
 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน            
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป   

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดัหรือหยดุชะงกักำรประกอบกิจกำร กำรด ำเนินงำนท่ี
ล่ำชำ้ข้ึน เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกจ ำนวนลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรร้ำนอำหำรยงัไม่เขำ้สู่ภำวะ
ปกติ นอกจำกน้ีในเดือนธนัวำคม 2563 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศ
ไทยไดก้ลบัมำแพร่ระบำดเป็นระลอกท่ีสอง ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีจ ำนวนลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรลดลงอีกคร้ังตั้งแต่
เดือนมกรำคม 2564 อีกทั้งในช่วงปลำยเดือนมีนำคม 2564 จนถึงปัจจุบนัเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 เป็นระลอกท่ีสำม  ซ่ึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีกำรติดตำม
ควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณ
กำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพนิิจในประเดน็ต่ำง 
ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่ำวน้ีแต่อยำ่งใด 

 
 
 
วิชำติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2564 



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 138,357              509,452              90,025                383,588              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3, 5 112,637              110,000              195,785              196,808              

สินคา้คงเหลือ 357,878              418,164              318,477              378,378              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น 6 7,634,792           7,153,654           6,688,257           6,255,938           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 122,644              118,624              90,153                85,179                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,366,308           8,309,894           7,382,697           7,299,891           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 6 813,102              825,807              813,102              825,807              

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 889,492              895,040              912,947              912,947              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 3,108,477           3,253,668           2,372,824           2,478,230           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 3,751,341           3,956,250           2,919,163           3,067,677           

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 909,058              919,273              78,870                82,304                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 202,007              181,838              159,773              148,219              

เงินมดัจาํ 540,168              534,005              362,066              356,721              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,691,302         12,043,538         10,380,225         10,633,385         

รวมสินทรัพย์ 20,057,610         20,353,432         17,762,922         17,933,276         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 3, 12 1,095,493           1,312,171           921,364              1,113,072           

รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชีส่วนท่ีถึง

   กาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 19,594                21,064                13,680                14,925                

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,099,339           1,126,493           813,506              831,564              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 174,473              145,406              171,569              142,497              

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอื่น 566                     -                          566                     -                          

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 224,680              239,990              172,697              181,207              

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,614,145           2,845,124           2,093,382           2,283,265           

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 2,402,159           2,564,580           1,897,750           2,017,023           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 735,269              718,466              644,111              630,148              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 163,842              165,271              -                          -                          

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 207,898              212,547              151,570              156,487              

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 3,509,168           3,660,864           2,693,431           2,803,658           

รวมหนี้สิน 6,123,313           6,505,988           4,786,813           5,086,923           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,152,879           3,064,101           2,521,287           2,391,531           

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,369                  4,077                  -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,612,070         13,523,000         12,976,109         12,846,353         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 322,227              324,444              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,934,297         13,847,444         12,976,109         12,846,353         

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,057,610         20,353,432         17,762,922         17,933,276         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษมนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,115,980      3,795,026         2,631,324         3,156,369      

รายไดอ่ื้น 39,683           81,752              87,925              121,724         

รวมรายได้ 3,155,663      3,876,778         2,719,249         3,278,093      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,115,787      1,269,687         1,093,293         1,222,647      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,634,010      1,922,506         1,258,176         1,458,884      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 291,105         264,994            208,013            192,941         

รวมค่าใช้จ่าย 3,040,902      3,457,187         2,559,482         2,874,472      

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 114,761         419,591            159,767            403,621         

รายไดท้างการเงิน 5,020             15,836              5,020                15,836           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (5,840)            (2,146)               -                        -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,380)          (24,576)             (15,444)             (18,265)          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 94,561           408,705            149,343            401,192         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (8,000)            (65,368)             (19,587)             (65,606)          

กําไรสําหรับงวด 86,561           343,337            129,756            335,586         

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 88,778           340,183            129,756            335,586         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,217)            3,154                

86,561           343,337            

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.10               0.37                  0.14                  0.36               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 86,561           343,337            129,756            335,586         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 292                (119)                  -                        -                     

ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                     130                   -                        130                

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 -                     (26)                    -                        (26)                 

กาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

   ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

    เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     104                   -                        104                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 292                (15)                    -                        104                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,853           343,322            129,756            335,690         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 89,070           340,168            129,756            335,690         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,217)            3,154                

86,853           343,322            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 94,561           408,705            149,343            401,192         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (29,317)          (34,570)             (28,139)             (31,355)          

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

      ในตราสารหน้ี 24,035           17,315              23,776              16,899           

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (89)                 (10,133)             (89)                    (10,133)          

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                     434                   -                        434                

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,840             2,146                -                        -                     

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 620                565                   620                   565                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,522           10,732              8,990                9,159             

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 509,677         538,253            368,332            392,962         

   ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า (54,255)          -                        (35,052)             -                     

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์สินทรัพย์

      สิทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,586           1,486                9,763                (125)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,794           15,366              14,954              13,282           

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (25,913)          (12,840)             (15,041)             (9,863)            

   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (8,663)            (15,171)             (6,123)               (10,534)          

   ดอกเบ้ียรับ (5,020)            (15,836)             (5,020)               (15,836)          

   ดอกเบ้ียจ่าย 22,152           24,576              17,388              18,265           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 573,530         931,028            503,702            774,912         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (874)               (7,324)               2,786                57,799           

   สินคา้คงเหลือ 59,666           17,243              59,281              14,127           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,960)          (1,207)               (14,863)             (7,434)            

   เงินมดัจาํ (6,163)            (11,960)             (5,345)               (6,678)            

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (193,900)        (806,595)           (175,457)           (639,685)        

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,603           (36,356)             6,531                (37,116)          

   รายไดร้อตดับญัชี 7,193             13,465              4,879                10,208           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (991)               (2,557)               (991)                  (5,879)            

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,872)            9,051                (4,077)               2,640             

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 432,232         104,788            376,446            162,894         

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,257             6,424                3,257                6,424             

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,460)            (3,308)               (2,069)               (2,235)            

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 431,029         107,904            377,634            167,083         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากประจาํเพ่ิมข้ึน (462,496)        (283,730)           (414,596)           (235,327)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (51,620)          (128,123)           (38,071)             (82,798)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,774)            (1,201)               (994)                  (701)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 645                227                   2,509                5,680             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (515,245)        (412,827)           (451,152)           (313,146)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (286,879)        (345,088)           (220,045)           (257,354)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (286,879)        (345,088)           (220,045)           (257,354)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (371,095)        (650,011)           (293,563)           (403,417)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 509,452         808,108            383,588            508,643         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 138,357         158,097            90,025              105,226         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 26,044           30,347              22,652              22,903           

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 144,832         207,048            115,739            138,682         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

สาํรองการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ มูลคา่เงินลงทุนที่วดั รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียที่ไม่มี

ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงคา่ มูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไร อื่นของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม

ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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        

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   -                      (119)                 104                          (15)                    (15)                    -                           (15)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   340,183           (119)                 104                          (15)                    340,168             3,154                    343,322             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 920,878       8,785,028       656,331         92,585          3,064,101        4,077                -                               4,077                13,523,000        324,444                13,847,444        

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   88,778            -                       -                               -                        88,778               (2,217)                   86,561               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   -                      292                   -                               292                   292                    -                           292                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   88,778            292                   -                               292                   89,070               (2,217)                   86,853               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 920,878       8,785,028       656,331         92,585          3,152,879        4,369                -                               4,369                13,612,070        322,227                13,934,297        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น

สาํรองการเปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - มูลคา่เงินลงทุนที่วดั

ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สาํรอง มูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไร

ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                       -                               -                        335,586             -                           335,586             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                       -                               -                        -                        104                       104                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                       -                               -                        335,586             104                       335,690             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 920,878           8,785,028         656,331                   92,585              3,496,236          2,426                    13,953,484        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 920,878           8,785,028         656,331                   92,585              2,391,531          -                           12,846,353        

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                       -                               -                        129,756             -                           129,756             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                       -                               -                        -                        -                           -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                       -                               -                        129,756             -                           129,756             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 920,878           8,785,028         656,331                   92,585              2,521,287          -                           12,976,109        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสาขาเปิดใหบ้ริการจ านวน 713 สาขา (เฉพาะบริษทัฯจ านวน 491 สาขา) 
(31 ธนัวาคม 2563: 722 สาขา เฉพาะบริษทัฯจ านวน 499 สาขา) 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดั
หรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

          สถานการณ์ดงักล่าวมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารยงัไม่เขา้สู่
ภาวะปกติ นอกจากน้ีในเดือนธนัวาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ประเทศไทยไดก้ลบัมาแพร่ระบาดเป็นระลอกท่ีสอง ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการลดลง
อีกคร้ังตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 อีกทั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบนัเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระลอกท่ีสาม  ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  
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 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกบัการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึง
ท าให้กิจการไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยนิยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งน้ี 
ขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวให้ใชก้บักรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 
และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท าใหส่ิ้งตอบแทน
ส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกว่าส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการ
เปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบ
ก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจ านวน 54.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 35.1 ลา้นบาท) ซ่ึงเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดค่าเช่า ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร
สะสมตน้งวด  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 227 252 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 6 6 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 47 44 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 2 5 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
ซ้ือสินคา้ - - 45 50 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 46 34 ราคาตลาด 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - - 1 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 1 1 1 1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน 2 2 2 2 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 10 12 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 10 12 6 7 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 10 9 10 9 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย 37 44 37 44 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 24 40 19 33 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัเกบ็สินคา้ 36 40 36 40 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย  และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ                 
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 114,428 113,503 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,003 1,909 1,921 1,906 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 2,003 1,909 116,349 115,409 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 33,931 36,236 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 44,581 48,803 36,267 40,526 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  44,581 48,803 70,198 76,762 

สัญญำส ำคญักบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

สญัญาใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการใหบ้ริการ และสิทธิในการด าเนินธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้และรูปแบบการ
ให้บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุก้ียาก้ีรูปแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่นแก่บริษทั 
พลีนัส-เอ็มเค จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัรา
ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีและจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกวา่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แจง้ส้ินสุดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 180 วนั 

สัญญารับจา้งบริหารงาน 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารงานให้แก่บริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัฯตกลงรับจา้งบริหารงานในดา้นการ
ปฏิบติังานดา้นการพฒันาธุรกิจและงานวิศวกรรม ดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการตลาด ดา้นการบญัชีและการเงิน 
ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการควบคุมคุณภาพ และดา้นการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
บริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาจะมีการต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่า
บริษทัฯจะไดรั้บหนงัสือแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัยอ่ยล่วงหนา้ก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ในแต่ละรอบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
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สญัญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสญัญาใหบ้ริการช่วง 

บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นท่ีและสัญญาให้บริการช่วงแก่บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จ ากดั ทั้งส้ิน 6 แห่ง รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแต่ละฉบบั สัญญา
ดงักล่าวมีอายุ 3 ปี สัญญาสามารถต่ออายุออกไปไดอี้กทุกๆ 3 ปี หากบริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั มิได้
ปฏิบติัผิดสัญญา 

สญัญาใหเ้ช่าอาคาร 

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 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาให้เช่าอาคารกบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั โดยท่ี
ฝ่ายหลังตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯเป็นจ านวน 0.02 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ีมีก าหนด
ระยะเวลาเช่า 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 

สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ไดต้กลงท า
สัญญาเช่า โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 
1.94 ลา้นบาทต่อเดือน สัญญามีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และบริษทัฯ
จะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 บริษทัฯและบริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ไดต้กลงท าสัญญา
เช่าฉบบัใหม่ โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าเป็นจ านวน 
2.23 ล้านบาทต่อเดือน สัญญามีผลบังคับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 และ                
บริษทัฯจะตอ้งแจง้ความจ านงการต่ออายสุัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
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สัญญาสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาสนบัสนุนดา้นการด าเนินงานกบับริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯตกลง
ให้บริการในด้านจัดซ้ือ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยบริษทัฯจะไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.38 ลา้นบาท โดยมี
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 
2562: อตัราเดือนละ 0.22 ลา้นบาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563: อตัราเดือนละ 
0.31 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาสนับสนุนดา้นการด าเนินงานกบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั โดยบริษทัฯ          
ตกลงให้บริการสาธารณูปโภคและการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถบรรทุก โดยบริษัทฯจะได้รับ
ค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ  0.59 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                        
1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562: อตัราเดือนละ 0.59 
ลา้นบาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 - 31 ธนัวาคม 2563: อตัราเดือนละ 0.53 ลา้นบาท) 

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ 

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

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินเพิ่มเติมกบับริษทั โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงใหเ้ช่าท่ีดินและบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สญัญาเช่าน้ีมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2576 ทั้งน้ีสญัญาดงักล่าว
ระบุให้บริษทัฯเร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป และบริษทัฯจะตอ้งแจง้ความ
จ านงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

สญัญาจา้งบริการจดัเกบ็สินคา้และขนส่งสินคา้ 

บริษทัฯ เขา้ท าสัญญากบับริษทั เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั โดยท่ีฝ่ายหลงัตกลงรับจา้งเป็นผูจ้ดัเก็บสินคา้
และขนส่งสินคา้ให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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        นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
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    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 46 37 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 
รวม 47 39 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินสด 60,793 115,415 46,203 92,288 

เงินฝากธนาคาร 77,564 394,037 43,822 291,300 

รวม 138,357 509,452 90,025 383,588 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี) 
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…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
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    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม   
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 175 121 91,132 92,838 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175 121 91,132 92,838 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 62,758 61,700 41,643 44,544 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,758 61,700 41,643 44,544 

รวมลูกหน้ีการคา้ 62,933 61,821 132,775 137,382 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,828 1,788 25,217 22,571 
เงินทดรองจ่าย 8,632 7,772 5,876 6,963 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 8,687 6,924 8,687 6,924 
อ่ืนๆ 30,557 31,695 23,230 22,968 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 49,704 48,179 63,010 59,426 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  112,637 110,000 195,785 196,808 
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…………………....….........……...…กรรมการ 

        นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
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    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินฝากประจ า 100,001 100,001 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  
ผา่นก าไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  8,347,893 7,401,358 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                                           
ผา่นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8,447,894 7,501,359 
   
ประกอบดว้ย   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7,634,792 6,688,257 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 813,102 813,102 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เอม็ เค อินเตอร์ฟู้ด จ ากดั 400,000 400,000 100 100 299,050 299,050 
บริษทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 35,000 35,000 100 100 52,430 52,430 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 280,000 280,000 100 100 280,000 280,000 
บริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่  เซ็นเตอร์ จ ากดั 60,000 60,000 100 100 60,000 60,000 

บริษทั คาตาพลัท ์จ ากดั 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. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

8.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้น้ีเป็นเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย ราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
มูลคา่ตามบญัชีตามวิธี

ราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

ร้านอาหาร 12.5 ลา้นเหรียญ
สิงคโ์ปร์ 

50.0 50.0 42,924 45,596 149,207 149,207 (106,885) (106,885) 42,322 42,322 

บริษทั เอม็-เซนโค                   
โลจิสติกส์ จ ากดั 

บริการจดั         
เกบ็สินคา้และ
ขนส่งสินคา้ 

1,300 ลา้นบาท 49.7 49.7 846,568 849,444 870,625 870,625 - - 870,625 870,625 

รวม     889,492 895,040 1,019,832 1,019,832 (106,885) (106,885) 912,947 912,947 
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8.2 ส่วนแบ่งขำดทุน 

 ในระหวา่งงวด ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 

บริษทั พลีนสั แอนด ์เอม็ เค พีทีอี ลิมิเทด็ 2,964 1,606 
บริษทั เอม็-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากดั 2,876 540 

 5,840 2,146 

9. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 3,253,668 2,478,230 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหวา่งงวด (21,431) (15,352) 
เงินสดจ่ายช าระค่าอุปกรณ์ 51,620 38,071 

 รวม 30,189 22,719 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี              
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 

 
 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (645) (2,509) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,296) (2,154) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (8,343) (7,662) 

 รวม (11,284) (12,325) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (164,096) (115,800) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 3,108,477 2,372,824 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564  3,956,250 3,067,677 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  144,832 115,739 
ตดัจ าหน่าย (16,143) (16,143) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (333,598) (248,110) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 3,751,341 2,919,163 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  919,273 82,304 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,774 994 
จ าหน่าย (6) (6) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (11,983) (4,422) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 909,058 78,870 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 14 
……………………....………กรรมการ 

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

    นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 18,860 20,974 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 338,416 415,850 298,721 374,209 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,581 48,803 51,338 55,788 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,660 72,692 53,180 64,935 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 26,044 48,822 22,652 38,903 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 603,507 708,302 459,903 543,511 

อ่ืนๆ 20,285 17,702 16,710 14,752 

รวม 1,095,493 1,312,171 921,364 1,113,072 

13. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,709,602 2,885,750 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (208,104) (174,494) 
รวม 3,501,498 2,711,256 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,099,339) (813,506) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 2,402,159 1,897,750 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  3,691,073 2,848,588 
บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 144,977 115,738 
          การเพิ่มข้ึนของดอกเบ้ียระหวา่งงวด 21,413 16,858 
หกั:  ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (286,879) (220,045) 
 ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า (54,255) (35,052) 
 ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า (14,831) (14,831) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 3,501,498 2,711,256 

14.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม    
งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 718,466 630,148 
บนัทึกเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 17,794 14,954 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (991) (991) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 735,269 644,111 
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15. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ีย       
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 31,981 88,763 31,142 86,231 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว (23,981) (23,395) (11,555) (20,625) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 8,000 65,368 19,587 65,606 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

  

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

   2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน                       
ตราสารหน้ี   - 26 

รวม   - 26 
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16. ก ำไรต่อหุ้น 

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

17. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการสนบัสนุนธุรกิจร้านอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม การผลิตและจ าหน่ายอาหารและการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมและด าเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานด าเนินงานหลกัของ
กิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 
ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
จึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

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

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

18.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำสินทรัพย์อ้ำงองิท่ีมีมูลค่ำต ่ำและสัญญำบริกำร 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยอ์้างอิงท่ีมีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 30 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาและค่าบริการต่างๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 604 452 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,066 817 
มากกวา่ 5 ปี 63 56 
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18.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยกลุ่มบริษทัและคู่สญัญา
ไดต้กลงร่วมกนัเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ โดยท่ี               
กลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

18.3 กำรค ำ้ประกนั 

18.3.1  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็น
จ านวนประมาณ 21.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 20.9 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2563: 21.2 ลา้นบาท 
เฉพาะบริษทัฯ: 20.9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือค ้ าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบัเจา้หน้ี
จ านวน 8.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 8.3 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 8.3 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 
8.3 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12.9 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 12.6 ลา้นบาท) 
(31 ธนัวาคม 2563: 12.9 ลา้นบาท เฉพาะบริษทั: 12.6 ลา้นบาท) 

18.3.2  กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด 
ซพัพลาย จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) จ านวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 45 ลา้นบาท) 

19. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนชั่วคราวท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน จ านวน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 31.1735 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 มิถุนายน 2565 31.19 
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20. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 8,348 7,401 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - ขาดทุน 1 1 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

21.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจ านวน 2 คร้ัง รวมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 920.88 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ีหน่ึง เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 
ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีสอง ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 ลา้นบาท 
โดยเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 และก าไรสะสมของ
บริษทัฯซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  

22. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
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