
 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงาน            

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป   

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

1. ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

2019 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบทาํใหก้ลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกบัลูกคา้ที

ตอ้งการรับประทานอาหารภายในร้านได ้แต่สามารถใหลู้กคา้ซือสินคา้และรับกลบัได ้หรือให้บริการแบบ

ส่งถึงบา้น ซึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดใน

ปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลในขณะนี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึน

อยา่งต่อเนืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเมือสามารถทาํได ้

2. ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เนืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการ

ผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพมิเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีดงักล่าวทงั 2 ขอ้แตอ่ยา่งใด 

เรืองอืน 

เนืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้ง

เลือนการจดัประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเรืองการแต่งตงั

ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัสําหรับรอบบญัชีปี 2563 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้นาํเสนอต่อที

ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯให้แต่งตงัขา้พเจา้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัสําหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้

จึงได้เข ้าปฏิบัติงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดไตรมาสที 1 ปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น        

ซึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัที ทจ. 28/2563 ลงวนัที 27 มีนาคม 2563 

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2563 



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 158,097              808,108              105,226              508,643              

เงินลงทุนชวัคราว 2 -                         7,225,069           -                         6,437,427           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 6 174,581              157,845              228,038              276,425              

สินคา้คงเหลือ 340,290              358,098              295,171              309,864              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 2, 5 7,539,778           -                         6,700,934           -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2 93,594                191,142              62,743                152,450              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,306,340           8,740,262           7,392,112           7,684,809           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 2, 9 1,302,925           -                         1,302,925           -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         2,761,480           2,761,480           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 899,779              902,043              912,947              912,947              

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2 -                         1,218,838           -                         1,218,838           

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2, 10 3,656,720           3,769,144           2,768,390           2,866,866           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 4,296,249           -                         3,302,154           -                         

ค่าความนิยม 1,477,657           1,477,657           -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2, 12 942,713              976,996              87,655                115,345              

สิทธิการเช่า 2, 13 -                         205,965              -                         193,374              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 143,565              121,586              129,100              108,501              

เงินมดัจาํ 541,056              529,096              363,901              357,224              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,260,664         9,201,325           11,628,552         8,534,575           

รวมสินทรัพย์ 21,567,004         17,941,587         19,020,664         16,219,384         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 14 1,018,365           1,855,307           850,194              1,512,781           

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนทีถึง

   กาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 34,771                36,477                23,731                24,058                

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 15 1,143,693           -                         847,771              -                         

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                         12,850                -                         12,850                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 364,102              278,647              301,590              217,594              

หนีสินหมุนเวียนอืน 2 234,119              283,315              173,441              220,420              

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 2,795,050           2,466,596           2,196,727           1,987,703           

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 15 2,783,538           -                         2,155,421           -                         

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 -                         38,503                -                         38,503                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 630,161              617,352              561,124              553,721              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 169,557              170,986              -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 218,688              21,462                153,908              21,663                

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 3,801,944           848,303              2,870,453           613,887              

รวมหนสิีน 6,596,994           3,314,899           5,067,180           2,601,590           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามญั 920,878,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 920,878              920,878              920,878              920,878              

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุ้นสามญั 920,878,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 920,878              920,878              920,878              920,878              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,785,028           8,785,028           8,785,028           8,785,028           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 656,331              656,331              656,331              656,331              

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,184,740           3,844,557           3,496,236           3,160,650           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,084                 7,099                 2,426                 2,322                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14,646,646         14,306,478         13,953,484         13,617,794         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 323,364              320,210              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,970,010         14,626,688         13,953,484         13,617,794         

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,567,004         17,941,587         19,020,664         16,219,384         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

         นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,795,026      4,351,532      3,156,369      3,812,408      

รายไดอื้น 81,752            69,759            121,724         107,044         

รวมรายได้ 3,876,778      4,421,291      3,278,093      3,919,452      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,269,687      1,372,919      1,222,647      1,422,355      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,922,506      1,927,256      1,458,884      1,560,954      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 264,994         290,278         192,941         236,816         

รวมค่าใช้จ่าย 3,457,187      3,590,453      2,874,472      3,220,125      

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 419,591         830,838         403,621         699,327         

รายไดท้างการเงิน 15,836            35,129            15,836            35,129            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (2,146)            (2,476)            -                     -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (24,576)          -                     (18,265)          -                     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 408,705         863,491         401,192         734,456         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (65,368)          (153,737)        (65,606)          (131,891)        

กาํไรสําหรับงวด 343,337         709,754         335,586         602,565         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 340,183         709,754         335,586         602,565         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,154              -                     

343,337         709,754         

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.37                0.77                0.36                0.65                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 343,337         709,754         335,586         602,565         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (119)               (2,589)            -                     -                     

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 5 130                 2,525              130                 2,525              

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 (26)                 (505)               (26)                 (505)               

ผลกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 104                 2,020              104                 2,020              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (15)                 (569)               104                 2,020              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 343,322         709,185         335,690         604,585         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 340,168         709,185         335,690         604,585         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,154              -                     

343,322         709,185         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 408,705         863,491         401,192         734,456         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (34,570)          (5,948)            (31,355)          (3,303)            

   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 17,315            (10,054)          16,899            (9,579)            

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (10,133)          (385)               (10,133)          (385)               

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 434                 426                 434                 426                 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,146              2,476              -                     -                     

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 565                 888                 565                 888                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,732            12,064            9,159              10,000            

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 538,253         196,340         392,962         155,390         

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,486              3,899              (125)               3,450              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,366            14,212            13,282            12,872            

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

      มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ -                     (108)               -                     -                     

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนทีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (12,840)          (14,613)          (9,863)            (13,975)          

   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนทีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (15,171)          (20,443)          (10,534)          (15,775)          

   ดอกเบียรับ (15,836)          (35,129)          (15,836)          (35,129)          

   ดอกเบียจ่าย 24,576            -                     18,265            -                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 931,028         1,007,116      774,912         839,336         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (7,324)            339                 57,799            26,595            

   สินคา้คงเหลือ 17,243            16,645            14,127            13,712            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,207)            229,384         (7,434)            212,786         

   เงินมดัจาํ (11,960)          (12,026)          (6,678)            (8,150)            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (806,595)        (665,504)        (639,685)        (611,790)        

   หนีสินหมุนเวียนอืน (36,356)          11,361            (37,116)          13,772            

   รายไดร้อตดับญัชี 13,465            11,874            10,208            8,921              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,557)            (1,855)            (5,879)            (1,855)            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,051              (1,831)            2,640              (1,831)            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 104,788         595,503         162,894         491,496         

   เงินสดรับจากดอกเบีย 6,424              18,824            6,424              18,824            

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,308)            (3,508)            (2,235)            (2,241)            

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 107,904         610,819         167,083         508,079         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้และเงินฝากประจาํเพิมขึน (283,730)        (824,879)        (235,327)        (740,579)        

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (128,123)        (202,029)        (82,798)          (144,189)        

เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,201)            (12,618)          (701)               (12,597)          

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิการเช่า -                     (404)               -                     (404)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 227                 1,549              5,680              5,008              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (412,827)        (1,038,381)     (313,146)        (892,761)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (345,088)        -                     (257,354)        -                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (345,088)        -                     (257,354)        -                     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (650,011)        (427,562)        (403,417)        (384,682)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 808,108         725,203         508,643         621,568         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 158,097         297,641         105,226         236,886         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ลดลง 30,347            50,143            22,903            33,813            

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากสัญญาเช่าเพิมขึน 207,048         -                     138,682         -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ผลกาํไร(ขาดทุน) ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ จากการเปลียนแปลง รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงค่า มูลค่าเงินลงทุนใน อืนของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

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

กาํไรสาํหรบังวด -                   -                      -                     -                    709,754           -                        -                            -                         709,754             -                         709,754             

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 920,878       8,785,028       656,331          92,585          3,844,557        4,776                2,323                    7,099                 14,306,478        320,210             14,626,688        

กาํไรสาํหรบังวด -                   -                      -                     -                    340,183           -                        -                            -                         340,183             3,154                 343,337             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                   -                      -                     -                    -                       (119)                  104                       (15)                     (15)                     -                         (15)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด -                   -                      -                     -                    340,183           (119)                  104                       (15)                     340,168             3,154                 343,322             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 920,878       8,785,028       656,331          92,585          4,184,740        4,657                2,427                    7,084                 14,646,646        323,364             14,970,010        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

นายฤทธิ ธีระโกเมน

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - จากการเปลียนแปลง

ทีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สาํรอง มูลค่าเงินลงทุนใน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผอืขาย รวม

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

กาํไรสาํหรบังวด -                       -                        -                            -                         602,565             -                         602,565             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                        -                            -                         -                         2,020                 2,020                 

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 920,878           8,785,028         656,331                92,585               3,160,650          2,322                 13,617,794        

กาํไรสาํหรบังวด -                       -                        -                            -                         335,586             -                         335,586             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                        -                            -                         -                         104                    104                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด -                       -                        -                            -                         335,586             104                    335,690             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 920,878           8,785,028         656,331                92,585               3,496,236          2,426                 13,953,484        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 

………………......…...…....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563  

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและ

ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการประกอบกิจการภตัตาคารโดยใชเ้ครืองหมายการคา้ “เอ็ม เค เรสโตรองต”์ 

ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่เลขที 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน 735 สาขา (เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 508 สาขา)          

(31 ธนัวาคม 2562: 733 สาขา เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 508 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนือง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วง

โซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การดาํเนินงานทีล่าชา้ขึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบทาํให้กลุ่มบริษทัไม่สามารถขายสินคา้และให้บริการกับลูกคา้ทีตอ้งการ

รับประทานอาหารภายในร้านได ้แต่สามารถให้ลูกคา้ซือสินคา้และรับกลบัได ้หรือให้บริการแบบส่งถึง

บา้น ซึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและ

ในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลใน

ขณะนี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนืองและจะ

พิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเมือสามารถทาํได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขนึเพอืใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนังบ

การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูล

ทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบั

งบการเงินประจาํปีล่าสุด 



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

…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 
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    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนีจัดทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (ซึงต่อไปนี

เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซึงจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 

และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลักการเกียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติครังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอน

เกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผล

บังคับใช้สําหรับการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัททีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกทีจะไม่นาํขอ้มูลเกียวขอ้งสถานการณ์ COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
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- เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ

เปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที

ไดส่้วนลด พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่าทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไร

หรือขาดทุน 

1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

 งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงิน

และสัญญาเช่า 

1.6.1 เครืองมือทางการเงนิ 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ

เปลียนแปลงในความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับ

ลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนัยสาํคญัและลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงกลุ่มบริษทั

ใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอาย ุ
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1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการ

วดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริม

มีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่

กลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที

สัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสินสุดอายุ

สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน 

 หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่ม

บริษทั หลังจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้น

ดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระแล้ว 

นอกจากนี มูลคา่ตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมิน

สัญญาเช่าใหม ่

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

 6

 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 

………………......…...…....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินตน้งวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน กลุ่ม

เครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน           

การรายงาน          

ทางการเงิน 

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชวัคราว 7,225,069 (7,225,069) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื - 7,313,050 - 7,313,050 

สินทรัพยห์มนุเวยีนอืน 191,142 (87,981) - 103,161 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 1,218,838 - 1,218,838 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 1,218,838 (1,218,838) - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,769,144 - (26,974) 3,742,170 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 976,996 - (23,709) 953,287 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 4,434,166 4,434,166 

สิทธิการเช่า 205,965 - (205,965) - 

     

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 1,088,852 1,088,852 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12,850 - (12,850) - 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 2,955,203 2,955,203 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 38,503 - (38,503) - 

หนีสินไมห่มนุเวียนอนื 21,462 - 184,816 206,278 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงิน กลุ่ม

เครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน         

การรายงาน        

ทางการเงิน 

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชวัคราว 6,437,427 (6,437,427) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื - 6,525,408 - 6,525,408 

สินทรัพยห์มนุเวยีนอืน 152,450 (87,981) - 64,469 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 1,218,838 - 1,218,838 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 1,218,838 (1,218,838) - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,866,866 - (22,151) 2,844,715 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 115,345 - (23,709) 91,636 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,421,087 3,421,087 

สิทธิการเช่า 193,374 - (193,374) - 

     

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 846,009 846,009 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12,850 - (12,850) - 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 2,258,131 2,258,131 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 38,503 - (38,503) - 

หนีสินไมห่มนุเวียนอนื 21,663 - 129,066 150,729 
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2.1 เครืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามทีกาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตามบญัชี

เดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

  

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 808,108 - - 808,108 808,108 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 157,845 - - 157,845 157,845 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 7,313,050 7,313,050 - - 7,313,050 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอนื 1,218,838 - 918,588 300,250 1,218,838 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 9,497,841 7,313,050 918,588 1,266,203 9,497,841 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี

เดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 508,643 - - 508,643 508,643 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 276,425 - - 276,425 276,425 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 6,525,408 6,525,408 - - 6,525,408 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอนื 1,218,838 - 918,588 300,250 1,218,838 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 8,529,314 6,525,408 918,588 1,085,318 8,529,314 
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2.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู ้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือ

ปฏิบติัครังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,499,423 2,810,667 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 604,204 343,630 

หัก:  สัญญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (810) (810) 

สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (110,115) (100,700) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 3,992,702 3,052,787 

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 51,353 51,353 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 4,044,055 3,104,140 
 

  

ประกอบดว้ย   

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,088,852 846,009 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 2,955,203 2,258,131 

 4,044,055 3,104,140 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิ

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

สิทธิในการใชพ้ืนที 4,388,306 3,375,227 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอุปกรณ์สาํนกังาน 22,151 22,151 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,709 23,709 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,434,166 3,421,087 
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3. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 252 284 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 6 6 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา  

รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 44 39 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 5 3 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิม 

รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา  

ซือสินคา้ - - 50 59 ราคาตลาด 

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 34 41 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้ 1 - 1 - ราคาตลาด 

รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 1 1 1 1 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน 1 1 1 1 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 2 2 2 2 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าเช่า - 2 - 2 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 12 15 - - ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 12 11 7 7 ราคาตลาด 

ค่าเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างจ่าย 9 9 9 9 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าขนส่งจ่าย 44 47 44 47 ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 40 - 33 - ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัเก็บสินคา้ 40 - 40 - ตามอตัราทีระบใุนสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย  และกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 

ธนัวาคม 2562 มีรายละเอยีดดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม  

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีการค้าและลกูหนอืีน - กิจการที

เกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 94,556 140,018 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,993 4,854 1,973 4,754 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื – กิจการที

เกียวขอ้งกนั 1,993 4,854 96,529 144,772 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการที

เกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัยอ่ย - - 31,805 38,000 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 53,201 63,794 43,205 53,122 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการที

เกียวขอ้งกนั  53,201 63,794 75,010 91,122 

สัญญาสําคัญกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

สัญญาใหสิ้ทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการดาํเนินธุรกิจ 

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ทําสัญญาให้สิทธิในการใช้เครืองหมายการค้าและรูปแบบการ

ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุกียากีรูปแบบไทยในประเทศญีปุ่ นแก่บริษัท 

พลีนัส-เอ็มเค จาํกัด ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกันในประเทศญีปุ่ น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา

ตามทีระบใุนสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอายุ 3 ปีและจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกวา่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง

แจง้สินสุดสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัสินสุดสัญญา 180 วนั 
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สัญญารับจา้งบริหารงาน 

บริษทัฯเขา้ทําสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกัด ซึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง

บริหารงานในด้านการปฏิบัติงานทีสาขา ด้านการพัฒนาธุรกิจและงานวิศวกรรม ด้านการจดัซือ ด้าน

การตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะ

ได้รับค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 13.5 ลา้นบาท โดยมีผล

บงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (2562: อตัราเดือนละ 12.5 ลา้นบาท) สัญญาจะมี

การต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนสินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่บริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึงบริษทัฯ

ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและ

บริหารงานการฝึกอบรม โดยบริษัทฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนใน

อตัราเดือนละ 0.24 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท ี1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 (2562: อตัรา

เดือนละ 0.17 ลา้นบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษทัฯจะได้รับหนังสือแจ้ง

ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกัด ล่วงหน้าก่อน

สินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษทั อินเตอร์เนชันแนล ฟู้ด ซัพพลาย จาํกัด ซึงบริษทัฯตกลง

รับจ้างบริหารงานในด้านการจดัซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ

ควบคุมคุณภาพ โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือน

ละ 0.25 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 (2562: อตัราเดือนละ 

0.20 ล้านบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯจะได้รับหนังสือแจ้งความ

ประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนสินสุดระยะเวลา

ในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกัด ซึงบริษทัฯตกลงรับจ้าง

บริหารงานในด้านการจดัซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ

ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ และ

ในอตัราเดือนละ 0.31 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคับใช้ตงัแต่วนัที 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 (ตงัแต่

วนัที 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562: อตัราร้อยละ 0.22 ลา้นบาท) 

บริษัทฯเข้าทําสัญญารับจ้างบริหารงานให้แก่ บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จาํกัด ซึงบริษัทฯตกลงรับจ้าง

บริหารงานในด้านการจดัซือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ

ฝึกอบรม โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ .  

ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไป

อีกทุกๆ 2 ปี จนกว่าบริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั แหลมเจริญ 

ซีฟู้ด จาํกดั ล่วงหนา้ก่อนสินสุดระยะเวลาในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
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 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 

………………......…...…....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

สัญญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพืนทีและสัญญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพืนทีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

จาํกดั ทงัสิน 6 แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา

ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี สัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้อีกทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกัด มิได้

ปฏิบติัผิดสญัญา 

สัญญาใหเ้ช่าอาคาร 

เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซัพพลาย 

จาํกัด โดยทีฝ่ายหลงัตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษทัฯเป็นจาํนวน 0.54 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่านีมี

กาํหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที 30 เมษายน 2565 ต่อมาเมือวนัที 17 

พฤษภาคม 2559 บริษทัฯและบริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซัพพลาย จาํกดั ตกลงเปลียนจาํนวนพืนทีเช่า

และอตัราค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.37 ลา้นบาทต่อเดือน 

เมือวนัที 15 มิถุนายน 2560 และบริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั ตกลงเปลียนจาํนวนพืนทีเช่า

และอตัราค่าเช่าเป็นจาํนวน 0.46 ลา้นบาทต่อเดือน 

สัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

เมือวนัที 1 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดี

เวลลอปเมน้ท์ จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดิน รวม 6 โฉนด พร้อมสิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงที

จะจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวน 1.69 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2558 จนถึงวนัที 

31 ธนัวาคม 2560 และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลง

ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

เมือวนัที 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด ได้ตกลงทาํ

สัญญาเช่าฉบบัใหม่ โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าเป็น

จาํนวน 1.94 ล้านบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 

และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
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 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 

………………......…...…....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงานกบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงบริษทัฯตกลง

ให้บริการพืนทีทีจอดรถบรรทุกและพืนทีสํานักงาน สาธารณูปโภคและการซ่อมแซมและบํารุงรักษา

รถบรรทุก โดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1.28 ลา้นบาท โดยมี

ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 และในอตัราเดือนละ .  ลา้นบาท โดยมีผล

บงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 กนัยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 

สัญญาเช่าทีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

เมือวนัที 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าทีดินและอาคารคลังสินคา้กับบริษทั โกลบอล แอสเซท         

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดินและอาคารคลงัสินคา้และบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าเช่า

ตามอตัราทีระบุในสัญญา สัญญาเช่านีมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัที     

31 ตุลาคม 2576 ทงันีสัญญาดงักล่าวระบุให้บริษทัฯเริมชาํระค่าเช่างวดแรกในวนัที 1 พฤศจิกายน 2556 เป็น

ตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 

90 วนั  

เมือวนัที 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าทีดินเพิมเติมกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั โดยทีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีดินและบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีระบุในสัญญา สัญญาเช่านีมี

กาํหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 2576 ทงันีสัญญาดงักล่าว

ระบุให้บริษทัฯเริมชําระค่าเช่างวดแรกในวนัที 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจ้งความ

จาํนงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สัญญาจา้งบริการจดัเก็บสินคา้และขนส่งสินคา้ 

บริษทัฯ เขา้ทาํสัญญากับบริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกัด โดยทีฝ่ายหลงัตกลงรับจ้างเป็นผูจ้ดัเก็บสินคา้

และขนส่งสินค้าให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯตกลงทีจะจ่ายค่าบริการตามอตัราทีระบุในสัญญา สัญญาสินสุด

วนัที  มิถุนายน 2563 
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 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 

………………......…...…....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 33 38 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 

รวม 34 39 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน .  ลา้นบาท   

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

เงินสด 45,243 195,052 32,708 158,534 

เงินฝากธนาคาร 112,854 613,056 72,518 350,109 

รวม 158,097 808,108 105,226 508,643 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.37 ต่อปี) 
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 We, being responsible for th
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…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธิ ธีระโกเมน 

………………......…...…....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

5. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 

5.1  ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

เงินฝากประจาํ 1,500,001 1,500,001 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (หมายเหตุ 5.2) 6,026,053 5,187,209 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ 13,724 13,724 

รวม 7,539,778 6,700,934 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.45 ถึง 1.95 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2562: ร้อยละ 1.70 ถึง 1.95 ต่อปี) 

5.2 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที 1 มกราคม 2563 5,625,069 4,837,427 

ซือเพมิ 9,811,803 8,688,710 

จาํหน่าย (9,428,074) (8,353,384) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 34,570 31,355 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า (17,315) (16,899) 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 6,026,053 5,187,209 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

5.3 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินฝากกับสถาบันการเงิน  

เงินฝากประจาํ 328,380 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 328,380 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย  

ตราสารหนีภาคเอกชนในความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ 639,000 

หุน้กูใ้นประเทศ  314,752 

บวก: กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่า 3,033 

บวก: กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 17,760 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - มูลค่ายติุธรรม 974,545 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,302,925 

จัดประเภทเป็น  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (หมายเหตุ 9) 1,302,925 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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…………………....….........……...…กรรมการ 
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 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที 1 มกราคม 2563 918,588 

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่า 130 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 55,827 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 974,545 

  บริษทัฯไดจ้ดัตงักองทุนส่วนบุคคลเพือการลงทุน ซึงบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยมี

การลงทุนในตราสารหนีในประเทศและต่างประเทศ บ ริษัทฯจัดประเภ ทเงินลงทุนดังกล่ าวเป็น                        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายดงักล่าว โดย

ใช้มูลค่าอา้งอิงจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซึงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิมขึน

จาํนวน 0.13 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย

ดงักล่าวในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯแสดงรายการเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลทีจะครบกาํหนดเกิน 1 ปี 

จาํนวนรวม 1,302.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,218.8 ลา้นบาท) ไวภ้ายใตบ้ญัชี “สินทรัพยท์างการเงินไม่

หมุนเวียนอืน” ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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these financial statements and notes thereto,
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…………………....….........……...…กรรมการ 
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    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

6. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม   

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 615 207 74,443 116,882 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 615 207 74,443 116,882 

     

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,205 62,908 18,530 43,876 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 38,205 62,908 18,530 43,876 

รวมลูกหนีการคา้ 38,820 63,115 92,973 160,758 

     

ลูกหนีอืน     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,378 4,647 22,086 27,890 

เงินทดรองจ่าย 19,302 10,516 16,611 9,486 

ดอกเบียเงินฝากคา้งรับ 68,209 58,797 68,209 58,797 

อืนๆ 46,872 20,770 28,159 19,494 

รวมลูกหนีอืน 135,761 94,730 135,065 115,667 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  174,581 157,845 228,038 276,425 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  

บริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จาํกดั 400,000 400,000 100 100 299,050 299,050 

บริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 35,000 35,000 100 100 52,430 52,430 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั 280,000 280,000 100 100 280,000 280,000 

บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชนั เซ็นเตอร์ จาํกดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 

บริษทั คาตาพลัท ์จาํกดั 2,070,000 2,070,000 100 100 2,070,000 2,070,000 

รวม     2,761,480 2,761,480 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า  

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้นีเป็นเงินลงทุนในกิจการซึงบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

    (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ 

มูลค่าตามบญัชีตาม

วิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน ค่าเผอืการดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี

ราคาทุน - สุทธิ 

   

31 

มีนาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2562 

31 

มีนาคม 

2563 

31 

ธนัวาคม 

2562 

31 

มีนาคม 

2563 

31 

ธนัวาคม 

2562 

31 

มีนาคม 

2563 

31 

ธนัวาคม 

2562 

31 

มีนาคม 

2563 

31 

ธนัวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (รอ้ยละ)         

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค 

พีทีอี ลิมิเท็ด 

ร้านอาหาร 12.5 ลา้นเหรียญ

สิงคโ์ปร์ 

50.0 50.0 40,598 42,322 149,207 149,207 (106,885) (106,885) 42,322 42,322 

บริษทั เอม็-เซนโค                   

โลจิสติกส์ จาํกดั 

ขนส่ง 1,300 ลา้นบาท 49.7 49.7 859,181 859,721 870,625 870,625 - - 870,625 870,625 

รวม     899,779 902,043 1,019,832 1,019,832 (106,885) (106,885) 912,947 912,947 
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8.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหวา่งงวด ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 2563 2562 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 1,606 1,257 

บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จาํกดั 540 1,219 

 2,146 2,476 

9. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอืน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 5.3)  

เงินฝากประจาํ 328,380 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 974,545 

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,302,925 

เงินลงทุนทวัไป  

ตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด

ตา่งประเทศ - ราคาทุน 7,278 

หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (7,278) 

เงินลงทุนทวัไป - สุทธิ - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ 1,302,925 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.56 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2.56 

ต่อปี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

 23

 We, being responsible for th
these financial statements and notes thereto,

………………..……………………..…….…

……………………....………กรรมการ 

         นายฤทธิ ธีระโกเมน 

……………....………....………กรรมการ 

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  3,769,144 2,866,866 

การจดัประเภทรายการไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (26,974) (22,151) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 3,742,170 2,844,715 

ซือเพมิ - ราคาทุน   

เจา้หนีค่าอปุกรณล์ดลงระหว่างงวด (30,347) (22,903) 

เงินสดจ่ายชาํระค่าอุปกรณ์ 128,123 82,798 

 รวม 97,776 59,895 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที              

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

 

 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (227) (5,680) 

กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 22 521 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,508) (36) 

 รวม (1,713) (5,195) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (181,513) (131,025) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 3,656,720 2,768,390 
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 สรุปได้

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 - - 

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4,177,518 3,181,853 

การจดัประเภทจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,974 22,151 

การจดัประเภทจากสิทธิการเช่า 205,965 193,374 

การจดัประเภทจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,709 23,709 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563  4,434,166 3,421,087 

เพมิขึนระหวา่งงวด  207,048 138,682 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (344,965) (257,615) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 4,296,249 3,302,154 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 สรุป

ไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 976,996 115,345 

การจดัประเภทรายการไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (23,709) (23,709) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563  953,287 91,636 

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 1,201 701 

จาํหน่าย - (360) 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรบังวด (11,775) (4,322) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2563 942,713 87,655 
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13. สิทธิการเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 205,965 193,374 

การจดัประเภทรายการไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (205,965) (193,374) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 - - 

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม    

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 1,403 14,559 27,655 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 275,145 518,761 247,604 435,142 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 53,201 62,391 60,451 63,468 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 74,812 74,076 69,941 59,492 

เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 71,291 101,638 49,857 72,760 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 522,011 1,066,815 389,859 837,517 

อืนๆ 21,905 30,223 17,923 16,747 

รวม 1,018,365 1,855,307 850,194 1,512,781 
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15. หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

หนีสินตามสัญญาเช่า 4,159,993 3,195,368 

หัก: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (232,762) (192,176) 

รวม 3,927,231 3,003,192 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,143,693) (847,771) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึงปี 2,783,538 2,155,421 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 หนีสินตามสัญญาเช่ามีการเคลือนไหวดงันี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 51,353 51,353 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 3,992,702 3,052,787 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 4,044,055 3,104,140 

บวก: เพมิขึนระหวา่งงวด 205,497 138,682 

          การเพิมขึนของดอกเบียระหวา่งงวด 22,767 17,724 

หัก:  ชาํระค่าเช่าระหว่างงวด (345,088) (257,354) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 3,927,231 3,003,192 
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16.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปลียนแปลงของบัญชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที        

31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 617,352 553,721 

บนัทึกเพมิขึนในระหวา่งงวด 15,366 13,282 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งงวด (2,557) (10) 

โอนภาระหนีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจากการ

โอนพนกังานไปบริษทัทีเกียวขอ้งกนั - (5,869) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 630,161 561,124 

17. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลีย       

ทงัปีทีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 88,763 147,176 86,231 125,146 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง

ชวัคราว (23,395) 6,561 (20,625) 6,745 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 65,368 153,737 65,606 131,891 
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จาํนวนภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

สําหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม  

   2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทเีกียวขอ้งกบัการ

เปลียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรพัยเ์ผือขาย   26 505 

18. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

19. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอืนทีประกอบ

กิจการสนบัสนุนธุรกิจร้านอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม การผลิตและจาํหน่ายอาหารและการ

วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเกียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเครืองดืมและดาํเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานดาํเนินงานหลกัของ

กิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 

ของส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

จึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันัน รายได ้

กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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20. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

20.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทได้เขา้ทําสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกับการเช่าพืนทีในอาคารและอุปกรณ์ และสัญญา

บริการอืนๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตงัแต่ 3 ถึง 30 ปี 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีจ ํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานและสัญญาบริการทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 943 481 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,366 983 

มากกวา่ 5 ปี 101 88 

20.2 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาซือขายสินค้าล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายสินคา้ล่วงหน้ากบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา

ได้ตกลงร่วมกันเกียวกับปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานทีส่งมอบและราคาสินคา้ โดยที               

กลุ่มบริษทัตกลงทีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราทีระบุในสัญญา 

20.3 การคําประกัน 

20.3.1  หนังสือคําประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 มีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็น

จาํนวนประมาณ 21.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 20.9 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2562: 21.1 ล้านบาท 

เฉพาะบริษทัฯ: 20.8 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั ซึงประกอบด้วย หนังสือคาํประกันเพือคาํประกันการจ่ายชําระเงินให้กับเจ้าหนี

จาํนวน 8.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 8.3 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: 8.3 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 

8.3 ลา้นบาท) และเพือคาํประกันการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 12.9 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 12.6 ลา้นบาท) 

(31 ธนัวาคม 2562: 12.8 ลา้นบาท เฉพาะบริษทั: 12.5 ลา้นบาท) 

20.3.2  การคําประกนัระหว่างกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีการคาํประกนัวงเงินสินเชือให้แก่บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล ฟู้ด 

ซพัพลาย จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จาํนวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 45 ลา้นบาท) 
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21. ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

 บริษัทฯมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินลงทุนชัวคราวทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯได้ทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียงจากอตัรา

แลกเปลียนดงักล่าว 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี 

  อตัราแลกเปลียน 

สกุลเงิน จาํนวน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงิน   

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 32.5125 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงันี 

สกุลเงิน จาํนวนทีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา อตัราแลกเปลียนตามสัญญา 

 

(ลา้น) 

 

 (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30 มิถุนายนและตุลาคม 2563 31.95 - 32.62 

22. ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ - ตราสารหนี 6,026 5,187 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - ตราสารหนี 975 975 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ - กาํไร 14 14 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 9 เมษายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯแลว้ ในอตัราหุ้นละ 1.30 บาท ซึงเป็นอตัราเดียวกนักบัทีเคยแจง้ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแล้วเมือวนัที 25 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครังนีเพือเป็นการลด

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเลือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯออกไปก่อนโดยไม่

มีกาํหนด การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครังนี เมือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึงปีแรก

ของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ซึงได้จ่ายให้ผู ้ถือหุ้นแล้วเมือวันที  11 กันยายน 2562 จะเป็น             

เงินปันผลรวมในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท ดงันันคณะกรรมการบริษทัฯจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2562 อีก 

นอกจากนี เนืองจากการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งกระทาํภายในหนึงเดือนนับตงัแต่วนัทีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ

คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ดงันนัจึงตอ้งมีการเปลียนแปลงวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิไดรั้บ

เงินปันผล (Record Date) และวนักาํหนดจ่ายเงินปันผล โดยยกเลิกวนักาํหนดเดิม คือ วนัที 8 พฤษภาคม 

2563 และวนัที 22 พฤษภาคม 2563 ตามลาํดบั และให้กาํหนดวนัทีใหม่โดยให้วนัที 23 เมษายน 2563 เป็น

วนักําหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และวนัที 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวนั

จ่ายเงินปันผล 

ต่อมาเมือวนัที 8 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้ 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 


