        340,078,813       152,449,893        300,881,763       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,740,262,182     10,579,377,839  7,684,808,889     9,769,483,596    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          2,761,479,762     691,479,812       

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 902,043,320        720,191,033       912,947,457        744,831,853       

เงินลงทุนระยะยาวอืน 13 1,218,838,142     1,235,773,144    1,218,838,142     1,235,773,144    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,769,143,405     3,738,080,163    2,866,865,660     2,985,350,264    

ค่าความนิยม 11 1,477,657,048     -                          -                           -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 976,996,122        89,302,478         115,344,587        84,019,114         

สิทธิการเช่า 16 205,964,426        248,520,507       193,374,157        233,912,045       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 121,586,397        119,693,057       108,501,318        110,147,480       

เงินมดัจาํ 529,095,947        442,769,984       357,223,848        337,581,018       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,201,324,807     6,594,330,366    8,534,574,931     6,423,094,730    

รวมสินทรัพย์ 17,941,586,989   17,173,708,205  16,219,383,820   16,192,578,326  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

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

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 17 1,855,307,507     1,945,410,377    1,512,781,209     1,745,298,666    

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึง

   กาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 36,477,189          44,795,771         24,057,813          35,477,601         

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดรับรู้

   ภายในหนึงปี 18 12,849,656          -                          12,849,656          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 278,647,215        288,953,094       217,593,661        248,604,535       

หนีสินหมุนเวียนอืน 283,314,646        232,932,743       220,420,247        191,733,283       

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,466,596,213     2,512,091,985    1,987,702,586     2,221,114,085    

หนสิีนไม่หมุนเวียน

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี -                          152,705              -                           152,705              

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 18 38,502,572          -                          38,502,572          -                          

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19 617,352,274        465,500,611       553,721,258        431,647,931       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 170,985,763        -                          -                           -                          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 21,461,956          19,900,217         21,663,402          21,530,951         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 848,302,565        485,553,533       613,887,232        453,331,587       

รวมหนีสิน 3,314,898,778     2,997,645,518    2,601,589,818     2,674,445,672    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

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

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,785,027,903     8,785,027,903    8,785,027,903     8,785,027,903    

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 656,331,057        656,331,057       656,331,057        656,331,057       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 92,585,000          92,585,000         92,585,000          92,585,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,844,557,041     3,717,674,184    3,160,649,715     3,065,451,568    

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,098,631            3,566,443           2,322,227            (2,140,974)          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,306,477,732   14,176,062,687  13,617,794,002   13,518,132,654  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 320,210,479        -                          -                           -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,626,688,211   14,176,062,687  13,617,794,002   13,518,132,654  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,941,586,989   17,173,708,205  16,219,383,820   16,192,578,326  

-                          -                          -                           -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 17,408,959,581    16,770,437,131  15,163,808,622  14,751,853,720  

ดอกเบียรับ 131,732,290         120,711,441       131,491,944       120,637,267       

เงินปันผลรับ 11 -                            -                          352,499,843       307,999,895       

รายไดอื้น 330,138,147         342,610,746       479,091,386       454,541,975       

รวมรายได้ 17,870,830,018    17,233,759,318  16,126,891,795  15,635,032,857  

ค่าใช้จ่าย 22

ตน้ทุนขายและบริการ 5,482,624,603      5,294,998,439    5,654,149,285    5,523,105,628    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 7,901,861,167      7,668,500,503    6,361,222,446    6,196,767,905    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,281,077,006      1,137,361,034    1,007,449,581    933,641,973       

ค่าใชจ่้ายอืน 12 -                            -                          55,759,396         -                          

รวมค่าใช้จ่าย 14,665,562,776    14,100,859,976  13,078,580,708  12,653,515,506  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,205,267,242      3,132,899,342    3,048,311,087    2,981,517,351    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (41,091,701)          (1,415,956)          -                          -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,164,175,541      3,131,483,386    3,048,311,087    2,981,517,351    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (690,344)               -                          (690,344)             -                          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,163,485,197      3,131,483,386    3,047,620,743    2,981,517,351    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (553,253,624)        (557,950,748)      (482,021,042)      (484,510,730)      

กาํไรสําหรับปี 2,610,231,573      2,573,532,638    2,565,599,701    2,497,006,621    

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,603,590,376      2,573,532,638    2,565,599,701    2,497,006,621    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 6,641,197             -                          

2,610,231,573      2,573,532,638    

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.83                      2.79                    2.79                    2.71                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับปี 2,610,231,573      2,573,532,638    2,565,599,701    2,497,006,621    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (931,013)               (1,018,236)          -                          -                          

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8 5,579,000             (2,464,921)          5,579,000           (2,464,921)          

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (1,115,799)            492,985              (1,115,799)          492,985              

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,463,201             (1,971,936)          4,463,201           (1,971,936)          

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 19.2 (102,805,823)        (15,862,207)        (95,152,677)        (19,332,172)        

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 20,377,874           2,846,279           19,030,535         3,866,434           

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (82,427,949)          (13,015,928)        (76,122,142)        (15,465,738)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี (78,895,761)          (16,006,100)        (71,658,941)        (17,437,674)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,531,335,812      2,557,526,538    2,493,940,760    2,479,568,947    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2,524,694,615      2,557,526,538    2,493,940,760    2,479,568,947    

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 6,641,197             -                          

2,531,335,812      2,557,526,538    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 3,163,485,197      3,131,483,386    3,047,620,743    2,981,517,351    

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (63,862,879)          (69,664,282)        (51,130,679)        (62,129,146)        

   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว (15,593,630)          15,008,920         (14,559,940)        15,945,271         

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (22,095,047)          780,287              (22,095,048)        780,287              

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 1,704,002             1,659,812           1,704,002           1,659,812           

   ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                            -                          55,759,396         -                          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 41,091,701           1,415,956           -                          -                          

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 3,068,429             4,255,517           3,068,429           4,255,517           

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 26,898,820           17,357,110         22,470,881         14,986,576         

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 777,055,959         819,177,869       604,746,026       656,618,738       

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,451,552           (21,974,191)        20,999,559         (28,658,687)        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 58,527,808           145,251,200       51,301,647         134,517,300       

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ(โอนกลบั) (107,534)               82,716                -                          -                          

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนทีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (22,854,432)          (20,795,062)        (21,654,582)        (19,998,652)        

   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนทีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งปี (44,795,771)          (42,313,771)        (35,477,601)        (29,390,090)        

   เงินปันผลรับ -                            -                          (352,499,843)      (307,999,895)      

   ดอกเบียรับ (131,584,195)        (120,711,441)      (131,491,944)      (120,637,267)      

   ดอกเบียจ่าย 690,344                -                          690,344              -                          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 3,799,080,324      3,861,014,026    3,179,451,390    3,241,467,115    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน      นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (14,848,892)          (9,018,116)          (11,763,926)        (30,551,252)        

   สินคา้คงเหลือ (20,783,377)          16,915,861         (11,463,673)        22,330,284         

   สินทรัพยห์มนุเวียนอืน 209,570,432         11,875,979         211,055,906       (21,134,759)        

   เงินมดัจาํ (30,916,019)          (43,766,384)        (19,642,830)        (30,065,304)        

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (103,516,906)        255,882,002       (178,653,393)      248,883,658       

   หนีสินหมุนเวียนอืน 52,501,503           11,386,306         50,341,546         7,241,479           

   รายไดร้อตดับญัชี 34,879,203           35,681,308         23,905,108         26,837,072         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (24,311,958)          (6,122,192)          (24,380,997)        (5,862,192)          

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 196,914                6,314,696           132,452              6,314,696           

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,901,851,224      4,140,163,486    3,218,981,583    3,465,460,797    

   เงินสดรับจากดอกเบีย 106,142,822         106,961,807       106,050,571       106,887,633       

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (573,754,557)        (520,080,999)      (493,471,018)      (453,530,338)      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 3,434,239,489      3,727,044,294    2,831,561,136    3,118,818,092    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

(หน่วย: บาท)

นายฤทธิ ธีระโกเมน



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวและเงินลงทุนระยะยาวอืน(เพิมขึน)ลดลง 1,885,808,873      (93,313,104)        1,879,609,215    61,286,895         

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ (223,875,000)        (646,750,000)      (223,875,000)      (646,750,000)      

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,939,453,967)     -                          (2,069,999,950)   (59,999,970)        

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (658,967,945)        (517,086,188)      (487,922,632)      (352,777,678)      

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,141,789)          (20,069,674)        (24,733,720)        (18,820,237)        

เงินสดจ่ายสาํหรับสิทธิการเช่า (404,321)               (24,589,830)        (404,321)             (24,589,830)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,978,682             100,450,571       24,620,057         114,965,775       

เงินปันผลรับ -                            -                          352,499,843       307,999,895       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (957,055,467)        (1,201,358,225)   (550,206,508)      (618,685,150)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย (2,394,279,570)     (2,210,104,658)   (2,394,279,412)   (2,210,104,553)   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,394,279,570)     (2,210,104,658)   (2,394,279,412)   (2,210,104,553)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 82,904,452           315,581,411       (112,924,784)      290,028,389       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 725,203,243         409,621,832       621,568,344       331,539,955       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 808,107,695         725,203,243       508,643,560       621,568,344       

-                            -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) (44,075,044)          47,666,708         (41,053,933)        46,384,568         

   ซืออุปกรณแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้

      สัญญาเช่าการเงิน 50,661,883           -                          50,661,883         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

     นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ผลขาดทุนจากการ ส่วนของผูมี้ส่วนได้

จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ เปลียนแปลงมูลค่า รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียทีไม่มี

ทุนเรือนหุน้ทอีอก ส่วนทุนจากการจา่ย สาํรอง แปลงค่า เงินลงทุนใน อืนของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงนิ หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 920,878,100       8,785,027,903    656,331,057       92,585,000         3,367,262,132    6,725,653           (169,038)            6,556,615              13,828,640,807     -                         13,828,640,807  

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,573,532,638    -                         -                         -                            2,573,532,638       -                         2,573,532,638    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (13,015,928)       (1,018,236)         (1,971,936)         (2,990,172)            (16,006,100)          -                         (16,006,100)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,560,516,710    (1,018,236)         (1,971,936)         (2,990,172)            2,557,526,538       -                         2,557,526,538    

เงินปันผลจา่ย 26 -                         -                         -                         -                         (2,210,104,658)  -                         -                         -                            (2,210,104,658)     -                         (2,210,104,658)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 920,878,100       8,785,027,903    656,331,057       92,585,000         3,717,674,184    5,707,417           (2,140,974)         3,566,443              14,176,062,687     -                         14,176,062,687  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 920,878,100       8,785,027,903    656,331,057       92,585,000         3,717,674,184    5,707,417           (2,140,974)         3,566,443              14,176,062,687     -                         14,176,062,687  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยจากการซือกิจการของบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                            -                            313,569,282       313,569,282       

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,603,590,376    -                         -                         -                            2,603,590,376       6,641,197           2,610,231,573    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (82,427,949)       (931,013)            4,463,201           3,532,188              (78,895,761)          -                         (78,895,761)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,521,162,427    (931,013)            4,463,201           3,532,188              2,524,694,615       6,641,197           2,531,335,812    

เงินปันผลจา่ย 26 -                         -                         -                         -                         (2,394,279,570)  -                         -                         -                            (2,394,279,570)     -                         (2,394,279,570)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 920,878,100       8,785,027,903    656,331,057       92,585,000         3,844,557,041    4,776,404           2,322,227           7,098,631              14,306,477,732     320,210,479       14,626,688,211  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจติตเ์กษม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ผลขาดทุนจากการ

จดัสรรแลว้ - เปลียนแปลงมูลคา่

ทุนเรือนหุ้นทอีอก ส่วนทุนจากการจ่าย สาํรอง เงินลงทุนใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือขาย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        2,794,015,238   (169,038)            13,248,668,260    

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,497,006,621   -                         2,497,006,621      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (15,465,738)       (1,971,936)         (17,437,674)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,481,540,883   (1,971,936)         2,479,568,947      

เงินปันผลจ่าย 26 -                         -                         -                         -                         (2,210,104,553)  -                         (2,210,104,553)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,065,451,568   (2,140,974)         13,518,132,654    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,065,451,568   (2,140,974)         13,518,132,654    

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,565,599,701   -                         2,565,599,701      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (76,122,142)       4,463,201          (71,658,941)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         2,489,477,559   4,463,201          2,493,940,760      

เงินปันผลจ่าย 26 -                         -                         -                         -                         (2,394,279,412)  -                         (2,394,279,412)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 920,878,100      8,785,027,903   656,331,057      92,585,000        3,160,649,715   2,322,227          13,617,794,002    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



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

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

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดท่ี 31 ธันวำคม 2562  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 733 สาขา (เฉพาะบริษทัฯจ านวน 508 สาขา) 
(2561: 674 สาขา เฉพาะบริษทัฯจ านวน 490 สาขา) 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)     
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ร้านอาหาร ไทย 100 100 
บริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั 

ให้บริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย
จ ากดั 

ผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ไทย 100 100 

บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั วิจยั พฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑอ์าหารและ
เคร่ืองด่ืม 

ไทย 100 100 

บริษทั คาตาพลัท ์จ ากดั ลงทุนในกิจการร้านอาหาร ไทย 100 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท คำตำพัลท์ จ ำกัด)    

บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั ร้านอาหาร ไทย 65 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการซ้ือกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ซ้ือตามราคา
ยติุธรรมและมูลค่าท่ีจ่ายซ้ือไดแ้สดงไวเ้ป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน      
ท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้
กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 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 าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการสรุปผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ  

 รายไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภตัตาคาร ซ่ึงรับรู้เม่ือไดส่้งมอบ
สินคา้และให้บริการแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบและบริการท่ีไดใ้หห้ลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก  

 รายไดจ้ากบตัรสมาชิกรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองบตัรสมาชิก 

 ดอกเบีย้รับ  

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน  

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4  สินค้ำคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์แสดงตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่าย
เพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบก าไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืน และจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเม่ือได้
จ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 
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ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน  

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในงบก าไรขาดทุน 

4.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุใหป้ระโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

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

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7 ค่ำควำมนิยม  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองหมายการคา้  30 ปี 
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4.9 สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  

4.11 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผู ้ 
ใหเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่ม
บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่ม
บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงิน
สดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

4.14 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน 

บริษทัฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือ
หุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของ
พนกังานท่ีก าหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น
กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการ
ปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.18 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณโดยสถาบันการเงินท่ี
น่าเช่ือถือ กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดงักล่าวในงบ
ก าไรขาดทุน 

4.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

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

   สัญญำเช่ำ  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้โอนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารและคู่สัญญา) 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการ ให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทั และบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 1,157 1,210 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 24 23 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 155 124 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 353 308 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 19 14 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - - 6 6 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 248 231 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 165 139 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั     

 

ขายสินคา้ 5 1 5 1 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินทรัพยถ์าวร 3 69 3 69 ราคาตลาด 
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 5 5 5 5 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 3 1 3 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการ
ด าเนินงาน 

9 3 9 3 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 8 5 8 5 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 58 58 - - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 44 44 28 29 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 36 36 36 36 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าขนส่งจ่าย 192 98 192 98 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 35 - 28 - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัเก็บสินคา้ 43 - 43 - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 140,018,146 148,861,955 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,854,175 2,944,197 4,754,022 2,814,192 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 4,854,175 2,944,197 144,772,168 151,676,147 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 38,000,076 42,835,949 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 63,793,969 45,346,692 53,122,145 36,600,514 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  63,793,969 45,346,692 91,122,221 79,436,463 

สัญญำส ำคัญกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

สัญญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่ นแก่บริษทั 
พลีนัส-เอ็มเค จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แจง้ส้ินสุดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 180 วนั 

สัญญารับจา้งบริหารงาน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง
บริหารงานในด้านการปฏิบติังานท่ีสาขา ด้านการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจัดซ้ือ ด้าน
การตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะ
ได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 12.5 ลา้นบาท โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 (2561: อตัราเดือนละ 10 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการ
ต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 



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

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

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

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลง
รับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซ้ือ ด้านการบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
ควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือน
ละ 0.20 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 (2561: อตัราเดือนละ 
0.16 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงค์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละ
รอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง
บริหารงานในด้านการจัดซ้ือ ด้านการบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ
ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.22 
ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 และในอตัราเดือนละ 0.31 ลา้น
บาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563  

บริษัทฯเข้าท าสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัด ซ่ึงบริษัทฯตกลงรับจ้าง
บริหารงานในด้านการจัดซ้ือ ด้านการบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ
ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.78 
ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563 สัญญาจะมีการต่ออายอุอกไป
อีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั แหลมเจริญ 
ซีฟู้ด จ ากดั ล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

สัญญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ากดั ทั้งส้ิน 6 แห่ง รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอาย ุ3 - 5 ปี โดยสัญญาอาย ุ3 ปี สามารถต่ออายอุอกไปไดอี้กทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอม็ เค อินเตอร์
ฟู้ด จ ากดั มิไดป้ฏิบติัผิดสัญญา 
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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
และอตัราค่าเช่าเป็นจ านวน 0.37 ลา้นบาทต่อเดือน 

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

สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้ 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 านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่
นอ้ยกวา่ 90 วนั 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ได้ตกลงท า
สัญญาเช่าฉบบัใหม่ โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็น
จ านวน 1.94 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ
บริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาสนบัสนุนดา้นการด าเนินงานกบับริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลง
ให้บริการพื้นท่ีท่ีจอดรถบรรทุกและพื้นท่ีส านักงาน สาธารณูปโภคและการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถบรรทุก โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1.28 ลา้นบาท โดยมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 และในอตัราเดือนละ 0.63 ลา้นบาท โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินค้ากับบริษทั โกลบอล แอสเซท         
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่า
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี     
31 ตุลาคม 2576 ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็น
ตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 
90 วนั  
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เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ 
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 านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สัญญาจา้งบริการจดัเก็บสินคา้และขนส่งสินคา้ 

บริษทัฯ เขา้ท าสัญญากบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงรับจา้งเป็นผูจ้ดัเก็บสินคา้
และขนส่งสินคา้ให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 158 145 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 11 

รวม 163 156 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯมีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่กรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 2.3 ลา้น
บาท 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 195,051,954 179,098,229 158,534,019 152,285,727 
เงินฝากธนาคาร 613,055,741 546,105,014 350,109,541 469,282,617 

รวม 808,107,695 725,203,243 508,643,560 621,568,344 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.37 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
0.10 ถึง 0.40 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

8.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินฝากประจ า 1,600,000,000 6,000,000,000 1,600,000,000 6,000,000,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
(หมายเหตุ 8.2) 5,625,069,278 3,086,421,642 4,837,426,824 2,306,345,420 

รวม 7,225,069,278 9,086,421,642 6,437,426,824 8,306,345,420 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.70 ถึง 1.95 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
1.45 ถึง 1.96 ต่อปี) 

8.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ในประเทศ - ราคาทุน 5,595,022,042 3,071,968,036 4,810,438,180 2,293,916,716 

บวก: ก าไรจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่า 30,047,236 14,453,606 26,988,644 12,428,704 

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย์
เพื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 5,625,069,278 3,086,421,642 4,837,426,824 2,306,345,420 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือต้นปี 3,086,421,642 4,510,493,176 2,306,345,420 3,893,488,440 
ซ้ือเพ่ิม 30,681,864,459 23,403,440,219 25,344,062,459 20,431,840,219 
จ าหน่าย (28,222,478,281) (24,862,304,014) (22,878,478,281) (22,045,304,013) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 63,667,828 49,801,181 50,937,286 42,266,045 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลง
มูลค่า 15,593,630 (15,008,920) 14,559,940 (15,945,271) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 5,625,069,278 3,086,421,642 4,837,426,824 2,306,345,420 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน   

เงินฝากประจ า 300,250,000 325,520,000 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 300,250,000 325,520,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย   
ตราสารหน้ีภาคเอกชนในความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ  639,000,000 639,000,000 
หุ้นกูใ้นประเทศ 315,185,361 261,889,363 
บวก(หกั): ก าไร(ขาดทนุ)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 2,902,781 (2,676,219) 

บวก(หกั): ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (38,500,000) 12,040,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 918,588,142 910,253,144 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,218,838,142 1,235,773,144 

จัดประเภทเป็น   
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหต ุ13) 1,218,838,142 1,235,773,144 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือต้นปี 910,253,144 148,337,877 
ซ้ือเพิ่ม 148,243,391 867,378,170 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน   
เงินสดรับจากการจ าหน่าย (95,142,444) (115,198,496) 
ก าไรจากการจ าหน่าย 195,051 160,514 

รวม (94,947,393) (115,037,982) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 5,579,000 (2,464,921) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (50,540,000) 12,040,000 

ยอดคงเหลือปลำยปี 918,588,142 910,253,144 

 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุน ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยมี
การลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น                        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายดงักล่าว 
โดยใช้มูลค่าอา้งอิงจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดังกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นจ านวน 5.58 ลา้นบาท (2561: ลดลงจ านวน 2.46 ลา้นบาท) บริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯแสดงรายการเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีจะครบก าหนดเกิน 1 ปี 
จ านวน 1,218.8 ลา้นบาท (2561: 1,235.8 ลา้นบาท) ไวภ้ายใตบ้ญัชี “เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน” ในส่วนของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 206,810 684,355 116,881,794 132,509,402 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 206,810 684,355 116,881,794 132,509,402 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 62,908,026 32,679,441 43,876,390 26,374,926 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,908,026 32,679,441 43,876,390 26,374,926 

รวมลูกหน้ีการคา้ 63,114,836 33,363,796 160,758,184 158,884,328 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,647,365 2,259,842 27,890,374 19,166,745 
เงินทดรองจ่าย 10,516,343 10,718,233 9,486,420 9,824,747 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 58,796,443 33,355,070 58,796,443 33,355,070 
อ่ืนๆ 20,770,159 18,886,093 19,493,447 17,988,679 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 94,730,310 65,219,238 115,666,684 80,335,241 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  157,845,146 98,583,034 276,424,868 239,219,569 
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10. สินค้ำคงเหลือ 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ             
ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 226,873,972 209,720,117 - (107,534) 226,873,972 209,612,583 
วตัถุดิบ 41,978,234 39,007,582 - - 41,978,234 39,007,582 

วสัดุอุปกรณ์ 89,245,873 80,470,942 - - 89,245,873 80,470,942 

รวม 358,098,079 329,198,641 - (107,534) 358,098,079 329,091,107 

    
   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ              
ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 189,659,884 187,160,082 - - 189,659,884 187,160,082 
วตัถุดิบ 36,344,360 36,624,604 - - 36,344,360 36,624,604 

วสัดุอุปกรณ์ 83,859,500 77,683,814 - - 83,859,500 77,683,814 

รวม 309,863,744 301,468,500 - - 309,863,744 301,468,500 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ากดั 400,000,000 400,000,000 100 100 299,049,977 299,049,977 299,999,947 279,999,951 

บริษทั เอม็เค เซอร์วิส              
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 52,499,896 27,999,944 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 280,000,000 280,000,000 100 100 279,999,970 279,999,970 - - 

บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 60,000,000 60,000,000 100 100     59,999,970 59,999,970 - - 

บริษทั คาตาพลัท ์จ ากดั 2,070,000,000 - 100 - 2,069,999,950  - - - 

รวม     2,761,479,762 691,479,812 352,499,843 307,999,895 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

   (หน่วย: บาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย

ในระหว่างปี 

 2562 2562 2562 
 (ร้อยละ)   

บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั 35 320,210,479 6,641,197 
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11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: บาท) 
 บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั 

 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 228,117,072 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 195,401,140 
หน้ีสินหมุนเวียน 179,066,126 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,693,190 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี                       

29 พฤศจิกายน 2562                           
(วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุม)             

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 บริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั 

รายได ้ 116,949,750 
ก าไร   18,974,849 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 18,974,849 

11.4 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษทั มาร์ค วนั        
อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เพื่อด าเนินธุรกิจในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี        
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยแห่งน้ี 

11.5 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั คาตาพลัท์ จ ากดั 
(“บริษทัย่อย”) เพื่อด าเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 0.1 ลา้นหุ้น                 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยบริษทัฯไดถื้อหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่น้ี 

  



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

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

11.6 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

- อนุมติัให้บริษทั คาตาพลัท์ จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ด าเนินการลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แหลมเจริญ 
ซีฟู้ด จ ากดั (“กิจการ”) ในสัดส่วนร้อยละ 65 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ 2,060 ลา้นบาท การลงทุน
ในกิจการจะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัท่ีส าคญัภายใตส้ัญญาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัใหค้รบถว้น  

- อนุมติัการลงทุนเพิ่มในบริษทั คาตาพลัท ์จ ากดั (“บริษทัย่อย”) จ านวน 2,069 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าว
จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1 ลา้นบาท เป็น 2,070 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 207 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเดิมในอตัราร้อยละ 100 บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

11.7 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 บริษทั คาตาพลัท ์จ ากดั (“บริษทัย่อย”) ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือกิจการโดยการซ้ือ
หุ้นสามญัในบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิม โดยมีวตัถุประสงค์ในการเขา้ซ้ือกิจการเพื่อ
เพิ่มเครือข่ายสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กลุ่มธุรกิจปัจจุบนัของ
กลุ่มบริษทัและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากัดจ านวน 
1,202,890 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากผูถื้อหุ้นเดิมในมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,060 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดจ่้าย
ช าระเงินเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

 กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนั
ซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดั
มูลค่า 12 เดือน นับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561)  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,546 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,972 
สินคา้คงเหลือ  11,184 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,505 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  136,276 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 858,310 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55,410 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (70,367) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (27,088) 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรสมาชิกรอตดับญัชี (1,445) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (20,735) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (14,830) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (171,462) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,364) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 895,912 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (313,569) 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 582,343 
เงินสดจ่าย 2,060,000 
ค่าความนิยม  1,477,657 

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,060,000 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (120,546) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  1,939,454 

 รายไดแ้ละก าไรของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั ถูกรวมในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการมีจ านวน 117 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้งวดของปีปัจจุบนั รายไดแ้ละก าไรของบริษทั แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ ากดั จะ
ถูกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 826.6 ลา้นบาท และ 120 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11.8 ค่าความนิยม 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโต 2 
อตัราคิดลด 11 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย
ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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12. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

12.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค       
พีทีอี ลิมิเท็ด 

ร้านอาหาร 12.5 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์ 

50.00 50.00 42,322,457 73,134,386 149,207,500 149,207,500 (106,885,043) (51,125,647) 42,322,457 98,081,853 

บริษทั เอม็-เซนโค                   
โลจิสติกส์ จ ากดั 

ขนส่ง 1,750 ลา้นบาท 49.75 49.75 859,720,863 647,056,647 870,625,000 646,750,000 - - 870,625,000 646,750,000 

รวม     902,043,320 720,191,033 1,019,832,500 795,957,500 (106,885,043) (51,125,647) 912,947,457 744,831,853 

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 และวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 64,675,000 หุ้น (ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้   
หุน้ละ 10 บาท) เป็นจ านวนเงิน 646.8 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 49.75 

 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการลงทุนเพิ่มในบริษทั เอม็-เซ็นโค โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 223.9 ลา้นบาท กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีทุน
จดทะเบียนเพิ่มเป็น 1,750 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 175 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเดิมในอตัราร้อยละ 49.7 และกิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด จ านวน 55.8 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
พิจารณาวา่มีขอ้บ่งช้ีของการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว  
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12.2 ส่วนแบ่งขำดทุน 

 ในระหวา่งปี ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

การร่วมคา้ งบการเงินรวม 
 2562 2561 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ (29,881) (1,723) 
บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั (11,211) 307 

 (41,092) (1,416) 

12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ 
จ ากดั 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค                       
พีทีอ ีลิมิเทด็ 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 660,698 774,786 46,065 94,226 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,150,684 579,216 223,403 89,913 

สินทรัพยร์วม 1,811,382 1,354,002 269,468 184,139 
หน้ีสินหมุนเวียน 66,373 43,444 33,805 27,198 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 16,926 9,941 151,018 10,672 

หน้ีสินรวม 83,299 53,385 184,823 37,870 

สินทรัพย์สุทธ ิ 1,728,083 1,300,617 84,645 146,269 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย์
สุทธิ 

 
859,721 647,057 42,322 73,134 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในกำร
ร่วมค้ำ 

 
859,721 647,057 42,322 73,134 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ 

จ ากดั 
บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค              

พีทีอ ีลิมิเทด็ 
 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ 256,659 98,416 306,290 297,829 
รายไดอ้ื่น 6,661 10,404 1,846 4,121 
ตน้ทุนขายและบริการ (260,647) (104,092) (73,622) (77,103) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (25,207) (4,111) (294,276) (228,292) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (22,534) 617 (59,762) (3,445) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (22,534) 617 (59,762) (3,445) 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (11,211) 
 

307 (29,881) (1,723) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ (11,211) 307 (29,881) (1,723) 

13. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม/                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 8.3)   
เงินฝากประจ า 300,250,000 325,520,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 918,588,142 910,253,144 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,218,838,142 1,235,773,144 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278,275 7,278,275 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (7,278,275) (7,278,275) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 1,218,838,142 1,235,773,144 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.56 ต่อปี)
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14. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง รวม 
รำคำทุน            
1 มกราคม 2561 333,100,308 22,204,128 527,595,003 2,548,266,525 2,322,466,419 1,833,744,970 165,074,684 2,744,205,348 259,734,379 67,855,544 10,824,247,308 
ซ้ือเพ่ิม - 232,960 1,732,512 23,948,606 22,611,710 141,218,496 11,167,563 53,651,211 830,000 309,359,838 564,752,896 
โอนเขา้(ออก) - - (588,833) 110,998,650 87,681,139 16,510,591 27,099,986 97,043,263 2,843,216 (341,588,012) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (8,024,493) - (12,514,266) (38,093,445) (32,904,318) (47,354,930) - (72,662,871) (175,647,852) (4,413,302) (391,615,477) 
31 ธนัวาคม 2561 325,075,815 22,437,088 516,224,416 2,645,120,336 2,399,854,950 1,944,119,127 203,342,233 2,822,236,951 87,759,743 31,214,068 10,997,384,727 
ซ้ือเพ่ิม - - 454,237 16,451,080 16,022,779 137,523,360 20,053,720 88,745,699 1,121,495 334,520,531 614,892,901 
ซ้ืออุปกรณ์ภายใต ้        
สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - 24,470,363 - - 24,470,363 

เพ่ิมขึ้นจากการรวมธุรกิจ 
(หมายเหตุ 11.4) - - - 148,089,758 1,912,765 1,731,469 - 1,098,210 - 158,375 152,990,577 

โอนเขา้(ออก) - - 1,965,661 28,763,994 135,267,864 38,600,636 1,124,000 120,946,972 4,653,365 (331,322,492) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (47,583,296) (40,903,758) (204,029,837) (554,100) (80,346,056) (4,834,343) - (378,251,390) 
31 ธนัวาคม 2562 325,075,815 22,437,088 518,644,314 2,790,841,872 2,512,154,600 1,917,944,755 223,965,853 2,977,152,139 88,700,260 34,570,482 11,411,487,178 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
1 มกราคม 2561 - 20,289,083 309,505,632 970,980,027 1,330,857,294 1,474,864,180 93,999,078 2,316,760,046 196,629,290 - 6,713,884,630 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,821,913 22,842,026 158,003,929 179,945,112 152,810,997 30,245,005 197,259,448 17,518,927 - 760,447,357 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,905,137) (22,637,562) (22,539,867) (43,224,147) - (75,115,266) (145,717,118) - (313,139,097) 

31 ธนัวาคม 2561 - 22,110,996 328,442,521 1,106,346,394 1,488,262,539 1,584,451,030 124,244,083 2,438,904,228 68,431,099 - 7,161,192,890 
เพ่ิมขึ้นจากการรวมธุรกิจ 
(หมายเหตุ 11.4) - - - 16,660,206 15,740 27,182 - 11,579 - - 16,714,707 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 67,592 22,833,422 153,736,090 185,119,841 150,344,838 18,679,875 172,493,052 7,887,859 - 711,162,569 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (31,297,784) (31,969,298) (199,370,171) (279,600) (77,980,523) (3,940,691) - (344,838,067) 

31 ธนัวาคม 2562 - 22,178,588 351,275,943 1,245,444,906 1,641,428,822 1,535,452,879 142,644,358 2,533,428,336 72,378,267 - 7,544,232,099 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ

อุปกรณ์ระหว่าง
ติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ            

1 มกราคม 2561 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี            

31 ธนัวาคม 2561 325,075,815 326,092 187,781,895 1,538,773,942 911,592,411 261,556,423 79,098,150 383,332,723 19,328,644 31,214,068 3,738,080,163 

31 ธนัวาคม 2562 325,075,815 258,500 167,368,371 1,545,396,966 870,725,778 284,380,202 81,321,495 443,723,803 16,321,993 34,570,482 3,769,143,405 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี            

2561 (จ านวน 148.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)     760,447,357 

2562 (จ านวน 120.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    711,162,569 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหว่างติดตั้ง รวม 

รำคำทุน            
1 มกราคม 2561 311,361,198 22,204,128 468,618,642 2,201,101,077 1,957,429,974 1,352,147,712 131,083,295 2,354,426,804 259,040,622 42,606,327 9,100,019,779 
ซ้ือเพ่ิม - 232,960 1,650,780 19,949,821 18,741,747 93,890,215 7,276,314 50,860,771 830,000 205,729,638 399,162,246 
โอนเขา้ (ออก) - - (588,833) 78,113,414 54,961,429 6,204,519 800,000 68,379,069 2,843,216 (210,712,814) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (8,024,493) - (12,514,266) (33,672,175) (29,472,093) (55,635,068) - (71,848,439) (175,647,852) (4,413,302) (391,227,688) 

31 ธนัวาคม 2561 303,336,705 22,437,088 457,166,323 2,265,492,137 2,001,661,057 1,396,607,378 139,159,609 2,401,818,205 87,065,986 33,209,849 9,107,954,337 
ซ้ือเพ่ิม - - 318,437 13,752,752 9,036,767 106,285,854 7,773,020 64,765,534 1,121,495 243,814,840 446,868,699 
ซ้ืออุปกรณ์ภายใต ้       
สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - 24,470,363 - - 24,470,363 

โอนเขา้ (ออก) - - - 89,144,738 67,041,468 6,913,416 1,124,000 68,790,896 4,653,365 (237,667,883) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (40,238,733) (35,869,313) (211,439,382) - (77,094,892) (4,834,343) (8,307,979) (377,784,642) 

31 ธนัวาคม 2562 303,336,705 22,437,088 457,484,760 2,328,150,894 2,041,869,979 1,298,367,266 148,056,629 2,482,750,106 88,006,503 31,048,827 9,201,508,757 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
1 มกราคม 2561 - 20,289,083 286,432,500 855,700,208 1,150,917,665 1,116,917,183 89,637,297 2,031,322,612 195,978,885 - 5,747,195,433 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,821,913 19,893,162 133,106,579 146,073,591 101,911,722 24,331,773 156,121,063 17,472,527 - 600,732,330 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน
ท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,905,137) (21,318,140) (21,203,818) (42,109,776) - (70,666,611) (145,717,118) - (304,920,600) 

31 ธนัวาคม 2561 - 22,110,996 302,420,525 967,488,647 1,275,787,438 1,176,719,129 113,969,070 2,116,777,064 67,734,294 - 6,043,007,163 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 67,592 19,828,936 135,952,027 144,686,933 96,423,000 11,805,461 127,615,553 7,841,459 - 544,220,961 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน
ท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (26,658,112) (27,812,408) (199,607,966) - (74,162,760) (3,940,691) - (332,181,937) 

31 ธนัวาคม 2562 - 22,178,588 322,249,461 1,076,782,562 1,392,661,963 1,073,534,163 125,774,531 2,170,229,857 71,635,062 - 6,255,046,187 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง
พ้ืนท่ีเช่า งานระบบ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองครัวและ

อุปกรณ์
ด าเนินงาน 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ            

1 มกราคม 2561 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี            

31 ธนัวาคม 2561 303,336,705 326,092 154,745,798 1,298,003,490 725,873,619 140,291,339 25,190,539 285,041,141 19,331,692 33,209,849 2,985,350,264 

31 ธนัวาคม 2562 303,336,705 258,500 135,235,299 1,251,368,332 649,208,016 145,236,193 22,282,098 312,520,249 16,371,441 31,048,827 2,866,865,660 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2561 (จ านวน 135.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)    600,732,330 

2562 (จ านวน 105.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   544,220,961 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 4,753 ลา้นบาท และ 4,322 ลา้นบาท ตามล าดับ (เฉพาะของบริษทัฯ: 4,089 ลา้นบาท และ 3,755 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน    
1 มกราคม 2561 181,012,748 172,298,510 
ซ้ือเพิ่ม 20,069,674 18,820,237 
31 ธนัวาคม 2561 201,082,422 191,118,747 
ซ้ือเพิ่ม 26,141,789 24,733,720 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 26,191,520 26,191,520 
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 11.4) 858,310,234 - 
ตดัจ าหน่าย (93,456) (93,456) 
31 ธนัวาคม 2562 1,111,632,509 241,950,531 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกราคม 2561 95,510,925 91,656,524 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 16,269,019 15,443,109 
31 ธนัวาคม 2561 111,779,944 107,099,633 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 22,932,988 19,582,856 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (76,545) (76,545) 
31 ธนัวาคม 2562 134,636,387 126,605,944 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
31 ธนัวาคม 2561 89,302,478 84,019,114 
31 ธนัวาคม 2562 976,996,122 115,344,587 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี   
2561 16,269,019 15,443,109 
2562 22,932,988 19,582,856 
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16. สิทธิกำรเช่ำ 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน    
1 มกราคม 2561 1,123,542,290 1,087,162,531 
ซ้ือเพิ่ม 24,589,830 24,589,830 
ตดัจ าหน่าย (36,532,575) (36,532,575) 
31 ธนัวาคม 2561 1,111,599,545 1,075,219,786 
ซ้ือเพิ่ม 404,321 404,321 

31 ธนัวาคม 2562 1,112,003,866 1,075,624,107 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกราคม 2561 857,150,120 837,397,017 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 42,461,493 40,443,299 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (36,532,575) (36,532,575) 
31 ธนัวาคม 2561 863,079,038 841,307,741 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 42,960,402 40,942,209 

31 ธนัวาคม 2562 906,039,440 882,249,950 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

31 ธนัวาคม 2561 248,520,507 233,912,045 

31 ธนัวาคม 2562 205,964,426 193,374,157 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี   

2561  42,461,493 40,443,299 

2562 42,960,402 40,942,209 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,403,113 - 27,654,654 30,978,281 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 518,760,830 614,691,752 435,142,432 599,123,615 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,390,856 45,346,692 63,467,567 48,458,182 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 74,076,107 115,372,328 59,491,638 105,776,798 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 101,637,472 148,666,610 72,760,265 116,700,356 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,066,814,789 989,598,275 837,517,207 814,152,594 
เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ - 9,923,973 - 9,923,973 

อ่ืนๆ 30,224,340 21,810,747 16,747,446 20,184,867 

รวม 1,855,307,507 1,945,410,377 1,512,781,209 1,745,298,666 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

    (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวม/                                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 54,160,000 - 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (2,807,772) - 

รวม 51,352,228 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (12,849,656) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 38,502,572 - 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึงเพื่อเช่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายปี อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 5 ปี  
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 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 13,540,000 40,620,000 54,160,000 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (690,344) (2,117,428) (2,807,772) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 12,849,656 38,502,572 51,352,228 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

19.1 โครงกำรสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน                 
ทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่ม
บริษทั ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 32.8 ลา้นบาท (2561: 33.7 
ลา้นบาท) และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน 28 ลา้นบาท (2561: 28.9 ลา้นบาท) 
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19.2 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ผลประโยชน์                    
หลงัออกจากงาน          
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอื่น                 
ของพนกังาน รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 284,397,774 35,632,942 320,030,716 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  26,035,788 7,379,215 33,415,003 
ตน้ทุนบริการในอดีต 103,559,622 - 103,559,622 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,793,278 1,192,303 10,985,581 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ดา้นประชากรศาสตร์ - (1,276,361) (1,276,361) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  - 348,787 348,787 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - (1,781,432) (1,781,432) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:    
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ดา้นประชากรศาสตร์ 1,222,722 - 1,222,722 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  (57,623) - (57,623) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 14,697,108 - 14,697,108 
โอนออก (8,875,143) (646,177) (9,521,320) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (1,322,192) (4,800,000) (6,122,192) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 429,451,334 36,049,277 465,500,611 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอื่น                 
ของพนกังาน รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 429,451,334 36,049,277 465,500,611 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  34,793,350 5,785,243 40,578,593 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 13,853,643 1,145,812 14,999,455 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  - 2,949,760 2,949,760 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:    
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  102,805,823 - 102,805,823 
โอนเขา้ (ออก) 9,157,529 (616,919) 8,540,610 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (14,312,578) (3,710,000) (18,022,578) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 575,749,101 41,603,173 617,352,274 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอื่น                 
ของพนกังาน รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 261,994,244 30,815,658 292,809,902 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  22,516,306 6,140,543 28,656,849 
ตน้ทุนบริการในอดีต 97,025,504 - 97,025,504 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,021,937 1,022,003 10,043,940 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ดา้นประชากรศาสตร์ - 131,822 131,822 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน - 306,437 306,437 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - (1,647,252) (1,647,252) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:    
 ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ดา้นประชากรศาสตร์ 7,496,531 - 7,496,531 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  (59,741) - (59,741) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 11,895,382 - 11,895,382 
โอนออก (8,509,720) (639,531) (9,149,251) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (1,322,192) (4,540,000) (5,862,192) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 400,058,251 31,589,680 431,647,931 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลประโยชน์                    

หลงัออกจากงาน          
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอื่น                 
ของพนกังาน รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 400,058,251 31,589,680 431,647,931 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  29,987,441 4,845,892 34,833,333 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 12,889,424 1,004,766 13,894,190 
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน - 2,574,124 2,574,124 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:    
 ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน  95,152,677 - 95,152,677 
โอนออก (6,199,356) (632,092) (6,831,448) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (14,129,549) (3,420,000) (17,549,549) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 517,758,888 35,962,370 553,721,258 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุน  
  

(หน่วย: บาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขายและบริการ 5,825,353 15,074,513 3,709,511 13,702,440 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 44,732,387 97,774,851 40,185,182 92,855,265 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 7,970,068 32,401,836 7,406,954 27,959,595 
รวมค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 58,527,808 145,251,200 51,301,647 134,517,300 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจ านวนประมาณ 
9.22 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 8.32 ลา้นบาท) (2561: จ านวน 12.30 ลา้นบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ านวน 11.76 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
กลุ่มบริษทัประมาณ 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (2561: 19 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

  งบการเงินรวม/                                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 
อตัราคิดลด   1.9 3.3 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต                                  
(ขึ้นกบัช่วงอายขุองพนกังาน)    4.0 - 5.5 4.0 - 5.5 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2562 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (59.1) 70.9 69.5 (59.1) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน (1.9) 2.0 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (54.7) 65.6 64.3 (54.7) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน (1.6) 1.8 - - 

 31 ธนัวาคม 2561 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (41.0) 49.1 48.1 (41.0) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน (1.7) 1.8 - - 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (38.0) 45.6 44.6 (38.0) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน (1.5) 1.6 - - 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลดทุน                                         
จดทะเบียนของบริษทัจ านวน 4.97 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 925.85 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 925.85 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 920.88 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 920.88 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท) เพื่อตดัทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ 
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21.  ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษทัฯได้จัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่าแรงและ
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 5,097,610,540 4,941,799,838 4,117,498,205 4,079,637,268 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,493,545,548 2,391,768,287 2,247,228,307 2,177,124,888 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 1,809,302,505 1,683,627,933 1,426,183,251 1,349,675,503 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 777,055,959 819,177,869 604,746,026 656,618,738 
ค่าสาธารณูปโภค 736,128,686 724,734,913 578,228,895 570,734,036 
ค่าโฆษณา 317,797,926 394,148,015 224,045,400 274,456,311 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 158,638,428 141,062,094 122,999,008 109,295,711 
ค่าฝึกอบรม 4,816,988 4,641,885 165,644,767 139,786,912 
ค่าภาษีโรงเรือน 93,015,729 91,351,720 74,720,175 74,634,154 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 35,093,350 37,228,083 27,733,492 29,135,135 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (17,153,855) 12,695,202 (2,499,802) 17,983,844 
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23. ภำษีเงินได้ 

23.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 536,553,519 597,977,517 462,812,506 523,738,512 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลของปีก่อน (653,546) 2,911,784 (352,362) 2,021,376 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 17,353,651 (42,938,553) 19,560,898 (41,249,158) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุน 553,253,624 557,950,748 482,021,042 484,510,730 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,115,799) 492,985 (1,115,799) 492,985 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20,377,874 2,846,279 19,030,535 3,866,434 

ภำษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน  19,262,075 3,339,264 17,914,736 4,359,419 
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รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,163,485,197 3,131,483,386 3,047,620,743 2,981,517,351 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
คูณอตัราภาษี 632,697,039 626,296,677 609,524,149 596,303,470 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       
นิติบุคคลของปีก่อน (653,546) 2,911,784 (352,362) 2,021,376 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (70,499,969) (61,599,979) 
การส่งเสริมการลงทุน  
 (หมายเหตุ 23.2) 

 
(5,836,762) 

 
(7,638,877) 

 
- 

 
- 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 18,792,807 4,357,094 15,817,521 3,039,912 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่รับรู้ของ     

 บริษทัยอ่ย 2,037,113 823,320 - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (93,783,027) (68,799,250) (72,468,297) (55,254,049) 

รวม (78,789,869) (71,257,713) (127,150,745) (113,814,116) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                  
งบก าไรขาดทุน 553,253,624 557,950,748 482,021,042 484,510,730 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 19,622,335 19,622,335 15,919,382 15,919,382 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 119,196,104 92,149,662 110,744,252 86,329,586 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 535,244 - 535,244 

เจา้หน้ีตราสารอนุพนัธ์ - 1,984,795 - 1,984,795 
อ่ืนๆ 6,517,079 8,073,170 5,412,184 7,864,214 
รวม 145,335,518 122,365,206 132,075,818 112,633,221 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 170,985,763 - - - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 580,556 - 580,556 - 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 5,572,350 2,672,149 5,397,729 2,485,741 

ลูกหน้ีตราสารอนุพนัธ์ 17,596,215 - 17,596,215 - 
รวม 194,734,884 2,672,149 23,574,500 2,485,741 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีสุทธิ (49,399,366) 119,693,057 108,501,318 110,147,480 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,586,397 119,693,057 108,501,318 110,147,480 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (170,985,763) - - - 

รวมสินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ (49,399,366) 119,693,057 108,501,318 110,147,480 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้ านวน 56.6 ลา้นบาท (2561: 44.6 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ของบริษทัย่อยดังกล่าวมีจ านวนเงิน 53.8 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2566 

23.2 สิทธิพเิศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัย่อยไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 โดยการอนุมติั
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ย 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด 
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 58-2617-1-00-1-0 
1. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 18 ธนัวาคม 2558 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอาหารส าเร็จรูปและ           

ก่ึงส าเร็จรูปแช่แขง็ 
3. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ  
3.1 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั ไดรั้บ 
3.2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดินและ
เงินทนุหมนุเวียน โดยมีก าหนดเวลาหกปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น  

ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลไปรวมค านวณเพือ่เสียภาษีตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลนั้น 

ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 7 กรกฎาคม 2559 
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รายไดข้องบริษทัย่อยจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย 196.0 215.0 52.0 16.5 248.0 231.5 

24. ก ำไรต่อหุ้น 

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

25. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการสนบัสนุนธุรกิจอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม และการผลิตและจ าหน่ายอาหาร และการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมและด าเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงานด าเนินงานหลกัของกิจการและ
มีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละ 90 ของส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานจึงพิจารณา
รวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั  
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกับท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

   
อนุมติัโดย 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2562     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562  1,197 1.3 23 พฤษภาคม 2562 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 1,197 1.3 11 กนัยายน 2562 

รวม  2,394 2.6  
     
ปี 2561     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 1,105 1.2 23 พฤษภาคม 2561 

     
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
 1,105 1.2 7 กนัยายน 2561 

รวม  2,210 2.4  

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

27.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคญั (2561: กลุ่ม
บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการท าสัญญาสิทธิการเช่า การซ้ือเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์จ านวนประมาณ 59.6 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 59.6 ลา้นบาท) 

27.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และสัญญา
บริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 1,689 1,582 
1 ถึง 5 ปี 1,587 1,588 
มากกวา่ 5 ปี 224 242 

27.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยบริษทัฯและคู่สัญญาได ้             
ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ และบริษทัฯ     
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

27.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวน
ประมาณ 21.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.8 ลา้นบาท) (2561: 21.2 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
20.9 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีจ านวน 8.3 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 8.3 ลา้นบาท) (2561: 8.3 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.3 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกันการ
ใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.5 ลา้นบาท) (2561: 12.9 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 12.6 ลา้นบาท) 

27.5  กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซัพพลาย 
จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) จ านวน 45 ลา้นบาท (2561: 45 ลา้นบาท) 
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28. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  - ตราสารหน้ี - - 5,625 3,086 - - 5,625 3,086 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารหน้ี - - 919 910 - - 919 910 
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ - ก าไร  - - 88 - - - 88 - 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ - ขาดทุน  - - - 10 - - - 10 

         
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  - ตราสารหน้ี - - 4,837 2,306 - - 4,837 2,306 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ตราสารหน้ี - - 919 910 - - 919 910 
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ - ก าไร  - - 88 - - - 88 - 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ - ขาดทุน  - - - 10 - - - 10 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า             
เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

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

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 4 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 608 200 808 0.10 - 0.37 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,600 - - 5,625 7,225 1.45 - 1.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 158 158 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 1,219 - - 1,219 2.16 - 3.00 

 1,600 1,219 608 5,983 9,410  

หนี้สินทำงกำรเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,855 1,855 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 39 - - 51 2.73 

 12 39 - 1,855 1,906  
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                    นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน             

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 4 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 529 196 725 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 6,000 - - 3,086 9,086 1.45 - 1.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 99 99 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 1,236 - - 1,236 2.01 - 2.74 

 6,000 1,236 529 3,381 11,146  

หนี้สินทำงกำรเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,945 1,945 - 

 - - - 1,945 1,945  

       
        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 4 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 358 151 509 0.10 - 0.37 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,600 - - 4,837 6,437 1.45 - 1.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 276 276 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 1,219 - - 1,219 2.16 - 3.00 

 1,600 1,219 358 5,264 8,441  

หนี้สินทำงกำรเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,513 1,513 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 39 - - 51 2.73 

 12 39 - 1,513 1,564  

       
  



 

 

 

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

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

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า  ปรับขึ้นลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 4 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 452 170 622 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 6,000 - - 2,306 8,306 1.45 - 1.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 239 239 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 1,236 - - 1,236 2.01 - 2.74 

 6,000 1,236 452 2,715 10,403  
หนี้สินทำงกำรเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,745 1,745 - 

 - - - 1,745 1,745  
       

   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากเงินลงทุนชัว่คราว การซ้ือสินคา้และ
บริการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี  

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราแลกเปล่ียน                                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.1 30.1 30.1 30.1 29.9967 32.2848 
เยน 3.2 1.6 3.2 1.6 0.2723 0.2892 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เยน 24.3 21.9 5.2 2.5 0.2796 0.2970 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลืออยูด่งัน้ี  

สกุลเงิน 
งบการเงินรวม/                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราแลกเปล่ียน           

ตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 
(ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562    
จ ำนวนที่ขำย    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.0 31.95 - 32.62 มิถุนายนและตุลาคม 2563 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561    
จ ำนวนที่ขำย    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.0 31.95 - 32.62 มิถุนายนและตุลาคม 2563 
จ ำนวนทีซ้ื่อ    
เยน 2.5 0.2952 มกราคม 2562 

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 (2561: 0.21:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.19:1 (2561: 0.20:1) 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.3 บาท รวมเป็นเงินปัน
ผลทั้งส้ิน 1,197.1 ลา้นบาท  

 บริษทัฯจะน าเสนอเพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ต่อไป  

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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