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อิ่มความสุขไร้ขีดจำากัด ปันความสุขไร้ขอบเขต

Ceaseless 
Happiness



ในทุก ๆ วัน “MK Group” ไมเ่คยหยุดนิง่ทีจ่ะคิดสรา้งสรรคเ์มนู

สขุภาพหลากหลายจากวตัถดุบิชัน้ยอดทีผ่า่นการคดัสรรอยา่งพถิพีถินั  

ทัง้ยังกระตือรือรน้น�านวัตกรรมตา่ง ๆ มาสรา้งความสะดวกสบาย 

ความสนุกสนาน และประสบการณค์วามสุขใหม ่ๆ เพื่อใหลู้กคา้
 

ได ้“อิม่ความสุข” ในทุกมื้ออาหารและสามารถ “แชร”์ ความสุขนัน้ 

ตอ่ไปไดอ้ยา่งไรข้ีดจ�ากัด



โลกทีไ่ม่หยุดหมุน...ท�าให้เราไม่หยุดคิด “MK Group” น�าลูกค้ากา้วสู่ม้ืออาหารอนัล�าสมยั เขา้ถงึทกุเมนอูร่อยง่าย ๆ แบบไม่ต้องรอ 
 

แค่ “Swipe” & “Touch” สัง่อาหารเลือกเมนูโดนใจด้วยนวัตกรรมล่าสุดทีน่�าไลฟ์สไตล์ Touch Screen ของยุคดิจิทัลมาประยุกต์เป็นระบบ self-ordering วันนีท้ี ่MK Restaurants และ Yayoi



ปรุงสุขออนไลน์ เสิร์ฟง่ายเพียงนิ้วคลิก

Quick Serve  
with Easy Click



“ ชิม-แชะ-แชร์ ” 

ในทุกช่วงเวลาสุดพิเศษกับคนที่คุณรัก

“Taste. Snap. Share” 

Happiness



เพราะทุกความสุขสง่ตอ่ไดง้า่ย ๆ ในยุคดิจิทัล “MK Group” 
 

ขอเป็นผูช่้วยสรา้งจุดเริม่ของ “ความอิม่อรอ่ยอันแสนสุข” 

ดว้ยการชวนลูกคา้มาสนุกกับกิจกรรมมากมายพรอ้มสัมผัส

ประสบการณใ์หม ่ๆ “ชิมอาหารอรอ่ย” “แชะเวลาสนุก”  

“แชรค์วามสุขถึงกันและกัน” ผา่น MK Official Account และ  

MK Facebook Fanpage



เสิร์ฟความรัก สานความสุข ส่งตรงทุกพื้นที่

เพื่อใหค้วามสุขถูกแชรใ์นทุกสถานที ่“MK Group”  

จึงขยายพิกัดความสุขสุดสะดวกสบายใหลู้กคา้อีกขัน้ดว้ยบริการ  

Home Delivery ผา่น MK Group Call Center 1642  

หรือ website เราพรอ้มบรกิารเสริฟ์ความสขุ สด อิม่อรอ่ย 
 

เหมอืนยกครวัของเรามาไวท้ีบ่า้นคุณ

Delivering
Happiness







“MK Group” ไมเ่พียงริเริม่น�าเทคโนโลยีล�า ๆ มาเพิม่ดีกรี

ความสุขใหผู้บ้ริโภคชาวไทยเทา่นัน้ แตเ่ราเชื่อดว้ยวา่ 
 

“ความสุขสรา้งไดจ้ากคนทีม่ีสุข” เราจึงมุง่มัน่ตัง้ใจผลิต 
 

“คนสรา้งสุข” มืออาชีพทีพ่รอ้มดูแลทุกรอยยิม้ ทุกเสียงหัวเราะ 

และทุกความตอ้งการของลูกคา้ในทุกมื้ออาหารดว้ย

มืออาชีพด้านการสร้างความสุข

Creating Happy 

Professionals



12 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

2558 2557 2556

 • งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายไดจ้ากการขายและบริการ 14,478 14,492 13,868

รายไดร้วม 14,923 14,957 14,139

ก�าไรขัน้ตน้ 9,534 9,507 9,268

ก�าไรกอ่นคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,319 2,545 2,553

ก�าไรสุทธิ 1,856 2,042 2,039

 • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 15,122 14,879 14,987

หนีส้ิน 2,124 2,198 2,463

สว่นของผูถ้ือหุ้น 12,998 12,681 12,524

ทุนจดทะเบียนช�าระแลว้ 910 907 906

กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน 2,702 3,016 2,236

 • อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�าไรขัน้ตน้ (%) 65.9 65.6 66.8

อัตราก�าไรสุทธิตอ่รายไดร้วม (%) 12.4 13.7 14.4

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) 14.5 16.2 29.1

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 12.4 13.7 20.3

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถ้ือหุ้น (เทา่) 0.2 0.2 0.2

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 5.2 4.7 2.1

 • ข้อมูลต่อหุ้น
มูลคา่ทีต่ราไว ้(บาทตอ่หุ้น) 1 1  1

ก�าไรสุทธิตอ่หุ้น (บาท) 2.0 2.3  2.6

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.9 1.8  1.6

อัตราการจ่ายปันผล (%) 93 80 71

หมายเหตุ:  เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที ่
25 กุมภาพันธ ์2559 และให้น�าเสนอขอความเห็นชอบตอ่ทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันที ่22 
เมษายน 2559

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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 • สัดส่วนรายได้จากการขาย

 • รายได้จากการขายและบริการ  
(ล้านบาท)

 • ก�าไรสุทธิ  
(ล้านบาท)

 • สินทรัพย์  
(ล้านบาท)

 • หนี้สิน  
(ล้านบาท)

สุกี้  

82%

ยาโยอ ิ 

16%

อื่นๆ 

2%



14 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ

ในปี 2558 แม้ว่าเศรษฐกิจไทย (GDP) ขยายตัวได ้
ร้อยละประมาณ 2.8 เปรยีบเทยีบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.9  
ในปีก่อน แต่ปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงยังมีอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อน  
ปัจจัยลบที่ส�าคัญคือก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังมีความ 
อ่อนแออันเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง  
ปัญหาภัยแล้ง และราคาสินค้าพืชไร่ที่ตกต�่า 

ดังจะเห็นได้จากตลาดโดยรวมของบะหม่ี 
กึ่งส�าเร็จรูปในระยะเวลา 11 เดือน ปี 2558  
เติบโตไดเ้พียงร้อยละ 0.4 ซึ่งเป็นการขยายตัว 
ลดลงตอ่เนื่องเป็นปีทีส่องตดิตอ่กันจากปี 2557  
ที่ขยายตัวร้อยละ 1.0 ในขณะที่กอ่นปี 2557  
ตลาดบะหมีก่ึ่งส�าเร็จรูปขยายตัวไดร้้อยละ 5-9  
ต่อปี ภายใต้สถานการณก์�าลังซื้อของผูบ้ริโภค

 ทีอ่่อนแอตามทีก่ลา่วมานัน้ การแขง่ขันในธุรกิจ
 ภัตตาคารยิง่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ 

การแขง่ขนัดา้นราคาดว้ยวธิกีารโฆษณาและส่งเสริม
 การขายทีเ่ขม้ขน้ยิง่ขึ้น รวมทัง้การลดราคาขาย 

อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งหากยอดขายไม่ได้เป็น
 

ไปตามเป้าหมายทีค่าดการณไ์ว ้กจ็ะสง่ผลกระทบ
 ในเชิงลบตอ่ผลการด�าเนินงานในทีสุ่ด

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปี 
2558 กไ็ดรั้บผลกระทบในเชงิลบจากปัจจยัลบ
ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ซึ่งปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นปัจจยั
ภายนอกทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของบริษทัฯ เพื่อ
ลดผลกระทบจากปัจจยัลบดงักลา่ว บรษิทัฯ จงึ
ได้ด�าเนินมาตรการที่เนน้หนักไปทางด้านการ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอยา่งใกล้ชิดและ
เขม้งวดยิง่ขึ้น โดยเฉพาะตน้ทนุและคา่ใช้จ่ายที่
บริษัทฯ สามารถควบคุมไดแ้ละมีผลกระทบตอ่
ผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งมนียัส�าคัญ 
เช่น ตน้ทุนวัตถุดิบ คา่ใช้จ่ายพนักงาน เป็นตน้ 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารควบคมุงบประมาณ 
คา่ใช้จ่ายดา้นโฆษณาและสง่เสริมการขายอยา่ง
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ใกล้ชิดเช่นเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า
 งบโฆษณาและส่งเสริมการขาย รวมทัง้ 

งบการจดั Campaign ตา่งๆ เพ่ือกระตุน้ 
ยอดขายทีเ่สนอขออนมุตันิัน้มคีวามเป็น
ไปได้สูงทีจ่ะได้ผลตามเป้าหมายทีตั่ง้ไว ้
การด�าเนินมาตรการเหล่านี้นับว่าเป็นที่
นา่พอใจในระดับหนึ่ง โดยในปี 2558 
บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร
เทา่กบั 14,478 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น
เล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0.1และมีรายได้
รวมเทา่กับ 14,923 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปีกอ่นร้อยละ 0.2 ซึ่งสว่นใหญเ่นื่องจาก

 รายไดด้อกเบีย้ทีล่ดลง สว่นก�าไรสุทธิของ 
บรษิทัฯ ส�าหรบัปี 2558 นัน้เทา่กับ 1,856  
ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นคดิเป็นร้อยละ 

 
9.1 ซึ่งสว่นใหญเ่นื่องจากคา่ใช้จ่ายคงที่
ทีเ่พิม่สงูขึ้นคอื คา่เช่า และคา่เสื่อมราคา
ทรัพยส์ินถาวรและคา่ตัดจ�าหนา่ย

แมว้า่การด�าเนนิธรุกิจภัตตาคารตอ้ง
เผชิญกับความเสีย่งทีส่งูขึน้ในปี 2558 อนั
เน่ืองจากปัจจยัลบและการแขง่ขนัทีร่นุแรง
มากขึ้นตามทีก่ลา่วขา้งตน้ แตบ่ริษัทฯ ก็
ยงัมกีารขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อการ
เตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยได้เปิด
สาขาใหมร่วมทัง้สิน้ 41 สาขา เป็นร้าน
อาหารสกุี ้MK 16 สาขา ร้านอาหารญีปุ่่ น 
Yayoi 12 สาขา ร้านอาหารญีปุ่่ นประเภท 
Teppanyaki ภายใตแ้บรนด ์Miyazaki 
10 สาขา ร้านอาหารไทย “เลอ สยาม” 
1 สาขา และร้านอาหารแบรนดอ์ื่นอีก 2 
สาขา อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ 
ไดปิ้ดสาขาไป 6 สาขา โดยในจ�านวนนี้
ม ี3 สาขาทีปิ่ดเพราะมผีลการด�าเนนิงาน
ทีข่าดทนุและประเมนิวา่มคีวามเป็นไปได้
นอ้ยมากทีจ่ะฟ้ืนตัวดีขึ้นในอนาคต สว่น
อีก 3 สาขาทีปิ่ดเพราะสาเหตุอื่น ดังนัน้ 

เม่ือสิน้ปี 2558 บรษิทัฯ มสีาขาร้านอาหาร
ทีด่�าเนนิการอยูใ่นประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 
592 สาขา แยกเป็นร้านอาหารสุกี ้MK 
และ MK Gold 413 สาขา และ 6 สาขา 
ตามล�าดับ ร้านอาหารญีปุ่่ น Yayoi 140 
สาขา ร้านอาหารญีปุ่่ น Miyazaki 22 สาขา 
ร้านอาหารไทยภายใต้ชื่อ “ณ สยาม” และ  
“เลอ สยาม” 5 สาขา และร้านอาหารภายใต้ 
แบรนดอ์ื่นๆ อีก 6 สาขา

“
เนือ่งจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

ตามงบการเงินรวมส�าหรับปี 2558 ปรากฏ
มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 1,856 ล้านบาท คิดเป็น
ก�าไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 2.04 บาท ประกอบกบั
บรษิทัฯ มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และสภาพ
คล่องทางการเงนิกอ็ยูใ่นระดบัทีค่่อนข้างสงู 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2559 เพือ่พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผล
งวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และ
โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตรา
หุน้ละ 0.90 บาท ดงันัน้ เงนิปันผลทัง้ปีทีจ่่าย
จะเท่ากบั 1.90 บาทต่อหุน้ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 
93 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม

”
มองไปในปีวอก 2559 แม้ว่า 

ธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559  
จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.5 และ 3.3  
ตามล�าดบั โดยมาจากการใช้จ่ายและการ 
ลงทนุในโครงการพื้นฐานขนาดใหญข่อง
ภาครฐั มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิตา่ง ๆ  
และภาคการทอ่งเทีย่วทีย่งัมศีกัยภาพทีจ่ะ

เตบิโตตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง แตบ่รษิทัฯ 
 กย็งัคงมคีวามกงัวลเกีย่วกบัก�าลงัซื้อของ 

ผู้บริโภคที่ยังคงไม่สามารถฟ้ืนตัวได
 ้

อนัเนื่องจากหนีค้รวัเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดับสงู  
ปัญหาภัยแลง้ทีล่ากยาวขา้มปี และราคา 
สินค้าเกษตรจะยังคงถูกกดดันให้อยูใ่น

 
ระดบัต�าจากราคาสนิคา้โภคภณัฑที์ต่กต�า
ตอ่เนื่องในตลาดโลก อยา่งไรก็ตาม จาก
รากฐานทีมั่น่คงเพื่อสนบัสนนุการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างพื้นฐาน
ทีแ่ขง็แกรง่ซึ่งบรษิทัฯ ไดส้ร้างขึ้นในระยะ
เวลาที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของธรุกิจในระยะยาว ประกอบกับแบรนด์ 
“MK” ที่แข็งแกร่ง และทีมผูบ้ริหารที่มี
ความสามารถ ประสบการณ ์ และความ
มุง่มัน่ ทุม่เท และไมท่อ้แทต้อ่ความยาก
ล�าบาก บริษัทฯ จึงเชื่อมัน่วา่จะสามารถ
เผชญิกบัการทา้ทายทีย่ากล�าบากขึ้นและ
น�าพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อยา่งแนน่อนในปี 2559

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยความ 
จริงใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง

 รวมทัง้ผูถ้ือหุ้น ลูกคา้ คูค่า้ และพนักงาน
 ทกุคนทีไ่ดใ้ห้ความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่ 

และสนับสนุนแกบ่ริษัทฯ ดว้ยดีตลอดมา 
บริษัทฯ หวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นจะร่วม
เดินทางไปพร้อมกับเราเพื่อสร้างความ
ส�าเร็จให้ดียิง่ขึ้นตอ่ไปอีกในอนาคต

(นายฤทธิ ์ธีระโกเมน) 
ประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร



คณะกรรมการบริษัทฯ

นางวิไล ฉัททันตร์ัศมี 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์ 
กรรมการอิสระ

ดร.อรรณพ ตันละมัย 
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุจินต ์ ชุมพลกาญจนา (ซ้าย) 
กรรมการ

นายอรรถพล ชดช้อย (ขวา) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน  
ประธานกรรมการ

นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม  
กรรมการ

นายประวิทย ์ ตันติวศินชัย (ซ้าย) 
กรรมการ

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร (ขวา) 
กรรมการ

นายทนง โชติสรยุทธ ์ 
กรรมการอิสระ

17รำยงำนประจ�ำปี 2558
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเมื่อ 
วันที ่10 กรกฎาคม 2532 มีทุนจดทะเบียนเริม่แรก  
1,000,000 บาท เพื่อด�าเนินธุรกิจหลักคือร้าน 
อาหารประเภทสุกีย้ากี ้นอกจากการประกอบธุรกิจ 
บริการอาหารประเภทสุกีย้ากีแ้ลว้ ยังด�าเนินกิจการ
ร้านอาหารญีปุ่่ นภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการคา้ 
“ยาโยอิ” ซึ่งเริม่ด�าเนินการในปี 2549 ร้านอาหาร 
ญีปุ่่ นภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการคา้ “ฮากาตะ” 

 
และ “มิยาซากิ” ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์ดังกล่าว เริ่ม 
ด�าเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ร้านอาหารไทย 
ภายใตช้ื่อและเครื่องหมายการคา้ “ณ สยาม” และ  
“เลอ สยาม” และร้านกาแฟ/เบเกอรี ่ภายใตช้ื่อและ 
เครื่องหมายการคา้ “เลอ เพอททิ” รวมถงึการด�าเนนิ 
ธุรกิจสถาบันฝึกอบรมอาชีพเพื่อฝึกอบรมพนักงาน 
ในเครือบริษัทฯ ทัง้หมด

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีร้าน
เอ็มเค สุกี ้อยูท่ัง้หมด 419 สาขาทัว่ประเทศ (รวม
ร้านเอ็มเค โกลด ์6 สาขา) ร้านอาหารญีปุ่่ นยาโยอิ 

 140 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ 3 สาขา  
ร้านมิยาซากิ 22 สาขา ร้านอาหารไทย เลอ สยาม  
4 สาขา ร้านอาหารไทย ณ สยาม 1 สาขา และ 
ร้านกาแฟ/เบเกอรี ่เลอ เพอทิท 3 สาขา นอกจากนี ้ 
ยังมีการขายแฟรนไชส์ร้านเอ็มเค สุกี้ ให้แก

 ่ผูป้ระกอบการในตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศญีปุ่่ น 
 ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และจัดตัง้บริษัท 

ร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศ 
สิงคโปร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสาขาแรกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในปี 2529  
ซึ่งในขณะนั้น ร้านอาหารรูปแบบสุกี้ยากี้ยังไม่แพร่หลาย แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก  
ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าจ�านวนมาก  
ในช่วงเวลาเดยีวกนันี ้ ได้มกีารน�าการบรหิารจดัการและการตลาดสมยัใหม่มาด�าเนนิกจิการ 
และเริ่มมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
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 • ร้านเอ็มเค สุกี้

ร้านเอ็มเค สุกี้ เป็นร้านอาหารที่
ด�าเนนิการโดยบรษิทัฯ โดยมอีาหารหลกั 
เป็นอาหารประเภทสุกี้ ได้แก ่ เน้ือสัตว ์

 
ลกูชิน้ ผกัสดชนิดตา่งๆ กวา่ 100 รายการ  
ส�าหรับลวกในหมอ้สุกี้ นอกจากนี้ยังมี
อาหารประเภทอ่ืนอีกหลายรายการไว ้
ส�าหรบับรกิาร ไดแ้ก ่ติม่ซ�า เช่น ซาลาเปา 

 
ขนมจีบ ฮะเกา๋ เปาะเป๊ียะสด อาหาร 
จานเดียว (À La Carte) เช่น เป็ดยา่ง 
เอ็มเค หมูแดงอบน�าผึ้ง ซี่โครงหมูนึ่ง 
อบเตา้เจีย้ว เนื้อเป่ือยฮ่องกง บะหมีห่ยก  
เกีย๊วน�า รวมถงึผลไม ้ขนมหวาน ไอศกรมี 
ชนิดต่างๆ เครื่องด่ืมหลากหลายชนิด  
เป็นตน้

ลกัษณะของร้านเอม็เค สกุี ้คอืร้าน
ของครอบครัว (Family Restaurant) 
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ลูกค้า
ประเภทครอบครัว กลุม่เพื่อน คนท�างาน
ซึ่งมรีายไดร้ะดบัปานกลางถงึสงู โดยเนน้
บรรยากาศสบายๆ ในร้าน สามารถใช้
เวลาร่วมกันปรุงสุกีเ้พื่อรับประทานร่วม
กันพร้อมกับสนทนาไปด้วยโดยไมต่้อง
รีบร้อน หรือหากเป็นคนท�างานที่ระยะ
เวลาพักเทีย่งมีจ�ากัด ก็สามารถใช้เวลา
ไมถึ่ง 1 ชัว่โมงเพื่อรับประทานอาหาร 
เนื่องจากการบรกิารของทางร้านเนน้การ
บริการทีส่ะดวก รวดเร็ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ร้านเอ็มเค สุกี้ มีจ�านวนทัง้หมด 413  
สาขาทัว่ประเทศ โดยสว่นใหญจ่ะตัง้อยู

 ่
ในศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และ 
คอมมนิูตีม้อลล ์ไดแ้ก ่บิก๊ซ ีเทสโก ้โลตสั 

 ห้างเซน็ทรลั โรบนิสนั เดอะมอลล ์เมเจอร์  
เป็นตน้ ทีเ่ป็นแหลง่สรรพสินคา้ของลกูคา้

 ทีม่ีรายไดร้ะดับปานกลางถึงสูง

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจร้านสุกี้
ภายใตก้ารด�าเนินงานของบริษัทฯ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ลักษณะผลิตภัณฑ ์ดังตอ่ไปนี้
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 • ร้านเอ็มเค โกลด์

ร้านเอม็เค โกลด ์เป็นร้านอาหารที่
ด�าเนนิการโดยบรษิทัฯ โดยมีการบริการ
อาหารหลกัประเภทสกุี ้และอาหารประเภท
อื่น ได้แก ่ ติ่มซ�า และอาหารจานเดียว 
บริการเหมือนร้านเอ็มเค สุกี ้แตว่ัตถุดิบ 
และอาหารที่ให้บริการจะเป็นระดับ 
พรีเมีย่ม ทัง้นี ้ กลุม่ลูกคา้เป้าหมายของ

 
ร้านเอ็มเค โกลด์ คือกลุ่มลูกค้าเดิม

 ของร้านเอ็มเค สกีุ ้ทีม่รีายไดค้อ่นขา้งสงู 
 ชื่นชอบอาหารเกรดพรีเมีย่ม และตอ้งการ 

ใช้ร้านเอ็มเค โกลด์ เป็นสถานที่เลี้ยง
 

รบัรอง การตกแตง่ของร้านเอม็เค โกลด ์
 

จะเนน้ความหรหูรา ประดบัด้วยไฟและ 
วัสดุหลากสี ท�าให้เกิดประกายระยิบ
ระยับสวยงาม วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในร้านจะเน้นความ
หรูหรา เช่น การใช้
หมอ้ไฟสทีอง จานชาม
กระเบื้อง นอกจากนีร้ายละ
เอียดอื่นๆ ไดแ้ก ่ อุปกรณต์กแตง่ ป้าย

ชื่อร้าน ครัวเป็ดยา่งที่โชว์ด้านหนา้ร้าน 
 ผ้ารองจาน แบบฟอร์มพนักงานได้รับ
 

การออกแบบอย่างพิถีพิถันและมี 
สว่นประกอบของสทีองเพื่อให้ดหูรหูรา

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 ร้าน
เอ็มเค โกลด ์มีทัง้หมด 6 สาขา ตัง้อยูใ่น 
ยา่นธรุกจิทีส่�าคญั ไดแ้ก ่สยามพารากอน 

 
เซ็นทรัลเวิลด์ ศาลาแดง เอสพลานาด  
เอกมัย และจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต โดย 
รูปแบบการบริการจะเป็นการบริการใน 
รปูแบบตามสัง่และคดิราคาตามประเภท 
และจ�านวนอาหาร และในบางสาขาจะให้ 
บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ตด์ว้ย
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 • ร้านอาหารยาโยอิ

ร้านอาหารยาโยอิ ด�าเนินการโดย 
บริษทัยอ่ยคอื บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟู้ ด 

 
จ�ากัด ซึ่ งได้ รับสิทธิแฟรนไชส์ใน 
การด�าเนนิกิจการร้านอาหารญีปุ่่ นภายใต

 ้
เครื่องหมายการคา้ยาโยอิ เคน มาจาก  
Plenus Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยญ์ี่ปุ่ น และเป็นหนึ่ง 
ในผูน้�าในธุรกิจร้านอาหารของประเทศ 
ญี่ปุ่ น โดยร้านอาหารยาโยอิสาขาแรก 
ในประเทศไทยเปิดให้บรกิารในปี 2549

ร้านอาหารยาโยอิตกแต่งใน 
บรรยากาศสดใส เป็นกันเอง บริการ 
อาหารญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด “เสิร์ฟร้อน 

 อร่อยเร็ว” เนน้การให้บริการที่รวดเร็ว 
 

แต่มีคุณภาพ ปรุงใหม่ทุกจาน และมี
ราคาสมเหตุสมผล โดยแนวคิดนี้ได้น�า
มาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวญีปุ่่ น  

คือแมจ้ะต้องอยูใ่นภาวะเร่งรีบเพียงใด
 ทกุอยา่งในชวีติประจ�าวนัจะตอ้งประณตี

และไดม้าตรฐาน ไมเ่วน้แมแ้ตเ่รื่องอาหาร 
ซึ่งสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนไทยทีใ่ห้
ความส�าคญักบัอาหารการกนิเช่นกนั

ร้านอาหารยาโยอิบริการอาหาร
ญีปุ่่ นทัง้ประเภทจานเดียว (À La Carte) 
และอาหารเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะ 
บรกิารมาพรอ้มกับขา้ว สลดัผกั ซปุมโิซะ 
เครื่องเคียงแบบญีปุ่่ นประจ�าวัน อาหาร
แนะน�าไดแ้ก ่หมชุูบแป้งทอดราดซอสมโิซะ 
หมูยา่งกระทะร้อน ขา้วหนา้เนื้อประเภท
ต่างๆ ขา้วกล่องแบบญี่ปุ่ น นอกจากนี้

 ยังมีบริการอุดง้ ราเมน อาหารทานเลน่ 

เช่น เกีย๊วซ่า พิซซ่าญีปุ่่ น และขนมหวาน 
รวมถึงเครื่องดื่มทีห่ลากหลาย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและ 
คดัสรรเมนูใหม่ๆ  อยา่งสม�าเสมอรว่มกบั

 
เชฟชาวญี่ปุ่นของยาโยอิ เคน ประเทศ
ญี่ปุ่ น เพื่อให้ได้เมนูที่เข้ากับฤดูกาล 
และยังคงรูปแบบความเป็นอาหารญีปุ่่ น  
โดยจะผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนมาให้บรกิาร 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ร้านอาหาร
ยาโยอิ มีจ�านวนทั้งหมด 140 สาขา 
ทัว่ประเทศ

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
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 • ร้านฮากาตะ

ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ  
ไดเ้ปิดร้านอาหารญีปุ่่ นฮากาตะ สาขาแรก

 
ที่โรงพยาบาลศิริราช ร้านฮากาตะ 
บริการอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนชนิด 
ตา่งๆ เกีย๊วซ่า และเครื่องดื่มชนิดตา่งๆ 

 
ร้านฮากาตะสาขาโรงพยาบาลศิริราช 
เป็นสว่นหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ โดย 
บรษิทัฯ จะบริจาคก�าไรหลงัหกัคา่ใช้จ่าย

 
ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ร้านฮากาตะ  
มจี�านวน 3 สาขา ไดแ้ก ่สาขาโรงพยาบาล 
ศิริราช สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ และ 
สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่

 • ร้านมิยาซากิ

ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ  
ไดเ้ปิดร้านอาหารญีปุ่่ นมยิาซาก ิสาขาแรก

 
ที่ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน ์

 (The Scene Town in Town)  
ซอยลาดพร้าว 94 โดยบรกิารอาหารญีปุ่่ น 

กระทะร้อนประเภทตา่ง ๆ (เทปปันยากิ) 
เครื่องดื่มและขนมหวานประเภทต่าง ๆ  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ร้านมิยาซากิ  
มีจ�านวน 22 สาขา
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ธุรกิจร้านอาหารไทย

 • ร้าน ณ สยาม

ร้านอาหารไทย ณ สยาม เป็นร้าน 
อาหารทีด่�าเนินการโดยบริษัทฯ บริการ 
อาหารไทยเตม็รปูแบบ ตกแต่งในรปูแบบ 
ไทย โดยคงความเป็นร้านอาหารไทย 
เหมอืนยคุกอ่ตัง้สาขาแรกทีส่ยามสแควร์  
กอ่นที่ร้านอาหารของบริษัทฯ จะมุง่ให้

 บริการอาหารประเภทสุกี้ยากี้เป็นหลัก  
เนน้กลุม่ลกูคา้ทีม่รีายไดร้ะดบักลางถงึสงู

 อาหารไทยที่ให้บริการมีตั้งแต่อาหาร 
ประเภทกับขา้ว ได้แก ่ น�าพริก ต้มย�า 

 

แกง ผัดผักชนิดตา่ง ๆ อาหารจานเดียว  
ก๋วยเตี๋ยว อาหารทานเล่น ตลอดจน 
ขนมหวาน  เครื่องดื่มทีห่ลากหลายและไวน ์ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ร้าน ณ สยาม  
มี 1 สาขา ตัง้อยูท่ีช่ัน้ B1 ศูนยก์ารคา้

 
เซ็นทรัลซิตี ้บางนา

 • ร้านเลอ สยาม
ส�าหรับร้านอาหารเลอ สยาม เป็น 

ร้านอาหารทีด่�าเนนิการโดยบรษิทัฯ และ 
บรกิารอาหารไทยเตม็รปูแบบเช่นกนั ร้าน 

อาหารเลอ สยาม ตกแตง่ในรปูแบบไทย 
ในบรรยากาศทีห่ร ูมรีะดบั อาหารต่าง ๆ   
รวมถึงเครื่องดื่มจะเป็นระดับพรีเมี่ยม  
โดยร้านอาหาร เลอ สยาม เนน้กลุม่ลูกคา้

 ชาวต่างชาติ หรือกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้
 คอ่นขา้งสูงและตอ้งการใช้ร้านเป็นสถานที่
 เลีย้งรับรอง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558  

ร้านเลอ สยาม มี 4 สาขา ไดแ้ก ่สาขา
 

ศาลาแดง สาขาจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต  
สาขาเซ็นทรัล สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
และสาขา London Street กรงุเทพฯ

ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

ในเดอืนกนัยายน ปี 2555 บรษิทัฯ 
ได้เปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อ
และเครื่องหมายการคา้ “เลอ เพอทิท”  
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เอง สาขาแรก 
ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยบริการขนม 
ทานเล่น เบเกอรี ่ กาแฟ และเครื่องดื่ม 
ประเภทต่าง ๆ ร้านเลอ เพอทิท สาขา 

โรงพยาบาลศิริราช เป็นส่วนหนึ่งของ 
CSR ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะบรจิาค
ก�าไรหลงัหักคา่ใช้จ่ายให้แกโ่รงพยาบาล
ศริริาชทัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
ร้านเลอ เพอทิท มีจ�านวน 3 สาขา ได้แก ่
สาขาโรงพยาบาลศริริาช สาขา London 
Street และสาขาส�านักงานใหญ่
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การบริการส่งถึงบ้าน Home  
Delivery และบรกิารจดัเลีย้งนอกสถานที ่ 
ด�าเนนิการโดยบรษิทัฯ และบรษิทั เอม็ เค  
อินเตอร์ฟู้ ด จ�ากัด โดยบริการสง่อาหาร

 
จากร้านเอม็เค สกีุ ้และร้านยาโยอ ิถงึบา้น

 
ตัง้แตเ่วลา 10.00–21.00 น. โดยจ�านวนสัง่ 
อาหารขัน้ต�าจากทัง้สองร้านคอื 150 บาท  
หากเป็นอาหารสดรายการยอ่ยของร้าน 
เอ็มเค สุกี้ จ�านวนสัง่ขัน้ต�าจะเริ่มต้นที ่ 
199 บาท คา่บรกิารสง่อาหารครัง้ละ 40 บาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสามารถ 
ช�าระคา่อาหารเป็นเงินสดหรือบตัรเครดติ
วซ่ีาทกุธนาคาร ซึ่งการสัง่อาหารสามารถ 
ท�าได ้ 2 ทาง คือ สัง่ทางโทรศัพท ์และ 
สัง่ทางออนไลนผ์า่น website 

ส�าหรบับรกิารจดัเลีย้งนอกสถานที ่ 
ร้านเอ็มเค สุกี ้และร้านยาโยอ ิบรกิารรบัสัง่ 
อาหารลว่งหนา้ และบริการอาหารกลอ่ง

 
ส�าหรับจัดงานเลี้ยง งานพิธีการหรือ 
กิจกรรมตา่ง ๆ บริษัทฯ มีโครงการทีจ่ะ 
บริการจดัเลีย้งนอกสถานทีอ่ยา่งครบวงจร  
โดยจะมกีารบรกิารอปุกรณ ์เช่น หมอ้สกุี ้

 
ปลัก๊ไฟ โตะ๊ เกา้อี ้และบุคลากรทีม่ีความ 
เชีย่วชาญ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 
จัดงานนอกสถานที่ เสมือนลูกค้านั่ง 
รับประทานสุกีท้ีร้่านดว้ย

บริการส่งถึงบ้านและบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

 • สั่งอาหารทางโทรศัพท์

บริเวณที่ให้บริการ โทรศัพท์

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 02-248-5555, 1642

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 02-248-5555, 038-374-484, 1642

เชียงใหม่ 02-248-5555, 053-805-742, 1642

ภูเก็ต 076-248-266

 • สั่งอาหารทางออนไลน์

บริเวณ 
ที่ให้บริการ

เอ็มเค สุกี้ ยาโยอิ

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

www.mkrestaurant.com www.yayoirestaurants.com
เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี

เชียงใหม่
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ร้านอาหารในต่างประเทศ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนร้านเอ็มเค สุกี ้ร้านยาโยอิ และร้านมิยาซากิ ในตา่งประเทศ รายละเอียดดังนี้

จ�านวนร้าน 

ประเทศ
เอ็มเค สุกี้ ยาโยอิ มิยาซากิ ด�าเนินธุรกิจโดย

ญีปุ่่ น 30 - - Plenus MK Co., Ltd.
(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12/ ไดร้ับสิทธิแฟรนไชสจ์ากบริษัทฯ)

สิงคโปร์ 2 6 - Plenus & MK Pte. Ltd.
(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50/ เป็นบริษัทร่วมคา้)

เวียดนาม 4 - - Global Investment Gate Joint-Stock Company เป็นบุคคลที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกันทีไ่ดร้ับสิทธิแฟรนไชสจ์ากบริษัทฯ

ลาว 1 - 1 Premium Food เป็นบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกันทีไ่ดร้ับสิทธิแฟรนไชส์
จากบริษัทฯ ในการด�าเนินงานร้านเอ็มเค สุกี้

V&V Restaurant เป็นบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกันทีไ่ดร้ับสิทธิแฟรนไชส์
จากบริษัทฯ ในการด�าเนินงานร้านมิยาซากิ
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สถาบันฝึกอบรม

ด�าเนนิการโดยบรษิทั เอม็เค เซอร์วสิ 
เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือสถาบันฝึก 
อบรมเอม็เค ซึง่กอ่ตัง้ขึน้เมื่อปี 2549 เพื่อให้
บริการฝึกอบรมงานด้านบรกิารและทกัษะ
ที่จ�าเป็นในการท�างานแกพ่นักงานของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เนื่องจากบรษัิทฯ  
ตระหนักดีว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด 
ขององค์กรคือพนักงาน บริษัทฯ จึง 
ให้ความส�าคัญกับการสรรหา คัดเลือก  
ดูแลเอาใจใส ่ และพัฒนาบุคลากรอยา่ง 
เป็นระบบ บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตร 
การฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัทฯ  
อยา่งเขม้ขน้ พนักงานทุกสว่นงาน ไมว่า่

 จะเป็นพนักงานสาขา ทัง้ทีเ่ป็นพนักงาน 
ประจ�าหรือพนักงานชัว่คราว ซ่ึงรวมถึง  

นักเรียน นักศึกษา พนักงานฝ่ายบริหาร 
จดัการ รวมทัง้ผูบ้รหิาร จะตอ้งไดร้บัการ
อบรมพัฒนาความรู้และได้รับการดูแล 
จากบริษัทฯ ในมาตรฐานเดียวกันตาม 
Training Road Map เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัแผนความกา้วหนา้ในอาชพี (Career 
Path) ของต�าแหน่งงานของพนักงาน
แตล่ะคน

สถาบนัฝึกอบรมเอม็เคตัง้อยูท่ีถ่นน
บางนา-ตราด กม.3 ตรงขา้มกบัศนูยก์ารคา้

 
เซ็นทรัลซิตี้ บางนา เป็นอาคาร 7 ชัน้ 
ทีม่ห้ีองฝึกอบรมหลายรปูแบบ มอุีปกรณ ์
ที่จ�าเป็นในการฝึกอบรมอยา่งครบครัน  
หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่ใช้

 
ความรูแ้ละความสามารถดา้นงานบรกิาร 

จากบคุลากรภายใน วทิยากรจงึประกอบ 
ไปดว้ยผูบ้ริหารระดับตา่ง ๆ หัวหนา้งาน 
และผูเ้ชีย่วชาญ มคีรฝึูกทีม่ปีระสบการณ ์
ในงานบรกิารเป็นผูใ้ห้ความรูแ้ละถ่ายทอด

 ประสบการณต์า่ง ๆ ทีจ่�าเป็น ทักษะการ 
ให้บรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน รวมทัง้ทศันคติ 
ที่ดีต่อลูกค้าและจิตใจที่รักการบริการ  
สง่ผลให้พนกังานเอม็เคทกุคนมุง่มัน่ทีจ่ะ

 
ร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงานบรกิารให้บรรลุ

 เป้าหมาย นัน่คอื การบรกิารเพื่อให้ลกูคา้
 

พึงพอใจมากทีสุ่ด
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โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 • ร้านเอ็มเค สุกี้ และร้านเอ็มเค โกลด์

 • ร้านอาหารไทย ณ สยาม และเลอ สยาม

 • ร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ และฮากาตะ

 • ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท

 • แฟรนไชส์ในต่างประเทศ

บริษัท เอ็ม เค  
อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด  

MKI

ร้านอาหารญีปุ่่ นยาโยอิ

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส  
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด  

MKST

ให้บริการฝึกอบรมงาน
บริการแกบ่ริษัทในเครือ

บริษัท พลีนัส แอนด์  
เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด(1)  

Plenus & MK Pte. Ltd.

ร้านอาหาร 
ในประเทศสิงคโปร์

บริษัท พลีนัส เอ็ม เค  
ลิมิเท็ด(2)  

Plenus MK Co., Ltd.

ร้านเอ็มเค สุกี ้
ในประเทศญีปุ่่ น

(1) Plenus Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 50
(2) Plenus Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 87.8 และ Bridg Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 0.2 

100%100% 100% 50% 12%

MK Restaurant Group Public Company Limited

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด  

IFS

ผลิตอาหารเพื่อจ�าหนา่ย
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ท�าสัญญาแฟรนไชส์ ร้านอาหารเอ็มเค สุกี้  
ในประเทศลาว

26 มนีาคม 2558 บรษิทัฯ ได้เขา้ท�าสญัญาแฟรนไชส์เพื่อให้สทิธใินการด�าเนนิ
งานร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้ในประเทศลาว แก ่Premium Food Co., Ltd.

เปิด Community Food Mall ภายใต้ชื่อ  
“London Street”

28 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดด�าเนินการ Community Food Mall  
ภายใตช้ื่อ “London Street” โดยมีร้านอาหารในเครอืของบรษิทัฯ 5 ร้าน ประกอบดว้ย 

 ร้าน “เอ็มเค สุกี”้ ร้านอาหารญีปุ่่ น “ยาโยอิ” ร้านเทปปันยากิ “มิยาซากิ” ร้านอาหาร
 ไทย “เลอ สยาม” และร้านกาแฟและเบเกอรี ่“เลอ เพอทิท”

มีนาคม
มิถุนายน

สิงหาคม

2558

จัดตั้งบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด  
เพื่อด�าเนินธุรกิจในการผลิตอาหารเพื่อจ�าหน่าย

11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
ให้จัดตัง้บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซัพพลาย จ�ากัด (“บริษัทยอ่ย”) 

 เพื่อด�าเนินธุรกิจในการผลิตอาหารเพื่อจ�าหนา่ย โดยมีทุนจดทะเบียน  
100 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามัญ 10 ลา้นหุ้น มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 
10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ยแห่งใหม่

ได้รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 
2558” จากวารสารการเงินธนาคาร

17 มถินุายน 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “บรษิทั
ยอดเยีย่มแห่งปี 2558 กลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร” ในงาน “Money & Banking 
Awards 2015” จากวารสารการเงินธนาคาร
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เปิดร้าน เอ็มเค สุกี้  
และมิยาซากิแห่งแรก 
ที่เมืองเวียงจันทน์

16 ธันวาคม 2558 เปิดร้าน 
เอ็มเค สุกี ้และร้านมิยาซากิ เทปปันยากิ  
แห่งแรกทีเ่มอืงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว

เหตุการณ์สำาคัญ 

ในปี 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 907,084,600 บาท  
เป็น 910,249,500 บาท

9 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบียนช�าระแลว้จาก 907,084,600 บาท เป็น 
910,249,500 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่�านวน 3,164,900 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท
จากการใช้สทิธจิากใบส�าคญัแสดงสิทธิ ESOP (M-WA) ของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษัทฯ

รับรางวัล “ASEAN Excellent Enterprise &  
Businessman” และรางวัล “ASEAN Admired 
Brand”

27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดร้ับรางวัล “ASEAN Excellent 
Enterprise & Businessman” และรางวัล “ASEAN Admired Brand” 
จาก Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City

ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

2559
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ เหมือนกับธุรกิจ 
อื่น ๆ ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจทราบได ้
ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยง 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
ธุรกิจร้านอาหารซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินการอยูน่ัน้ 

เป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู และนบัวนัจะทวี
ความรนุแรงมากขึ้น ดงันัน้ ความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ 
จึงขึ้นอยูก่ับความสามารถของบริษัทฯ ทีจ่ะแขง่ขัน
กับคูแ่ขง่ขันไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและตอ่เนื่อง

บรษิทัฯ ตอ้งแขง่ขันกับคูแ่ขง่ขันทีเ่ป็นผูป้ระกอบ
ธรุกจิร้านอาหารนานาชนดิเป็นจ�านวนมาก คูแ่ขง่ขนั

 
เหล่านี้มีทั้งผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารจาก

 ตา่งประเทศ (International Restaurant Chains)  
กลุ่มร้านอาหารที่ด�าเนินกิจการมานานในประเทศ  
(Well-established Local Restaurant Chains) และ 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายเลก็อกีเป็นจ�านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัมผีูป้ระกอบการร้านอาหารรายใหม ่ๆ  

 
ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี ้

 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมีก�าแพงที่จะป้องกัน 
ไมใ่ห้ผูป้ระกอบการใหมเ่ขา้มาในธุรกิจร้านอาหาร

 ค่อนขา้งต�า การแขง่ขันในธุรกิจร้านอาหารนัน้จะ
 เป็นการแขง่ขันในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร  

ความหลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value 
 

Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพและ 
ประสิทธภิาพของการบรกิาร จ�านวนและต�าแหนง่ทีต่ัง้ 

ของร้านอาหาร ประสิทธผิลในการพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารใหม ่ประสทิธผิลของกจิกรรมทางดา้นโฆษณา
และสง่เสรมิการขาย ความสามารถในการตกแตง่และ
การบ�ารงุรกัษาร้านอาหารให้เป็นทีด่งึดดูของลูกคา้ 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ชื่อเสียงและความแข็งแกร่ง
ของแบรนด ์หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถทีจ่ะแขง่ขันกบั
คูแ่ขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและต่อเนื่องในปัจจยั
ตา่ง ๆ  เหลา่นี ้กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ธรุกจิและ
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส�าคญั

อยา่งไรก็ตาม จากการทีบ่ริษัทฯ มีการเจริญ 
เติบโตทัง้ทางด้านการขยายสาขา รายได้ และผล 
การด�าเนินงานซึ่งเป็นทีพ่อใจอยา่งตอ่เนื่องในระยะ 
เวลาอันยาวนานเกินกวา่ 20 ปีทีผ่า่นมา ยอ่มแสดง

 
ให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถทีจ่ะแขง่ขันกับ

 
คู่แข่งขันอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องได้อย่าง

 แนน่อน ทัง้นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบ 
ในเชิงแขง่ขันในดา้นทีส่�าคัญหลายประการดว้ยกัน

 
คือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ที่ได้รับการ

 
ยอมรับและชื่นชอบของลูกคา้โดยทัว่ไป (Strong  
Brand Recognition) (2) มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง  
(Strong Financial Position) ซึ่งเอื้อตอ่การขยาย 
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ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารที่มีความ 
สามารถและมีประสบการณ ์ (Capable  
and Experienced Management Team)  
ในธรุกจิกลุม่ร้านอาหารทีย่าวนานเกนิกวา่ 

 
20 ปี ซ่ึงช่วยให้การบรหิารงานของบรษิทัฯ  
เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล 
(4) มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเอง 
เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะการบรหิารงาน 
ของผูบ้รหิารสาขา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ให้การฝึกอบรมทกัษะของพนกังานบริการ 
เพื่อให้คุณภาพการบริการของทุกสาขา 
มมีาตรฐานเดยีวกนั (5) มจี�านวนสาขาท่ี 
เป็นร้านอาหารภายใตแ้บรนด ์“MK” และ 

 
“Yayoi” เกอืบทัง้หมดเกนิกวา่ 500 สาขา  
ซึง่ตัง้อยูใ่นสถานทีท่ีจ่ดัวา่เป็นต�าแหนง่ทีด่ี

 
ในเชงิยทุธศาสตรท์ัว่ประเทศไทย (6) มี 
ขนาดของธรุกจิทีท่�าให้เกดิความประหยดั 
และมปีระสทิธภิาพ (Economy of Scale)  
ในดา้นตา่ง ๆ เช่น การจัดซื้อ การขนสง่

 สินคา้ การโฆษณา และ (7) การสร้าง 
ครัวกลางและศูนยก์ารจัดส่งสินค้าใหม่

 ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลขึ้นอีก 
แห่งหนึ่ง รวมเป็น 3 แห่ง เพื่อสนับสนุน
การขยายธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต

ความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

เนื่องจากต้นทุนอาหารจัดเป็น 
ประเภทค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญที่สุดของ

 
บริษัทฯ โดยมีสัดสว่นตอ่รายไดจ้ากการ

 
ขายสูงถึงประมาณร้อยละ 34 และ 
ต้นทุนอาหารนัน้ส่วนใหญป่ระกอบด้วย

 

ตน้ทนุวตัถดุบิ ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของ 
ราคาวัตถุดิบทีเ่พิม่ขึ้น ในขณะทีบ่ริษัทฯ  
ไมส่ามารถปรับราคาขายให้สงูขึน้เพื่อชดเชย 
กับราคาวัตถุดิบทีเ่พิม่ขึ้น หรือชดเชยได ้
เพียงบางสว่น เนื่องจากความกดดันจาก 
การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่
ท�าให้ก�าลังซื้อของผูบ้ริโภคอ่อนลง หรือ
จากปัจจยัอ่ืนทีไ่มเ่อ้ืออ�านวยตอ่การปรบั
ขึ้นราคาขาย ก็จะสง่ผลกระทบในเชิงลบ
ตอ่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อยา่ง
มีนัยส�าคัญ

วัตถุดิบของบริษัทฯ นัน้ส่วนใหญ ่
จะเป็นจ�าพวกของสด เช่น เนื้อสตัว ์อาหาร 
ทะเล ผกั ผลไม ้ไข ่ขา้ว และเครื่องปรงุรส

 
ต่างๆ ซึ่งราคาและปริมาณของวัตถุดิบ 
เหลา่นีท้ีอ่อกสูต่ลาดในขณะใดขณะหนึ่ง  
จะผนัผวนตามอปุสงคแ์ละอปุทาน  โดยเฉพาะ 
ปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับผลกระทบ 
จากปัจจัยลบหลายอย่าง เช่น สภาพ 
อากาศทีไ่มเ่อื้ออ�านวยต่อการเพาะปลูก  
ภยัธรรมชาต ิการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ 
ในสตัวห์รอืพชื เป็นตน้ ซึ่งลว้นเป็นปัจจยั 
ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ  

ในกรณทีีร่าคาวตัถดุบิมกีารเปลีย่นแปลง 
ในทางที่เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณ 
ผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจาก 
ปัจจยัลบดงักลา่วขา้งตน้ กจ็ะท�าให้บรษิทัฯ 

 จ�าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้น 
และในปรมิาณทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ  
ตอ้งการ ซึ่งจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่

 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในทีสุ่ด

เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวน
ของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทฯ ไดด้�าเนินมาตรการตา่ง ๆ เพื่อ
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ที่ส�าคัญได้แก ่ (1) มีการ
ประมาณการปริมาณความตอ้งการวตัถดุบิ
ประเภททีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส�าคัญตอ่
ตน้ทนุวตัถดุบิรวมของบรษิทัฯ เพื่อใช้ใน
การวางแผนการจดัซื้อวตัถดุบิในปรมิาณ
และภายในก�าหนดเวลาตามแผนการขาย 
ของบรษิทัฯ  (2) จากขอ้มลูการประมาณการ 
ปริมาณวัตถุดิบทีต่อ้งการ ท�าให้บริษัทฯ  
มีอ�านาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิต 
หรือผู้จัดจ�าหน่าย เนื่องจากการซื้อ 
เป็นจ�านวนมากและมีการก�าหนดการ 
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สง่มอบสนิคา้ทีแ่นน่อน (3) เพื่อป้องกนั
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา  

มกีารท�าสญัญาซื้อลว่งหนา้กบัผูผ้ลติหรอื
 

ผูจั้ดจ�าหนา่ยทีบ่ริษัทฯ เชื่อถือล่วงหนา้ 
 โดยมีความผูกพันคูส่ัญญาตามก�าหนด 

ระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 3 เดือน  
6 เดอืน หรือ 1 ปี และมกีารระบใุนสญัญา 
ทีช่ัดเจนเกีย่วกับราคา ปริมาณทีซ่ื้อขาย  
และก�าหนดเวลาการสง่มอบ (4) มีการ 
จัดซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้าส�าหรับวัตถุดิบ
ประเภทที่ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และ
สามารถจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสมโดยไม่
ท�าให้เสื่อมคุณภาพอย่างมีนัยส�าคัญ 
เพื่อใช้ในฤดกูาลทีร่าคามกีารปรบัสงูขึ้น
มาก และ (5) มกีารรายงานเปรยีบเทยีบ
อยา่งสม�าเสมอเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 
ของราคาวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบอยา่งมี 
นัยส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อ 
ใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขาย 
ในกรณีที่เห็นว่าจ�าเป็นและกระท�าได้  
การด�าเนินมาตรการเหล่านี้เพ่ือเป็น 
การลดความเสีย่งจากความผันผวนของ 
ราคาวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ 
ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม

ความเสี่ยงจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
พนักงาน

ธรุกจิร้านอาหารเป็นธุรกิจทีจ่�าเป็น 
ต้องมีพนักงานเป็นจ�านวนมาก (Labor  
Intensive) โดยเฉพาะพนักงานบริการ  
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่ในระดับ

 ที่จะท�าให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่พึงพอใจ 
 

ดงันัน้คา่ใช้จ่ายพนกังานจงึจดัเป็นประเภท
 

คา่ใช้จ่ายทีม่คีวามส�าคญัในอนัดบัทีส่อง
 

รองจากค่าใช้จ่ายอาหาร ดังนั้นหาก
 

คา่ใช้จ่ายพนักงานเพิ่มข้ึน และบริษัทฯ 
 

ไมส่ามารถปรับราคาขายให้เพิม่ขึ้นเพื่อ 
ชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น

 
หรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เน่ืองจาก 
ความกดดันจากการแข่งขัน หรือจาก 
ภาวะเศรษฐกิจทีก่ระทบต่อก�าลังซื้อของ 
ผูบ้รโิภค หรอืจากปัจจยัอื่นทีไ่มเ่อื้ออ�านวย 
ตอ่การปรบัขึน้ราคาขาย กจ็ะสง่ผลกระทบ 
ในเชงิลบตอ่ผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ  
อยา่งมีนัยส�าคัญ

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมา

 ขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดด้�าเนนิมาตรการตา่ง ๆ  
 เพื่อติดตามควบคมุให้คา่ใช้จ่ายพนกังาน
 อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Optimum  

Level) ดงันี ้ (1) ก�าหนดและปรบัเปลีย่น 
จ�านวนพนักงานของแต่ละร้านอาหารให้

 
สอดคลอ้งกบัปรมิาณธุรกจิของแตล่ะร้าน
อาหารให้มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยที่

ยงัคงสามารถรกัษาระดบัคณุภาพการให้ 
บรกิารแกล่กูคา้ให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน

 ตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ (2) ติดตาม 
ควบคุมประสิทธิผล (Productivity)  
ของพนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไป

 
ตามมาตรฐานการวัดประสิทธิผลของ 
พนักงานตามที่บริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึน  
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร

 
ร้านอาหารแต่ละร้านให้ความส�าคัญ

 และเอาใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้ก�าหนดให้
 

ผลการวดัประสิทธผิลของพนกังานแตล่ะ 
ร้านอาหารตามทีก่ลา่วมา เป็นเครื่องชีว้ดั 
ผลการด�าเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งที่ใช้ 
ในการประเมินผลการด�าเนินงานของ 
แตล่ะร้านอาหาร  (3) น�าเอาเทคโนโลยทีาง 
คอมพวิเตอร์มาประยกุตใ์ช้ในร้านอาหาร 

 ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของ 
พนกังานแลว้ ยงัช่วยยกระดบัคณุภาพการ 
ให้บริการแกลู่กคา้ให้ดีขึ้นดว้ย โดยช่วย

 ให้การบรกิารมคีวามรวดเรว็และแมน่ย�า 
ยิง่ขึ้น และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงาน 
โดยเฉพาะพนกังานบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง  
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เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน ตลอดจนเพื่อให้คณุภาพการให้
บรกิารแกล่กูคา้มมีาตรฐานเดียวกนั การ
ด�าเนินมาตรการเหล่านีอ้ยา่งจริงจังและ
ต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้นราคา 
ขายในกรณทีีเ่หน็วา่จ�าเป็นและกระท�าได้  
ท�าให้บรษิทัฯ สามารถควบคมุคา่ใช้จ่าย

 พนักงานในระยะเวลาทีผ่า่นมาให้อยูใ่น
 

ระดบัทีเ่หมาะสมกบัรายได้ รวมทัง้สามารถ 
ลดความสูญเสียจากการมพีนกังานทีเ่กนิ 
ความจ�าเป็นและการปฏิบัติงานที่ด้อย 
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนบุคลากร 
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็น 
ธรุกจิบรกิาร ดงันัน้บคุลากรจงึเป็นกลไก 
ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนธรุกจิได ้ซึ่งบรษิทัฯ  
มแีผนงานทีจ่ะเปิดสาขาใหมทุ่กๆ ปี และ 
ตอ้งมีพนกังานประมาณ 30–40 คนตอ่ 1  
สาขา ท�าให้บริษทัฯ จะตอ้งมแีผนงานการ 
รับพนักงานใหมจ่�านวนมากเพื่อรองรับ 
การเปิดสาขาใหม่ ดังนั้นหากบริษัทฯ  
ไมส่ามารถจดัหาพนกังานใหมเ่พื่อรองรบั 
การขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานที ่
ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผลกระทบ 
ตอ่การให้บรกิารและการด�าเนนิงานของ 
บริษัทฯ ไดอ้ยา่งมีนัยส�าคัญ

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ให้ความสนใจ 
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าว

 
เพื่อให้พนักงานท�างานกบับรษิทัฯ ให้นาน 
ทีสุ่ด และให้ความส�าคัญกับการท�างาน 

ภายใต ้“วัฒนธรรมเอ็มเค” ทีม่ีการดูแล
เอาใจใส่พนักงานทุกระดับชั้น การให้
โอกาสพนกังานทีม่คีวามสามารถเพื่อกา้ว
สูร่ะดบับรหิารได้ในอนาคต การดแูลเรื่อง
คา่ตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นธรรม 
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้
ความสามารถ รวมถึงการดูแลพนักงาน
เหมอืนเป็นครอบครวัเดียวกนั ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงมีผูม้าสมัครเพื่อร่วมท�างาน
กับบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง และพนักงาน
ทีเ่ขา้ท�างานใหมทุ่กคนจะต้องเขา้อบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง
ไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ที่มี
ความสามารถตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ 
ก�าหนดไว้

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
หาพื้นที่เช่าและ 
ไม่สามารถต่อสัญญา
พื้นที่เช่าในเงื่อนไข 
ตามที่บริษัทฯ  
เห็นว่าสมควร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมค่อนขา้งรุนแรง และมี 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารประเภทอื่นๆ  
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ท�าให้พ้ืนที่เช่า 
เพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายากขึ้น  
อาจท�าให้บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งในการหา 
พื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้ตามที่

 
ตัง้เป้าหมายไว้

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เป็นพันธมิตร 
ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่า 
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หลายราย ทัง้ศนูยก์ารคา้ โมเดร์ินเทรด และ 
คอมมนูติีม้อลล ์ทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่ง 
จังหวดั อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบการ 
ร้านอาหารชัน้น�าของประเทศ มีสนิคา้และ 
บริการเป็นทีต่อ้งการของผูบ้ริโภค จึงไม

 ่
คดิวา่เป็นความเสีย่งทีจ่ะสง่ผลให้บรษิทัฯ 

 
ไมส่ามารถหาพื้นทีเ่ช่าได ้ส�าหรบัสญัญา

 
เช่าพื้นที่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น

 
สญัญาเช่าครัง้ละ 3 ปี และสามารถต่ออาย ุ
ได ้3–5 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี หากบริษัทฯ 
ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจส่ง

 ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามานาน มี

 ประวัติการช�าระค่าเช่าที่ดี ปฏิบัติตาม 
สัญญาเช่ามาโดยตลอด ไมเ่คยมีปัญหา 
กับผู้ให้เช่า และที่ผ่านมาได้รับการต่อ

 สัญญาเช่ามาโดยตลอด อีกทัง้บริษัทฯ  
และเจ้าของพ้ืนทีเ่ช่ายงัร่วมกนัแกปั้ญหา

 ส�าหรับสาขาทีม่ผีลประกอบการทีไ่มดี่ ซึ่ง 
บางครัง้อาจจะตอ้งพจิารณาปิดสาขานัน้ 
ไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย  
ท�าให้บรษิทัฯ และเจ้าของพื้นทีเ่ช่ามคีวาม

 
สัมพันธท์ีด่ีมาโดยตลอด ดังนัน้ บริษัทฯ  
จงึเหน็วา่ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถหาพื้นที ่
เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า

 ไมน่า่จะเป็นอปุสรรคในการด�าเนนิธรุกจิ
แตอ่ยา่งใด

ความเสี่ยงจากการเปิด
สาขาใหม่

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโต
อยา่งต่อเนื่อง ดังนัน้การเปิดสาขาใหม่
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้บริษัทฯ 

เติบโตตามเป้าหมายทีว่างไว ้ซึ่งปัจจุบัน 
การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมคีวามรนุแรง 
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ ๆ เขา้มาใน 
อุตสาหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ จึง 
มีความเสี่ยงในกรณีที่สาขาที่เปิดใหม ่
อาจจะไม่สามารถท�ายอดขายได้ตาม 
เป้าหมาย และไมใ่ห้ผลตอบแทนคุม้คา่ตอ่

 เงนิลงทนุ การเปิดสาขาใหมน่ัน้จะตอ้งใช้
 

เงนิลงทนุประมาณ 8-10 ลา้นบาทตอ่สาขา  
เพื่อใช้ส�าหรบังานออกแบบ งานกอ่สร้าง 

 
งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณค์รัว และ 
อปุกรณเ์ครื่องใช้ส�านกังานอื่น ๆ  บรษิทัฯ  
มแีผนงานทีจ่ะขยายสาขาเอม็เค สกุี ้และ 
ยาโยอิอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งท�าเลที่ตั้งของ 
สาขาทีเ่ปิดใหมอ่าจจะทับซ้อนกับสาขา 
เดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารศึกษา 
แผนงานการเปิดสาขาใหมอ่ยา่งเคร่งครดั 

 
และสาขาทีเ่ปิดใหมจ่ะตอ้งให้ผลตอบแทน

 
ที่ดีและคุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ

 ์
ที่ก�าหนดไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและ 
วศิวกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบในการส�ารวจ 
พื้นที ่ความหนาแนน่ของประชากร กลุม่ 
ลูกคา้เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานของ 
สาขาบริเวณใกล้เคียงและการวิเคราะห์ 
ทางการเงิน เช่น ระยะเวลาจ่ายคืน 
เงินลงทุน (Payback Period) และ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on  
Investment) จะตอ้งไดไ้มต่�ากวา่เกณฑ์
ทีก่�าหนดไว ้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
การเปิดสาขาใหม ่ ประกอบกับบริษัทฯ  
มีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจมานาน 
กว่า 25 ปี และมีสินค้าและบริการ 
เป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี ้ 
ผูป้ระกอบการศนูยก์ารคา้ โมเดร์ินเทรด 
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และคอมมูนิตี้มอลล์ มีความต้องการ 
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาเช่าพื้นที่เพื่อ 
เป็นการดงึดดูและตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกคา้ทีม่าใช้บริการ ดังนัน้ บริษัทฯ  
จึงได้รับขอ้เสนอที่ดีมาโดยตลอด เช่น 

 
ท�าเลทีต่ัง้ ขนาดของพื้นที ่ระยะเวลาเช่า  
เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษา 
พื้นทีเ่ช่าทุกแห่งทีไ่ดร้ับขอ้เสนอ รวมถึง

 การศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อ
พิจารณาลงทนุในพื้นทีท่ีม่คีวามเหมาะสม 
และสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ีบรษิทัฯ  
มีความมั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่ให้

 
ครอบคลุมพื้นทีก่ารให้บริการมากยิง่ขึ้น  
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�าก�าไร 
ให้ผู้ถือหุ้น และลดความเสี่ยงต่อการ

 ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว  
บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและ 

ความหนาแน่นของลูกค้าของสาขา 
ใกลเ้คยีงเพื่อให้มัน่ใจวา่การเปิดสาขาใหม่

 บรเิวณนัน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ยอดขาย
 

ของสาขาทีอ่ยูใ่กลเ้คียง แตเ่ป็นการเพิม่
 

ทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งข้ึน และ 
เป็นกลยุทธ์ที่จะเพิ่มพื้นที่การให้บริการ 
เพื่อรักษาสัดสว่นทางการตลาดอีกดว้ย

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ 
ต่อสัญญาแฟรนไชส์ 
ยาโยอิ

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด จ�ากัด 
ไดร้บัสทิธใินการด�าเนนิธรุกจิรา้นอาหาร
ญีปุ่่ นในประเทศไทยภายใตช้ื่อ “ยาโยอ”ิ 
จาก Plenus Co., Ltd. โดยสัญญา 

แฟรนไชสมี์อายุ 3 ปี และสามารถตอ่อาย ุ
สัญญาได้ครัง้ละ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกลา่วการเลกิสัญญา
เป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วันก่อนวัน
หมดอายใุนแตล่ะคราว ดงันัน้ หากมกีาร
บอกเลกิสญัญาแฟรนไชส ์บรษิทัฯ จะไม่
สามารถด�าเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ 
ของบริษัทฯ

บรษิทัฯ ไดด้�าเนินธุรกิจรา้นอาหาร 
ยาโยอิมาเป็นเวลา 10 ปี ณ วันที่ 31  
ธนัวาคม 2558 มทีัง้หมด 140 สาขา และ 
ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ได้ปฏบัิตติามขอ้ก�าหนด

 
ของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

 
มาโดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและ 
วิธีการด�าเนินงานของ “ยาโยอิ เคน”  
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ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ  
และ Know How ทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน  
ซึง่รวมถงึรปูแบบของร้านอาหาร การปรับ 
รายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การ 
พัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน และ 
รูปแบบการด�าเนนิงานทัง้ด้านการคา้และ 
การผลติ และการช�าระเงินคา่สทิธติรงตาม 
ก�าหนด อีกทัง้บรษิทัฯ เองยงัมคีวามมุง่มัน่ 
ทีจ่ะขยายสาขายาโยออิยา่งตอ่เนื่อง โดย 
ในปี 2558 เปิดสาขาใหมท่ัง้หมด 12 สาขา  
และมแีผนงานการขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง 
ในอนาคต อีกทัง้ผลการด�าเนินงานของ 
ยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนีบ้รษิทัฯ และ Plenus Co., Ltd.  
ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการ 
ด�าเนนิธรุกจิร้านเอม็เค  สกุี ้ ในตา่งประเทศ  
และมีความสัมพันธท์ีดี่มาเป็นระยะเวลา 
นาน และทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติาม 
เง่ือนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด  
ซึง่นา่จะท�าให้บรษิทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจ

 ให้ตอ่สัญญาแฟรนไชสไ์ด้

ความเสี่ยงจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน�าระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน 
ขั้นตอนการสั่งอาหาร โดยระบบจะส่ง 
ค�าสัง่ตรงไปยงัครวัตา่ง ๆ  ทันที ซ่ึงช่วยลด 
ระยะเวลาในการให้บริการลูกคา้และลด 
การผิดพลาดในการท�างานให้นอ้ยทีสุ่ด  
นอกจากนี ้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยงัเป็นสว่นทีส่�าคญัในการให้บรกิารของ 
Home Delivery ทีร่บัออร์เดอร์จากลกูคา้

 

และสง่ค�าสัง่อาหารไปยงัสาขาตา่ง ๆ  เพื่อ 
เตรยีมจดัสง่ตอ่ไป และยงัเป็นสว่นส�าคญั

 
ในการบริหารจัดการอื่น ๆ ดังนัน้ หาก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา 
ขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่

 
ท�าให้ระบบดงักลา่วไมส่ามารถใช้งานได ้

 อาจท�าให้มีผลกระทบตอ่การด�าเนนิธุรกจิ 
ของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญของระบบสารสนเทศ  
จึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามทนัสมยั  
โดยเน้นการพัฒนาระบบงานที่มีความ 
ส�าคญัตอ่การด�าเนนิธรุกจิ เช่น ระบบบญัชี  
การจดัซื้อวตัถดุบิ การบรหิารสนิคา้คงคลงั  
การกระจายสนิคา้ และระบบสื่อสารระหวา่ง 
ส�านักงานใหญแ่ละสาขาทัว่ประเทศ ซึ่ง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะสามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อน�าส่งให้
 

ผูบ้ริหารใช้วเิคราะห์ พจิารณา และตดัสนิใจ 
 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความมัน่ใจวา่ระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมกีารพฒันาอยา่ง 
ตอ่เนื่อง ในกรณีทีร่ะบบมีปัญหาขัดขอ้ง  
บริษัทฯ ก็สามารถด�าเนินธุรกิจตอ่ไปได ้ 
เนื่องจากทกุหนว่ยงานมคีูม่อืและขัน้ตอน 
การปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการแกปั้ญหา 
และการด�าเนนิการเพื่อให้ธรุกจิสามารถ 
ด�าเนินตอ่ไปได้

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ

บรษิทัฯ มกีารลงทนุในตา่งประเทศ 
ผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้น

 ร้อยละ 12 ใน Plenus MK Co., Ltd.  
เพื่อด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ใน 
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ประเทศญีปุ่่ น และถือหุ้นร้อยละ 50 ใน 
 

Plenus & MK Pte. Ltd. เพื่อด�ำเนนิธรุกจิ 
ร้ำนเอม็เค สกุี ้ในประเทศสงิคโปร์ ซึง่แตล่ะ 
ประเทศมีควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึ้นไดจ้ำก 
หลำยปัจจยั เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง  
กฎหมำย ภำษี และอัตรำแลกเปลี่ยน  
ดงันัน้ หำกมเีหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่ง 
เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญ 
ตอ่กำรด�ำเนนิธรุกจิในประเทศนัน้ ๆ  อำจ 
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ได้

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ มีแผนกำร 
ศกึษำกำรลงทนุในตำ่งประเทศ เช่น กำร 
ส�ำรวจตลำด (Market Survey) ควำม 
หนำแนน่ของประชำกร กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำย 

 รวมถงึกำรศกึษำขอ้มลูทำงเศรษฐกจิอื่นๆ  
เช่น GDP อตัรำเงนิเฟ้อ อัตรำแลกเปลีย่น  
เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง นโยบำยกำรลงทนุ 
ของบริษัทต่ำงชำติ อัตรำภำษี เป็นต้น  
รวมถงึกำรวเิครำะห์ทำงกำรเงนิทีจ่ะตอ้ง 
ได้ไม่ต�ำกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เพื่อใช้

 ประกอบกำรพิจำรณำกำรลงทุนใน 
ตำ่งประเทศ นอกจำกนี ้กำรทีม่พีนัธมติร 
ทีแ่ข็งแกร่งอยำ่งกลุม่ Plenus Co., Ltd. 

 
ทีเ่ป็นเจ้ำของธุรกิจอำหำรกลอ่งเบนโตะ 
รำยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นซ่ึงมีสำขำกว่ำ 

 
2,900 สำขำ และเป็นเจ้ำของธุรกิจร้ำน 
อำหำรพร้อมเสร์ิฟภำยใตช้ื่อ ยำโยอ ิเคน 

 
ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงรวดเร็วใน 
ประเทศญีปุ่่ น บริษัทฯ จึงมีควำมเชื่อมัน่ 
ในวสิยัทศันแ์ละกำรบรหิำรงำนของกลุม่  
Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น�ำใน 
ประเทศญี่ปุ่ นและมีศักยภำพที่จะท�ำให้ 
ร้ำนเอ็มเค สุกี ้เป็นทีรู่้จักและขยำยสำขำ 
ไปทัว่ประเทศญีปุ่่ น ดงันัน้ บรษิทัฯ มคีวำม 

เห็นว่ำกำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรมี 
พันธมิตรทำงธุรกิจทีเ่ขม้แข็งจะสำมำรถ 
ลดควำมเสีย่งดงักลำ่วได ้อีกทัง้กำรขยำย 
สำขำไปประเทศที่มีอัตรำกำรเติบโตสูง  
มปีระชำกรหนำแนน่และมกี�ำลงัซื้อ นำ่จะ 
เป็นโอกำสทีท่�ำให้บรษัิทฯ สำมำรถเตบิโต 
ไดอ้ีก และยังเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง 
ในกำรด�ำเนินงำนอีกดว้ย

ความเสี่ยงจาก 
โรคระบาด

ในอดตีทีผ่ำ่นมำมโีรคหลำยชนดิที ่
ระบำดอยำ่งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ 
อตุสำหกรรมร้ำนอำหำร เช่น ในปี 2545  
พบโรควัวบ้ำ (Bovine Spongiform  
Encephalopathy) ระบำดในสหรัฐ 
อเมรกิำและยโุรป ในปี 2548 โรคไขห้วดันก  
(Bird Flue หรอื H5N1) ระบำดในหลำย 
ประเทศทัว่โลก และในปี 2551 พบโรค 
ไข้หวัดหมู (Swine Influenza หรือ  
H1N1) ที่ระบำดในประเทศเม็กซิโก  
เป็นต้น กำรระบำดของโรคดังกล่ำว 
ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นใจของลูกค้ำ 
ในกำรบริโภคเนื้อวัว เนื้อไก ่และเนื้อหมู  
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญของร้ำนอำหำร 
ทุกแห่งในเครือเอ็มเค หำกในอนำคต 
มีโรคระบำดเกิดขึ้นอีกอำจสง่ผลกระทบ 
ตอ่รำยไดข้องบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำร 
คดัเลอืกวตัถดุบิ โดยคดัเลอืกผูผ้ลติและ 
จ�ำหนำ่ยสินคำ้ทีม่ีคุณภำพ และวัตถุดิบ 
ทุกชิ้นจะต้องมีระบบสืบค้นย้อนกลับ 

 
(Traceability) ที่สำมำรถตรวจสอบ 
เสน้ทำงของอำหำรนัน้ๆ ได ้ตัง้แตข่ัน้ตอน

 

แรกจนถึงขัน้ตอนสุดท้ำย ไมว่่ำจะเป็น 
 

ตน้ก�ำเนิดของสินคำ้ กำรผลิต กำรขนสง่ 
 

เป็นต้น ท�ำให้บริษัทฯ มัน่ใจว่ำวัตถุดิบ
 

ทุกชิ้นได้มำตรฐำน มีคุณภำพ สะอำด  
ปลอดภยั และไมม่สีิง่ปนเป้ือน นอกจำกนี ้ 
บริษัทฯ ยังมีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพที ่
คอยตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ทุกชิน้  
และครวักลำงทัง้ 3 แห่งไดใ้บรบัรองจำก 
สถำบันระดับสำกล เช่น ISO HACCP  
และ GMP

ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและอุบัติเหตุ

อุทกภยัครัง้ร้ำยแรงทีเ่กดิขึ้นตัง้แต ่
ปลำยเดือนกรกฎำคม 2554 จนถึงปลำยปี  
2554 ไดส้ร้ำงควำมเสียหำยตอ่กจิกรรม

 
ทำงเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 
อยำ่งมำก เนื่องจำกน�ำได้ทว่มเขำ้สูพ่ื้นที่

 เกษตรกรรมในภำคกลำงตอนบนและพื้นที ่
อตุสำหกรรมในภำคกลำงตอนล่ำง รวมถงึ 
นิคมอุตสำหกรรม 7 แห่งในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดปทุมธำนี  
ซึง่ครัวกลำงนวนคร (CK3) ทีต่ัง้อยูใ่นนคิม 
อตุสำหกรรมนวนครไดถ้กูน�ำทว่มจนตอ้ง

 
ปิดด�ำเนินกำรและย้ำยฐำนกำรผลิต 
บำงสว่นมำทีค่รวักลำงบำงนำ (CK4) ซึง่มี 
ก�ำลังกำรผลิตที่เพียงพอและรองรับ 
ควำมต้องกำรของสำขำที่มีทั้งหมดใน 
ปัจจบุนัได ้อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้สร้ำง

 ครัวกลำงแห่งใหม ่(CK5) ซึง่สำมำรถรองรบั 
ควำมตอ้งกำรของสำขำไดอ้กีเป็นจ�ำนวน 
มำก ส�ำหรับร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ที ่
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น�ำท่วม

 
ในปี 2554 ไดแ้ก ่ร้ำนอำหำรสุกี ้เอ็มเค 
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จ�ำนวน 55 สำขำ และร้ำนอำหำรญีปุ่่ น 
ยำโยอิ จ�ำนวน 13 สำขำ โดยปิดบริกำร 
เป็นระยะเวลำ 0.5 - 2 เดือน โดยร้ำน 
สว่นใหญไ่มไ่ดร้บัควำมเสยีหำยเนื่องจำก

 ตัง้อยูใ่นศูนยก์ำรคำ้และโมเดิร์นเทรดที่
 มีมำตรกำรป้องกันอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

นอกจำกนี ้อุทกภัยครัง้นีย้ังสง่ผลให้กำร 
ด�ำเนินธุรกิจของคูค่ำ้บำงรำยหยุดชะงัก 
ท�ำให้เกิดกำรขำดแคลนวัตถุดิบบำง 
ประเภทระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ 
ตอ่ยอดขำยของบริษัทฯ

อยำ่งไรกต็ำม บรษิัทฯ ไดต้ระหนกั 
ถงึภยัพิบตัธิรรมชำตทิีม่ผีลตอ่กำรด�ำเนนิ 
ธุรกิจ จึงวำงแผนป้องกันและรับมือ 
ควำมเสีย่งดงักลำ่ว เช่น กำรซื้อประกนัภยั  
กำรวำงแผนปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน  
กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรับมือกับ 
ภัยธรรมชำติ กำรจัดหำครัวกลำงใหม ่
ในท�ำเลทีเ่หมำะสม กำรเพิม่ศนูยก์ระจำย 
สินคำ้เพื่อกระจำยควำมเสีย่ง กำรอนุมัต ิ
วงเงนิฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลอืพนกังำน และ 
กำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรับรู้ขำ่วสำรให้ทัว่ถงึ 

 กำรเตรยีมควำมพร้อมของฝ่ำยบรหิำรเพื่อ 
เพิม่ควำมมัน่ใจให้กับผูถ้ือหุ้น พนักงำน 

 
คูค่ำ้ และลูกคำ้ของบริษัทฯ ว่ำธุรกิจจะ

 สำมำรถด�ำเนินต่อไป และมีกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกรณีที่มีควำมเสี่ยงจำก 
ภัยธรรมชำติเกิดขึ้น

ส�ำหรบัแผนงำนกำรรับมอืในกรณีที ่
สินคำ้บำงประเภทขำดแคลนนัน้  ฝ่ำยจดัซื้อ 
จะเป็นผู้เตรียมกำรคัดเลือกผู้ผลิตและ 
ผูจ้�ำหนำ่ยวตัถดุบิทกุรำยทีส่ำมำรถผลติ 
สินคำ้ตำมมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ ก�ำหนดไว ้ 
โดยจะติดตอ่สื่อสำรอยำ่งใกลช้ิดเพื่อให้

 ทรำบประเภทสินค้ำที่สำมำรถผลิตได ้ 

ก�ำลงักำรผลติ จ�ำนวนและเวลำทีส่ำมำรถ 
สง่มอบสนิคำ้ได ้ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อจะประสำน

 งำนกบัครวักลำง เพื่อให้กำรสื่อสำรสง่ตรง 
ไปยงัทกุสำขำถงึรำยกำรสนิคำ้ทีข่ำดแคลน  
รำยกำรสินค้ำทดแทน และระยะเวลำ 
กำรส่งสินคำ้ในกรณีที่ไมส่ำมำรถส่งให้

 ตำมปกติ ซึ่งทำงสำขำจะทรำบแนวทำง 
ปฏบิตัแิละบรหิำรสนิคำ้คงเหลอืในแตล่ะ 
สำขำให้มีประสิทธิภำพ และเจ้ำหน้ำที่

 
ประจ�ำทกุสำขำสำมำรถสื่อสำรกบัลกูคำ้ 
โดยตรงได ้ซึ่งเหตกุำรณอ์ทุกภยัปี 2554  
ท�ำให้บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถให้บรกิำรอยำ่ง

 สมบูรณแ์บบ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ได
 ้

พยำยำมบรหิำรจดักำรเหตกุำรณด์งักลำ่ว 
ให้กลบัมำเป็นปกตโิดยเรว็ทีส่ดุ ซึ่งลกูคำ้ 
ทุกท่ำนเข้ำใจในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

 และยังให้ควำมไวว้ำงใจบรษิทัฯ เสมอมำ  
บริษัทฯ มคีวำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถรบัมอื 
และเตรียมควำมพร้อมกับควำมเสี่ยง 
ดังกลำ่วได้

นอกจำกกำรเตรยีมควำมพร้อมใน 
กำรป้องกันและรบัมอืกบัอุทกภยัทีอ่ำจจะ 
เกิดข้ึนอกี บรษิทัฯ ยงัมกีรมธรรมป์ระกนัภยั 
หลำยประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ 
ประกนัภยัส�ำหรับเงนิประกันควำมรับผดิ 
ต่อบุคคลภำยนอก และประกันควำม 
เสีย่งภัยทรพัยส์นิ เพ่ือเตรยีมควำมพร้อม 
ในกำรรบัมือกบัสถำนกำรณต์ำ่ง ๆ  ทีอ่ำจ 
เกิดขึ้นในอนำคต



20:15 100%

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ประจำาปี 2558
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผูร้ับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จ�ำกัด 
 (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และตำมขอ้ก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย
 ์

และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสม 
และถือปฏิบัติอย่ำงสม�ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ

 
งบกำรเงนิ โดยผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็นในรำยละเอยีดของผูส้อบบญัชีแลว้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ
 

ท�ำหนำ้ทีก่�ำกบัดแูลงบกำรเงนิ ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล รวมทัง้ 
กำรจัดท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย ซึ่งสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรบันทึกขอ้มูลทำงกำรบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 

 ทันเวลำ และป้องกันไมใ่ห้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรผิดปกติ โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำร
 

ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีนีแ้ลว้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ 
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 

 และบริษัทยอ่ย แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสำระส�ำคัญแลว้

 (นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน) 
 ประธำนกรรมกำร
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรอิสระ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 3 คน  
โดยมี ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี และ 
นำยอรรถพล ชดช้อย เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และมีนำยพัสกร ลิลำ ท�ำหนำ้ทีเ่ลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกทำ่นมคีณุสมบตัติรงตำมทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย ์
และตลำดหลักทรัพยก์�ำหนด

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนภำยใตข้อบเขต หนำ้ที ่และควำมรับผิดชอบ ตำมกฎบัตรของ
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกัน 6 ครัง้ โดย 
ไดป้ระชมุร่วมกบัผูบ้รหิำร ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ได้จดักำรประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชี

 โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร เพื่อปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินและแลกเปลี่ยน
 

ขอ้คิดเห็นในกำรพิจำรณำงบกำรเงินประจ�ำปี 2558 ทัง้นี ้สรุปสำระส�ำคัญไดด้ังนี้

1. สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ�ำปี 2558 โดยไดส้อบถำมและรับฟังค�ำชีแ้จง 
จำกผูบ้ริหำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และผูส้อบบัญชี ในเรื่องควำมถูกตอ้งครบถ้วนของงบกำรเงินของ

 บริษัทฯ และงบกำรเงินรวม และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีวำ่รำยงำนกำรเงินดังกลำ่ว

 มคีวำมถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส�ำคัญ เชื่อถอืได้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป โดยน�ำเสนอผำ่น
 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติทุกครัง้

2. สอบทำนขอ้มลูกำรด�ำเนนิงำนและระบบกำรควบคมุภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมนิ 
ควำมเพียงพอ เหมำะสม และประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อช่วยสง่เสริมให้กำรด�ำเนินงำน

 
บรรลุเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว ้และมัน่ใจไดว้ำ่กำรปฏิบัติงำนของสำขำและทุกหนว่ยงำนของบริษัทฯ เป็นไป

 อยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในท�ำหนำ้ทีใ่นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งเหมำะสมอยำ่งเป็น
 อสิระ และรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนงำนกำรตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนมุตัซิึ่งครอบคลมุ 

ระบบงำนทีส่�ำคัญของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ไมพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคัญ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
 

วำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์กฎหมำยและระเบียบขอ้บังคับที่
 เกีย่วขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ มีกำรมอบอ�ำนำจและอนุมัติให้ด�ำเนินงำนอยำ่งมีขัน้ตอนตำมหลักเกณฑ์
 ทีก่�ำหนดไว ้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ี และมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีม่ีควำมโปร่งใส

3. สอบทำนกำรปฏบิตังิำนตำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน 
ร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบริหำรทีเ่กีย่วขอ้ง พบวำ่หนว่ยงำนทีไ่ดร้ับกำรตรวจสอบไดป้ฏิบัติ

 ถูกต้องตำมที่กฎหมำยข้อบังคับก�ำหนดไว้ และได้พิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำน
 กำรบัญชีและเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบริษัทฯ ในแตล่ะไตรมำสจำกผูส้อบบัญชีภำยนอกดว้ย เพื่อให้ได้
 มีกำรศึกษำและท�ำควำมเขำ้ใจกอ่นน�ำมำใช้ในกิจกำรบริษัทฯ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมำยและ
 ขอ้บังคับทีเ่ปลีย่นแปลงไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. สอบทำนและให้ควำมเหน็ตอ่รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจกอ่ให้เกดิควำมขดัแยง้ทำง
 ผลประโยชน ์ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอในกำรท�ำรำยกำร 

ระหวำ่งกัน รวมถึงรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกันทีอ่ำจจะกอ่ให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์พบวำ่ในรอบปี 
 2558 กำรตกลงเขำ้ท�ำรำยกำรระหวำ่งกันของบริษัทฯ มีลักษณะทีเ่ป็นธุรกรรมกำรคำ้ปกติ และมีควำม
 

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมโปร่งใสและมีกำรเปิดเผย
 

ขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งและครบถ้วน

5. สนับสนุนให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำน 
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ กฎระเบียบของส�ำนักงำน

 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 และกฎหมำยอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ ซ่ึงพบวำ่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิติัตำมกฎหมำยและ
 

ขอ้ก�ำหนดตำ่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม รวมถึงสง่เสริมและสนับสนุนให้ผูบ้ริหำรและพนักงำน
 ทกุคนปฏบิตัติำมนโยบำยดงักลำ่ว เพ่ือให้กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้

6. พิจำรณำและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน 
ในปีที่ผ่ำนมำของผู้สอบบัญชี โดยค�ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ควำมรู้ 

 ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และกำรให้ค�ำปรึกษำในมำตรฐำนกำรบัญชี กำรสอบบัญชี และรับรอง 
งบกำรเงินได้ทันเวลำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท 

 ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559 ซ่ึงกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 

คำ่สอบบัญชีขึ้นอยูก่ับกำรอนุมัติของผูถ้ือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 2559

จำกกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำม 
ทีร่ะบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินและ

 
กำรด�ำเนินงำนอยำ่งถูกตอ้ง มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ขอ้ก�ำหนดและระเบียบขอ้บังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอยำ่งถูกต้อง 

 
และมีกำรปฏิบัติงำนทีส่อดคลอ้งกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีอยำ่งเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได ้

 รวมทัง้มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ และเหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 
อยำ่งตอ่เนื่อง

 ดร.อรรณพ ตันละมัย  
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ขำ้พเจ้ำไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท
ยอ่ย ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 งบก�ำไรขำดทุนรวม งบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับ

 ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ และได ้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ดว้ยเช่นกัน

ควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรตอ่งบกำรเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควร

 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำ 
จ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ

 ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด

ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบ

 ของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีซึ่งก�ำหนดให้ขำ้พเจ้ำปฏบิตัติำม

 ข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำง
 สมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกีย่วกับจ�ำนวน
 เงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของผูส้อบบัญชี 
 ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงิน
 ไมว่่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำ
 กำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมทีค่วรของกิจกำร  

เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ ์แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็
 ต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ 

นโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชทีีจ่ดัท�ำขึ้นโดยผูบ้รหิำร 
 รวมทัง้กำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ขำ้พเจ้ำเชื่อวำ่หลักฐำนกำรสอบบัญชีทีข่ำ้พเจ้ำไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ

ควำมเห็น
ขำ้พเจ้ำเห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด�ำเนินงำน

 และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  
และบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร

 ในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

 (กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ)  
 ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377  
 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด  
 กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพันธ ์2559
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หนว่ย: บำท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

2558 2557

รำยได้
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 14,478,221,148 14,491,693,475 12,949,263,591 13,062,304,334

ดอกเบีย้รับ 200,957,240 271,708,907 199,617,048 270,781,351

เงินปันผลรับ 13 796,889 996,111 192,296,798 187,495,922

รำยไดอ้ื่น 25 242,606,209 192,977,881 299,391,767 246,218,060

รวมรำยได้ 14,922,581,486 14,957,376,374 13,640,569,204 13,766,799,667

คำ่ใช้จ่ำย 26 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 4,944,180,605 4,984,290,059 5,014,002,959 5,036,888,270

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 6,720,570,939 6,443,421,529 5,565,549,189 5,399,300,693

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 938,988,596 984,355,671 808,677,786 868,045,166

รวมคำ่ใช้จ่ำย 12,603,740,140 12,412,067,259 11,388,229,934 11,304,234,129
ก�ำไรกอ่นสว่นแบง่ขำดทุนจำกเงิน

ลงทุนในกำรร่วมคำ้ และคำ่ใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 2,318,841,346 2,545,309,115 2,252,339,270 2,462,565,538

สว่นแบง่ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำร
ร่วมคำ้ 14 (16,138,148) (11,028,797) - -

ก�ำไรกอ่นคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,302,703,198 2,534,280,318 2,252,339,270 2,462,565,538

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 27 (446,704,579) (491,904,590) (398,271,505) (440,779,148)
ก�ำไรส�ำหรับปี 1,855,998,619 2,042,375,728 1,854,067,765 2,021,786,390

กำรแบง่ปันก�ำไร

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นบริษัทฯ 1,855,998,619 2,042,375,728 1,854,067,765 2,021,786,390

ก�ำไรตอ่หุ้น 28 

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พื้นฐำน 

ก�ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นบริษัทฯ 2.04 2.25 2.04 2.23

ก�ำไรตอ่หุ้นปรับลด

ก�ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นบริษัทฯ 2.02 2.22 2.02 2.20

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หนว่ย: บำท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

2558 2557

ก�ำไรส�ำหรับปี 1,855,998,619 2,042,375,728 1,854,067,765 2,021,786,390

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรทีจ่ะถูกบันทึกในสว่นของก�ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลัง

ผลตำ่งของอัตรำแลกเปลีย่นจำกกำร
แปลงคำ่งบกำรเงินทีเ่ป็นเงินตรำ 
ตำ่งประเทศ 836,444 (2,724,047) - -

รำยกำรทีจ่ะถูกบันทึกในสว่นของก�ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลัง 836,444 (2,724,047) - -

รำยกำรทีจ่ะไมถ่กูบันทกึในสว่นของก�ำไร
หรอืขำดทนุในภำยหลงั

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณติศำสตร์ประกนัภยั 21 (25,479,080) - (24,925,304) -

หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได้ 5,095,817 - 4,985,061 -

รำยกำรทีจ่ะไมถ่กูบันทกึในสว่นของก�ำไร
หรอืขำดทนุในภำยหลงั 

- สุทธิจำกภำษีเงินได้ (20,383,263) - (19,940,243) -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี (19,546,819) (2,724,047) (19,940,243) -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 1,836,451,800 2,039,651,681 1,834,127,522 2,021,786,390

กำรแบง่ปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นบริษัทฯ 1,836,451,800 2,039,651,681 1,834,127,522 2,021,786,390

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไรกอ่นภำษี 2,302,703,198 2,534,280,318 2,252,339,270 2,462,565,538

รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรกอ่นภำษี 
เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว (21,030,988) (11,430,430) (17,100,383) (9,022,249)

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่ 
เงินลงทุนชัว่ครำว (9,109,285) 960,450 (8,494,676) 674,527

สว่นแบง่ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 16,138,148 11,028,797 - -

ขำดทุนจำกสินคำ้เสียหำย 1,909,427 533,464 1,909,427 533,464

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยคำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหนำ้ 16,868,992 14,905,598 15,441,217 13,903,953

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 820,638,246 745,037,109 682,527,044 615,751,585

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์ 702,477 23,592,446 702,477 23,592,446

ขำดทุนจำกกำรจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์ 7,855,359 12,848,844 1,971,449 7,282,863

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหนำ่ยอุปกรณแ์ละ
สินทรัพยไ์มม่ีตัวตน 83,161 3,944,315 83,104 3,856,808 

คำ่ใช้จ่ำยทีเ่กดิจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 201,025,338 289,628,925 189,919,778 274,968,770

ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 32,432,218 29,172,291 29,811,461 26,189,156

   รำยไดบ้ัตรของขวัญ - สุทธิจำกสว่นทีข่ำยและ 
   รับช�ำระเป็นเงินสดในระหวำ่งปี (22,173,472) (14,279,353) (21,340,242) (13,908,893)

รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมสมำชกิ - สทุธจิำกสว่นทีข่ำย
และรับช�ำระเป็นเงนิสดในระหวำ่งปี (56,692,069) (35,336,089) (41,205,556) (25,494,813)

เงินปันผลรับ (796,889) (996,111) (192,296,798) (187,495,922)

ดอกเบีย้รับ (200,957,240) (271,708,907) (199,617,048) (270,781,351)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
ในสินทรัพยแ์ละหนีส้ินด�ำเนินงำน 3,089,596,621 3,332,181,667 2,694,650,524 2,922,615,882

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (ตอ่)

สินทรัพยด์�ำเนินงำน (เพิม่ขึ้น) ลดลง

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น 2,536,556 (1,808,361) 4,140,329 (14,971,672)

สินคำ้คงเหลือ (3,420,068) (56,246,608) (1,471,420) (57,120,323)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (36,817,317) (1,430,464) (21,602,408) 18,769,221

เงินมัดจ�ำ (51,465,040) (35,150,796) (38,071,877) (24,879,110)

หนีส้ินด�ำเนินงำนเพิม่ขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น (16,420,958) (160,892,377) (27,540,252) (158,201,653)

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 26,403,081 57,832,586 21,236,169 54,508,891

รำยไดร้อตัดบัญชี 61,758,822 34,335,398 48,325,625 28,509,678

ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน (5,853,120) (2,880,000) (5,683,120) (2,750,000)

หนีส้ินไมห่มุนเวียนอื่น 9,406,579 - 9,406,579 -

เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 3,075,725,156 3,165,941,045 2,683,390,149 2,766,480,914

เงินสดรับจำกดอกเบีย้ 181,702,645 335,509,885 180,450,536 334,749,315

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (554,960,316) (485,853,836) (497,204,004) (439,819,170)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 2,702,467,485 3,015,597,094 2,366,636,681 2,661,411,059

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

2558 2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะสัน้แกก่ิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันลดลง - - - 130,000,000

เงินลงทุนทัว่ไป (เพิม่ขึ้น) ลดลง (201,856,000) (9,977,689) (84,756,000) 164,193,801

เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริษัทยอ่ย - - (99,999,970) (250,000,000)

เงินจ่ำยลว่งหนำ้เพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์
 ลดลง (เพิม่ขึ้น) (5,366,235) (5,996,443) 3,694,365 (5,996,443)

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (741,598,857) (1,292,251,777) (616,508,407) (1,130,805,939)

เงินสดจ่ำยส�ำหรับสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน (52,277,018) (14,157,832) (51,485,961) (13,406,447)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยทีด่ิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 6,801,808 1,247,345 18,786,935 10,847,300

เงินปันผลรับ 796,889 996,111 192,296,798 187,495,922

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (993,499,413) (1,320,140,285) (637,972,240) (907,671,806)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธ ิ
ซื้อหุ้นสำมัญ 3,168,400 1,231,100 3,168,400 1,231,100

เงินปันผลจ่ำย (1,723,456,541) (2,174,030,269) (1,723,456,450) (2,174,030,080)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (1,720,288,141) (2,172,799,169) (1,720,288,050) (2,172,798,980)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ (11,320,069) (477,342,360) 8,376,391 (419,059,727)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 298,554,225 775,896,585 222,233,666 641,293,393

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี 
(หมำยเหตุ 8) 287,234,156 298,554,225 230,610,057 222,233,666

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รำยกำรทีไ่มใ่ช่เงินสด

เจ้ำหนีค้ำ่อำคำรและอุปกรณล์ดลง (37,760,436) (220,244,507) (46,382,423) (200,968,675)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) จัดตัง้ขึน้เป็นบรษัิทจ�ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด 

 
และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรประกอบกิจกำรภัตตำคำรโดยใช้ 
เครื่องหมำยกำรคำ้ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ที่อยูต่ำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยูท่ี่เลขที่ 1200 

 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มีสำขำเปิดให้บริกำรจ�ำนวน 452 สำขำ (2557: 428 สำขำ)

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงนิทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตัวิชิำชพี 
บญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิ 
ตำมขอ้ก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ 
กำรคำ้ลงวนัที ่ 28 กนัยำยน 2554 ออกตำม 
ควำมในพระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงิน 
ฉบับทีบ่ริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำก 
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำ
ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นใน
นโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑใ์นกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบ
กำรเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ 
“บรษิทัฯ”) และบรษิทัยอ่ย (ซ่ึงตอ่ไปนีเ้รยีก
วำ่ “บริษัทยอ่ย”) ดังตอ่ไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้ง
ขึ้นใน

ประเทศ
อัตราร้อยละ 

ของการถือหุ้น

2558 2557
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)
บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด จ�ำกัด ร้ำนอำหำร ไทย 100 100
บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง่ 
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

ให้บริกำรดำ้นกำร 
ฝึกอบรม

ไทย 100 100

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด 
ซัพพลำย จ�ำกัด

ผลิตอำหำรเพื่อ
จ�ำหนำ่ย

ไทย 100 -
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ข) บริษัทฯ จะถือวำ่มีกำรควบคุม 
กจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุหรอืบรษิทั 
ยอ่ยได ้หำกบรษิทัฯ มสีทิธไิดร้บั

 
หรอืมสีว่นไดเ้สียในผลตอบแทน 
ของกิจกำรทีเ่ขำ้ไปลงทุน และ 
สำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสัง่กำร 
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำง 
มีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงิน 
ผลตอบแทนนัน้ได้

ค)  บรษิทัฯ น�ำงบกำรเงนิของบรษิทั 
ย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบ 
กำรเงินรวมตัง้แต่วันทีบ่ริษัทฯ  
มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัท 
ยอ่ยจนถึงวันทีบ่ริษัทฯ สิน้สุด 
กำรควบคุมบริษัทยอ่ยนัน้

ง) งบกำรเงนิของบรษัิทยอ่ยไดจ้ดั
ท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชี
ที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของ 
บริษัทฯ

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษัิทฯ และ
บรษิทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนั

 
ที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออก 
จำกงบกำรเงินรวมนีแ้ลว้

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะ 
กิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนใน 
บริษัทยอ่ยและกำรร่วมค้ำตำมวิธี

 
รำคำทุน

3. มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ทีเ่ริม่มีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

และที่จะมีผลบังคับในอนำคต 
มีรำยละเอียดดังนี้

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินทีเ่ริม่มี 
ผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
บรษิทัฯ ไดน้�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ  
2557) และฉบบัใหมท่ีอ่อกโดยสภำ 
วชิำชพีบญัช ีซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั 
วนัที ่1 มกรำคม 2558 มำถอืปฏบิตัิ  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ดงักลำ่วไดร้บักำรปรบัปรงุหรอืจดั 
ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม 
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงนิระหวำ่งประเทศ  โดยสว่นใหญ ่
เป็นกำรปรบัปรงุถ้อยค�ำและค�ำศัพท ์ 
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัต ิ
ทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  
กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงนิดงักลำ่วมำถอืปฏบิตันิีไ้มม่ี 
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญตอ่ 
งบกำรเงนิของบรษิทัฯ อยำ่งไรกต็ำม  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมี

 
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ 
ซึ่งสำมำรถสรุปไดด้ังนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนด
ให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก�ำไร

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
หลกัคณติศำสตร์ประกนัภัยทนัทใีน 
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะ 
ที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้ 
กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำว 
ทันทีในก�ำไรขำดทุน หรือในก�ำไร 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอย 
รับรู้ในก�ำไรขำดทุนก็ได้

บ ริษัทฯ  และบ ริษัทย่อยได้
เปลีย่นแปลงกำรรบัรู้รำยกำรก�ำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี
ปัจจุบันจำกกำรรับรู้ทันทีในก�ำไร
หรือขำดทนุไปเป็นรับรู้ทนัทใีนก�ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน อยำ่งไรกต็ำม 
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มี
ผลกระทบต่องบกำรเงินปีปัจจุบัน
และงบกำรเงินปีกอ่นทีน่�ำมำแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 
เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 10 ก�ำหนดหลักเกณฑ ์
เกี่ยวกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม  
โดยใช้แทนเนื้อหำเกีย่วกบักำรบญัชี 
ส�ำหรับงบกำรเงนิรวมทีเ่ดมิก�ำหนด 
อยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่27  
เรื่อง งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ 
เฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี ้
เปลีย่นแปลงหลักกำรเกีย่วกับกำร 
พิจำรณำว่ำผู้ลงทุนมีอ�ำนำจกำร 
ควบคุมหรือไม ่ กล่ำวคือ ภำยใต

 ้
มำตรฐำนฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่ำ 
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ตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน
ได ้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีสว่น
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำร
ที่เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถ
ใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผล
ตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำร
ออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ก็ตำม กำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคัญนี้
สง่ผลให้ฝ่ำยบรหิำรตอ้งใช้ดลุยพนิจิ
อยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยมีอ�ำนำจควบคุม 
ในกจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุหรือไมแ่ละ 
จะต้องน�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจกำร 
มำจัดท�ำงบกำรเงินรวมบำ้ง

กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มี 
ผลกระทบตอ่งบกำรเงนิของบรษิทัฯ
และบริษัทยอ่ย

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที ่11 
เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 11 ใช้แทนมำตรฐำนกำร 
บัญชี ฉบับที ่31 เรื่อง สว่นไดเ้สีย 
ในกำรร่วมค้ำ ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป 

 
มำตรฐำนฉบับนีก้�ำหนดให้กิจกำร 
ทีล่งทนุในกจิกำรใด ๆ  ตอ้งพจิำรณำ 
ว่ำตนมีกำรควบคุมร่วม (Joint  
control) กับผู้ลงทุนรำยอื่ น 
ในกิจกำรนัน้หรือไม ่หำกกิจกำรม ี
กำรควบคุมร่วมกับผูล้งทุนรำยอ่ืน 
ในกิจกำรที่ถูกลงทุนนั้นแล้ว 
ให้ถือว่ำกิจกำรนั้นเป็นกำรร่วม

 

กำรงำน (Joint arrangement)  
หลงัจำกนัน้ กจิกำรตอ้งใช้ดุลยพนิจิ 
ในกำรก�ำหนดประเภทของกำรรว่ม 
กำรงำนนัน้วำ่เป็น กำรด�ำเนินงำน 
ร่วมกัน (Joint operation) หรือ  
กำรร่วมคำ้ (Joint venture) และ 
บนัทกึสว่นไดเ้สียจำกกำรลงทนุให้

 
เหมำะสมประเภทของกำรร่วม 
กำรงำน กล่ำวคือ หำกเป็นกำร 
ด�ำเนินงำนร่วมกัน ให้กิจกำรรับรู้ 
สว่นแบง่ในสนิทรพัย ์หนีส้นิ รำยได ้

 และคำ่ใช้จ่ำยแตล่ะรำยกำรของกำร
 ด�ำเนินงำนร่วมกันตำมส่วนที่ตน 

มีสิทธิตำมสัญญำในงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของตน แต่หำกเป็น 
กำรร่วมคำ้ ให้กจิกำรรบัรูเ้งินลงทนุ

 ในกำรร่วมค้ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
 ในงบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำม 

วิธีส่วนได้เสีย หรืองบกำรเงินรวม  
(หำกมี) และรับรู้เงินลงทุนในกำร 
ร่วมคำ้ตำมวธิรีำคำทนุในงบกำรเงนิ 
เฉพำะกิจกำร

กำรน�ำมำตรฐำนขำ้งตน้มำใช้ท�ำให้
 บรษิทัฯ ตอ้งเปลีย่นวธิใีนกำรบนัทกึ 

บญัชเีงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้จ�ำนวน 
หนึ่งแห่ง จำกวิธีรวมตำมสัดส่วน 
มำเป็นวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได

 ้
ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที ่
แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผล 
ของกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้น  
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
นโยบำยบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู ่
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ขอ้ 4

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 เรื่อง 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ
สว่นไดเ้สียในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องกำร

เปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับส่วน

ได้เสียของกิจกำรในบริษัทย่อย 

กำรร่วมกำรงำน บรษิทัร่วม รวมถงึ 
กิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว  
มำตรฐำนฉบับนีจ้ึงไมม่ีผลกระทบ 
ทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เรื่อง 
กำรวัดมูลคำ่ยุติธรรม

มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดแนวทำง 

เกีย่วกับกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมและ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบักำรวดั 
มลูคำ่ยตุธิรรม กลำ่วคอื หำกกจิกำร 
ตอ้งวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัย

 ์
หรือหนี้สินใดตำมข้อก�ำหนด 
ของมำตรฐำนที่ เกี่ยวข้องอื่ น  
กจิกำรจะตอ้งวดัมลูคำ่ยตุธิรรมนัน้ 
ตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับ 

นี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
ในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่ม 
ใช้มำตรฐำนนี้

มำตรฐำนฉบบันีไ้มมี่ผลกระทบอยำ่ง

เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
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 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับ 
ในอนำคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพ

บัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม ่

รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชจี�ำนวน
หลำยฉบบั ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ทีเ่ริม่ในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 
2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงนิดงักลำ่วไดร้บักำรปรบัปรงุ 
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำ 
เทำ่เทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เชื่อว่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม ่รวมถงึ 
แนวปฏบิติัทำงบญัชีดังกลำ่วจะไมม่ี 
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่ 
งบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

ในระหว่ำงปีปัจจุบันบริษัทฯ ได้
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่
ส�ำคัญตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เนื่องจำก 
กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุ 
มำถือปฏิบัติ

จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุง 
ที่มีผลกระทบต่อรำยกำรใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบ
ก�ำไรขำดทุนรวมมีดังนี้

(หนว่ย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม 2557

ณ วันที ่ 
1 มกรำคม 2557

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เพิม่ขึ้น 133,619 147,372

สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง (85,478) (102,957)

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนลดลง (72,491) (63,368)

หนีส้ินหมุนเวียนลดลง (24,350) (18,953)

(หนว่ย: พันบำท)

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่ 
31 ธันวำคม 2557

งบก�ำไรขำดทุน

รำยไดล้ดลง (147,159)

คำ่ใช้จ่ำยลดลง (158,188)

สว่นแบง่ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วม
คำ้เพิม่ขึ้น 11,029
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5. นโยบายการบัญชี 
ที่ส�าคัญ

5.1 กำรรับรู้รำยได้

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร

รำยไดส้ว่นใหญป่ระกอบดว้ยรำยได้
 จำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

ในภตัตำคำร ซึ่งรบัรู้เมื่อไดส้ง่มอบ 
สนิคำ้และให้บรกิำรแลว้ รำยไดจ้ำก

 กำรขำยและบรกิำรแสดงมลูคำ่ตำม 
รำคำในใบก�ำกับสินคำ้โดยไมร่วม 
ภำษีมูลคำ่เพิม่ ส�ำหรับสินคำ้ทีไ่ด

 ้
สง่มอบและบรกิำรทีไ่ดใ้ห้หลงัจำก

 
หักสว่นลดแลว้

รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมสมำชิก

รำยไดจ้ำกบตัรสมำชกิรบัรูโ้ดยวธิี 
เสน้ตรงตลอดอำยขุองบตัรสมำชกิ

ดอกเบีย้รับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำม
เกณฑค์งคำ้งโดยค�ำนงึถึงอตัรำผล
ตอบแทนทีแ่ทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงนิปันผลรบัถอืเป็นรำยได้เมือ่บรษิทัฯ
มีสทิธใินกำรรบัเงนิปันผล

รำยไดอ้ื่น

รำยไดอ้ื่นรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์
คงคำ้ง

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 
หมำยถงึ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร 

และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ 
คล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืน 
ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือน 
นบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและไมม่ขีอ้จ�ำกัด

 
ในกำรเบิกใช้

5.3 ลูกหนีก้ำรคำ้

ลกูหนีก้ำรคำ้แสดงมลูคำ่ตำมจ�ำนวน 
มลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ บนัทกึ 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ 
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจ 
เกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี ้
ไมไ่ด้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำก 
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ 
กำรวิเครำะห์อำยุหนี้

5.4 สินคำ้คงเหลือ

สินคำ้ส�ำเร็จรูปแสดงตำมรำคำทุน 
(วิธีเขำ้กอ่น-ออกกอ่น) หรือมูลคำ่
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต�ำกวำ่ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถึง
ต้นทุนในกำรผลิตทัง้หมดรวมทัง้
คำ่โสหุ้ยโรงงำนดว้ย

วตัถุดบิและวสัดอุุปกรณแ์สดงตำม
รำคำทุน (วิธีเขำ้กอ่น-ออกกอ่น) 
หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต�ำกว่ำ และจะถือเป็น
สว่นหนึ่งของตน้ทุนกำรผลิตเมื่อมี
กำรเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้
แสดงตำมมูลคำ่ยุติธรรม กำร
เปลีย่นแปลงในมูลคำ่ยุติธรรม
ของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุน

ข) เงนิลงทนุในตรำสำรทนุทีไ่มอ่ยู่
ในควำมต้องกำรของตลำดถือ
เป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดง
ในรำคำทนุสทุธจิำกคำ่เผื่อกำร
ดอ้ยคำ่ (ถ้ำมี)

ค) เงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ทีแ่สดง
ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีสว่นไดเ้สีย

ง) เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและกำร
ร่วมคำ้ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรแสดงมลูคำ่ตำมวิธี
รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค�ำนวณจำกมูลค่ำของสินทรัพย์
สุทธิของหนว่ยลงทุน

เมื่อมกีำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ ผลต่ำง 
ระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ 
กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ 
ขำดทุน

5.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ และคำ่
เสื่อมรำคำ

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน 
อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำ
สะสม และคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของ
สินทรัพย ์(ถ้ำมี)

คำ่เสื่อมรำคำของอำคำรและอปุกรณ์
ค�ำนวณจำกรำคำทนุของสนิทรพัย์
โดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยใุห้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
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สว่นปรับปรุงทีด่ิน 5 ปี

อำคำร 20 ปี

สว่นปรับปรุงพื้นทีเ่ช่ำ ตำมอำยุสัญญำเช่ำ

งำนระบบ 10 ปี

อุปกรณเ์ครื่องครัวและอุปกรณด์�ำเนินงำน 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 8 ปี

เครื่องตกแตง่ ติดตัง้ และอุปกรณส์�ำนักงำน 3 ปี และ 5 ปี

ยำนพำหนะ 5 ปี

คำ่เสื่อมรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไมม่กีำรคดิคำ่เสื่อมรำคำส�ำหรบัทีด่นิ งำนระหวำ่งกอ่สร้ำงและอปุกรณร์ะหวำ่ง
ติดตัง้

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตัดรำยกำรทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ ์ ออกจำกบัญชี  
เมื่อจ�ำหนำ่ยสนิทรพัยห์รอืคำดวำ่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนำคต

 จำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำก
 

กำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเม่ือบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
 ตัดรำยกำรสินทรัพยน์ัน้ออกจำกบัญชี

5.7 สินทรัพยไ์มม่ีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำ 
ตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำย 
สะสมและคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สะสม 

 
(ถ้ำมี) ของสินทรัพยน์ัน้

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตดัจ�ำหนำ่ย
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยกุำรให้
ประโยชนจ์�ำกดัอยำ่งมรีะบบตลอด
อำยกุำรให้ประโยชนข์องสนิทรพัย์
นัน้ และจะประเมินกำรด้อยคำ่ของ
สินทรัพยด์ังกล่ำวเมื่อมีขอ้บ่งชี้ว่ำ

สินทรพัยน์ัน้เกดิกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัฯ
 

และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำ 
กำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัด 
จ�ำหน่ำยของสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน

 
ดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย 

 
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย

 ในสว่นของก�ำไรหรือขำดทุน

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยกุำรให้

ประโยชนจ์�ำกัดมีดังนี้

 อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี และ 10 ปี

5.8 สทิธกิำรเช่ำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

สิทธิกำรเช่ำแสดงมูลคำ่ตำมรำคำ
ทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
(ถ้ำมี)

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำ
ค�ำนวณจำกรำคำทนุโดยวธิเีสน้ตรง
ตำมอำยุสัญญำเช่ำและรวมอยูใ่น
กำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนิงำน

5.9 รำยกำรธรุกจิกบับุคคลหรอืกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกัน

บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบั 
บริษัทฯ หมำยถงึ บคุคลหรอืกจิกำร 
ทีม่ีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 
บริษัทฯ ควบคุมไมว่่ำจะเป็นโดย 
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยูภ่ำยใต้
กำรควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทั
ร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท�ำให้
มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญต่อ
บริษัทฯ ผูบ้ริหำรส�ำคัญ กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มี 
อ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุม 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

5.10 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์
โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทน
ของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงนิที่
จ่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรู้ 
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เป็นคำ่ใช้จ่ำยในสว่นของก�ำไรหรอื
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
ของสัญญำเช่ำ

คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิก
สญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนกอ่นหมดอำยุ
กำรเช่ำ เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้งจ่ำยให้

 แกผู่ใ้ห้เช่ำจะบันทึกเป็นคำ่ใช้จ่ำย

 ในรอบระยะเวลำบัญชทีีก่ำรยกเลกิ 
นัน้เกิดขึ้น

5.11 เงินตรำตำ่งประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุล 
เงนิบำท ซึ่งเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำร 
ตำ่ง ๆ  ของแตล่ะกจิกำรทีร่วมอยูใ่น 
งบกำรเงินรวมวดัมลูคำ่ดว้ยสกลุเงนิ 
ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนัน้

รำยกำรทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
แปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ซึ่งอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ไดแ้ปลงคำ่เป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยน
ได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำร
ด�ำเนินงำน

5.12 กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะท�ำกำร

ประเมนิกำรด้อยคำ่ของทีด่นิ อำคำร

และอุปกรณ ์ สินทรัพยไ์มม่ีตัวตน

และสิทธิกำรเช่ำของบริษัทฯ และ

บรษิทัยอ่ย หำกมขีอ้บง่ชีว้ำ่สนิทรพัย์
ดังกลำ่วอำจดอ้ยคำ่ บริษัทฯ และ

บรษัิทยอ่ยรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อย

ค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

ของสินทรัพยม์ีมูลคำ่ต�ำกวำ่มูลคำ่

ตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้

มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืหมำยถงึ
 

มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร

ขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำก

กำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใด

จะสูงกวำ่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ใน

สว่นของก�ำไรหรือขำดทุน

5.13 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ีช่�ำระ

ดว้ยตรำสำรทุน

บริษัทฯ รับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริกำร

จำกพนักงำนตำมมูลค่ำยุติธรรม

ของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดย

บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ

ก�ำไรหรือขำดทุนตำมเงื่อนไขของ

ระยะเวลำกำรให้บรกิำรของพนกังำน 
ที่ก�ำหนดไว้ในโครงกำรพร้อมกับ 
รบัรู ้“สว่นทนุจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ”์ ในสว่นของผูถ้อืหุ้น

5.14 ผลประโยชนข์องพนักงำน

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร ะ ย ะ สั้ น ข อ ง
พนักงำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงิน
เดือน คำ่จ้ำง โบนัส และเงินสมทบ
กองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
และผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

โครงกำรสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และพนักงำน 
ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรอง 
เลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที ่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินทีบ่รษิทัฯ 
และบริษัทยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็น

 
รำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุน 
ส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำก 
สนิทรัพยข์องบริษทัฯ และบรษัิทยอ่ย  
เงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ่ำย 
สมทบกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีบนัทกึ 
เป็นคำ่ใช้จ่ำยในปีทีเ่กดิรำยกำร

โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำก
งำนและผลประโยชนร์ะยะยำวอื่น
ของพนักงำน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระ 
ส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้

 
แกพ่นักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม 
กฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ และ 
บรษิทัยอ่ยถอืวำ่เงนิชดเชยดังกลำ่ว
เป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออก
จำกงำนส�ำหรับพนักงำน นอกจำก
นัน้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจัดให้มี
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โครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอื่น
ของพนักงำน ได้แก ่ โครงกำรเงิน
รำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนด
ระยะเวลำ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณ
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำน
และโครงกำรผลประโยชน์ระยะ
ยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) 
โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผล
ประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำนจะรบัรูท้นัทใีนก�ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผล
ประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนกังำน
จะรบัรูท้นัทใีนก�ำไรหรอืขำดทนุ

ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
บญัช ีฉบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนกังำนเป็นครัง้แรกในปี 2554  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเลือกรับรู้ 
หนี้สินในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงที ่
มำกกวำ่หนีสิ้นทีร่บัรู ้ณ วนัเดยีวกนั 
ตำมนโยบำยกำรบัญชีเดิม โดย 

บนัทกึปรบัก�ำไรสะสม ณ วนัตน้งวด
ของปี 2554

5.15 ประมำณกำรหนีส้ิน

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะบันทึก
ประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี
เมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว 
และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง
แนน่อนวำ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผกูพันนัน้ และ
สำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพัน
นัน้ไดอ้ยำ่งนำ่เชื่อถือ

5.16 ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงิน
ได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชี

ภำษีเงินไดปั้จจุบัน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภำษ ี
เงนิไดปั้จจบุนัตำมจ�ำนวนทีค่ำดวำ่ 
จะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บ

 
ภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไร 
ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด 
ในกฎหมำยภำษีอำกร

ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภำษ ี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีของผล 
แตกตำ่งชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำม 
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบั 
ฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหนี้สิน 
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษ ี

ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ 
ระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับรู้หนีส้ิน 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผล 
แตกตำ่งชัว่ครำวทีต่อ้งเสยีภำษทุีก 
รำยกำร แตร่บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิได้

 รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกตำ่ง 
ชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้ง 
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้

 
ในจ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้
คอ่นขำ้งแนท่ีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

 จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอ 
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวทีใ่ช้หักภำษแีละผลขำดทนุ
ทำงภำษีทีย่ังไมไ่ดใ้ช้นัน้

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะทบทวน 
มูลคำ่ตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษี 
เงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ 
ระยะเวลำรำยงำน และจะท�ำกำร 
ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว 
หำกมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนว่ำ่
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไมม่กี�ำไร
ทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรพัย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีทัง้หมด
หรือบำงสว่นมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะบันทึก 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชโีดยตรง 
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่

 
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้

5.17 กำรวัดมูลคำ่ยุติธรรม

มลูคำ่ยุตธิรรม หมำยถงึ รำคำทีค่ำดวำ่ 
จะไดร้บัจำกกำรขำยสนิทรพัยห์รอื 
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เป็นรำคำทีจ่ะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหนี้
สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้นในสภำพปกติ
ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันทีว่ัดมูลคำ่ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องใน
กำรวัดมูลคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์
และหนีส้นิซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก�ำหนดให้
ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ยกเวน้ในกรณทีีไ่มม่ตีลำดทีม่สีภำพ
คลอ่งส�ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิที่
มีลักษณะเดียวกันหรือไมส่ำมำรถ
หำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มี
สภำพคลอ่งได ้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม
โดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ ์
และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวขอ้งกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรม
นัน้ให้มำกทีสุ่ด

ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรมทีใ่ช้วดั
มูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหนีส้ินในงบกำร
เงินแบ่งออกเป็นสำมระดับตำม
ประเภทของขอ้มลูทีน่�ำมำใช้ในกำร
วัดมูลคำ่ยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ขอ้มลูรำคำเสนอซื้อขำย
ของสินทรัพยห์รือหนีส้ิน
อยำ่งเดียวกันในตลำดที่
มีสภำพคลอ่ง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถ
สงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอื
หนีส้นิ ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลู
ทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดบั 3 ใช้ขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสังเกต
ได้ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดในอนำคต
ทีก่จิกำรประมำณขึน้

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะประเมิน
ควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหวำ่งล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม
ส�ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีถ่อือยู ่
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีม่ี
กำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมแบบเกิดขึ้น 
ประจ�ำ

6. การใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทาง
บัญชีที่ส�าคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใช้ดลุยพนิจิ

 
และกำรประมำณกำรในเรื่องที ่
มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้

 
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร 
ดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ�ำนวนเงนิ

 
ทีแ่สดงในงบกำรเงินและตอ่ขอ้มูล 
ที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบ 
กำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำง 
ไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้กำร 
ใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร 
ทีส่�ำคัญมีดังนี้

สัญญำเช่ำ
ในกำรพจิำรณำประเภทของสญัญำ
เช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
หรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำย
บริหำรไดใ้ช้ดลุยพินิจในกำรประเมนิ
เงื่อนไขและรำยละเอยีดของสญัญำ
เพื่อพจิำรณำวำ่บรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยได้โอนหรือรับโอนควำมเสีย่ง
และผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ
ดังกลำ่วแลว้หรือไม่

คำ่เผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัย 
จะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็น 
ตอ้งใช้ดลุยพนิจิในกำรประมำณกำร 
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำก 
ลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึง 
ประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีต 
อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
เป็นตน้

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของ
เงินลงทุนทัว่ไป
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุทัว่ไป
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน 
ดงักลำ่วไดล้ดลงอยำ่งมสีำระส�ำคัญ
และเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะ
สรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลง
อย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะ
เวลำนำนหรือไมน่ัน้จ�ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร
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มูลคำ่ยุติธรรมของ 
เครื่องมือทำงกำรเงิน

ในกำรประเมินมูลคำ่ยุติธรรมของ

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำร

ซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถ

หำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง 

ฝ่ำยบรหิำรตอ้งใช้ดลุยพนิจิในกำร

ประเมนิมลูคำ่ยตุธิรรมของเครื่องมอื

ทำงกำรเงนิดงักลำ่ว โดยใช้เทคนคิ

และแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลคำ่ 

ซึ่งตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลองได้มำ

จำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่
ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยง

ทำงด้ำนเครดิต (ทัง้ของธนำคำร

และคูส่ัญญำ) สภำพคลอ่ง ขอ้มูล

ควำมสมัพนัธ ์และกำรเปลีย่นแปลง

ของมลูคำ่ของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ

ในระยะยำว กำรเปลีย่นแปลงของ 

สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร 
ทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณ อำจมผีลกระทบ 
ต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ใน

 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผย 

ล�ำดับชัน้ของมูลคำ่ยุติธรรม

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์
และคำ่เสื่อมรำคำ

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของ 
อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร 
จ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำย ุ
กำรให้ประโยชนแ์ละมลูคำ่คงเหลอื

 
เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและ 
อุปกรณ ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำร 

ให้ประโยชนแ์ละมลูคำ่คงเหลอืใหม่
หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นตอ้ง 
สอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน  
อำคำรและอปุกรณใ์นแตล่ะช่วงเวลำ

 
และบันทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้
รับคืนต�ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำร
จ�ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำ
ใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับ
สินทรัพยน์ัน้

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิได้
รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกตำ่ง
ชัว่ครำวทีใ่ช้หักภำษแีละขำดทุนทำง 
ภำษีที่ไมไ่ด้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไป

 
ไดค้อ่นขำ้งแนว่ำ่บรษิทัฯ จะมกี�ำไร

 ทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ 
ประโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำร 
จ�ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บรษิทัฯ 
ควรรบัรูจ้�ำนวนสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได

 ้
รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด  
โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำง 
ภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคต 
ในแตล่ะช่วงเวลำ

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ทีช่�ำระดว้ยตรำสำรทุน
ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
ของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ฝ่ำยบรหิำรตอ้งใช้ดลุยพนิจิในกำร
วัดมูลคำ่ รวมทัง้สมมติฐำนตำ่ง ๆ  
ที่เหมำะสม เช่น อำยุของสิทธิ 
ซื้อหุ้น ควำมผันผวนของรำคำหุ้น 
และอัตรำเงินปันผล เป็นตน้

ผลประโยชนห์ลังออก
จำกงำนของพนักงำนตำม
โครงกำรผลประโยชนแ์ละ 
ผลประโยชนร์ะยะยำวอื่น 
ของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน ์
หลังออกจำกงำนของพนักงำน 
และตำมโครงกำรผลประโยชน ์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ประมำณ 
ขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
ซึ่งต้องอำศัยขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ
ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อัตรำ 
คิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำ
กำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนกังำน 
เป็นตน้

7. รายการธุรกิจกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหวำ่งปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
มีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคล 
หรือกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน รำยกำร 
ธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมทีต่กลงกนั 
ระหวำ่งบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และ 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
เหลำ่นัน้ ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
โดยสำมำรถสรุปไดด้ังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557 2558 2557

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทยอ่ย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)

ขำยสินคำ้ - - 833 759 รำคำทุนบวกก�ำไรสว่นเพิม่ร้อยละ 8 
และร้อยละ 10

รำยไดค้ำ่เช่ำช่วงและคำ่บริกำรช่วง - - 25 20 ตำมอัตรำทีร่ะบุในสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน - - 54 54 อัตรำร้อยละ 4 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบริกำร (หลังหักภำษี 
มูลคำ่เพิม่) แตไ่มเ่กิน 4 ลำ้นบำท
ตอ่เดือน และอัตรำ 0.5 ลำ้นบำท
ตอ่เดือน

เงินปันผลรับ - - 191 187 ตำมอัตรำทีป่ระกำศจ่ำย

ดอกเบีย้รับ - - - 1 อัตรำร้อยละของดอกเบีย้ตัว๋สัญญำ
ใช้เงินของธนำคำรแห่งหนึ่งตอ่ปี

ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - 12 10 รำคำตำมบัญชีบวกก�ำไรสว่นเพิม่

คำ่ฝึกอบรมจ่ำย - - 76 78 รำคำตลำด
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

รำยไดค้ำ่ตอบแทนสิทธิ 5 5 5 5 อัตรำร้อยละ 0.5 ของยอดขำยรวม
ตอ่เดือน

คำ่ตอบแทนสิทธิจ่ำย 47 44 - - อัตรำร้อยละ 2 ของยอดขำยสุทธิรวม
ตอ่เดือน

คำ่เช่ำอุปกรณด์�ำเนินงำนจ่ำย 39 36 28 25 รำคำตลำด

ซื้อสินทรัพยถ์ำวร 1 2 1 2 รำคำตลำด

คำ่เช่ำทีด่ินพร้อมสิง่ปลูกสร้ำงจ่ำย 31 28 31 28 ตำมอัตรำทีร่ะบุในสัญญำ
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอยีด
ดังนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกัน (หมำยเหตุ 10)

บริษัทยอ่ย - - 113,273,513 103,889,015

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน) 707,866 598,127 707,866 598,127

รวมลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกัน 707,866 598,127 113,981,379 104,487,142

เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน  
(หมำยเหตุ 19)

บริษัทยอ่ย - - 4,775,506 5,528,576

บริษัททีเ่กีย่วขอ้งกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน) 15,690,060 8,552,384 9,914,235 3,099,939

รวมเจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 15,690,060 8,552,384 14,689,741 8,628,515

สัญญำส�ำคัญกับกิจกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกัน
สั ญ ญ ำ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร ใ ช้
เครื่องหมำยกำรค้ำและรูปแบบ
กำรให้บริกำร และสิทธิในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2537 
บรษิทัฯ เขำ้ท�ำสัญญำให้สิทธใินกำร 
ใช้เครื่องหมำยกำรคำ้และรูปแบบ 
กำรให้บรกิำร “เอม็ เค เรสโตรองต์” 
ในกำรเปิดร้ำนอำหำรสุกี้ยำกี ้
รูปแบบไทยในประเทศญี่ปุ่ น แก ่

บรษิทั พลนีสั-เอม็เค จ�ำกัด ซึ่งเป็น 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในประเทศ 
ญี่ปุ่ น โดยมีค่ำตอบแทนสิทธิ 
เริ่มแรกเป็นจ�ำนวน 25 ล้ำนเยน  
ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัช�ำระเตม็มลูคำ่แลว้

 
ในปี 2545 และมีค่ำธรรมเนียม 
รำยเดือนในอัตรำร้อยละ 0.5 ของ 
ยอดขำยรวม สญัญำดงักลำ่วมอีำยุ  
3 ปีและจะตอ่อำยุออกไปอีกทุก ๆ  
3 ปีจนกวำ่จะมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้ง

 
สิน้สดุสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร

กอ่นวันสิน้สุดสัญญำ 180 วัน

สัญญำรับจ้ำงบริหำรงำน

เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557  
บรษิทัฯ เขำ้ท�ำสญัญำรบัจำ้งบริหำร
งำนให้แก ่บรษิทั เอม็ เค อนิเตอรฟ์ู้ ด 

 
จ�ำกัด ซ่ึงบริษัทฯตกลงรับจ้ำง 
บรหิำรงำนในดำ้นกำรปฏบิตังิำนที ่
สำขำ ดำ้นกำรพฒันำธรุกิจและงำน 
วิศวกรรม ดำ้นกำรจัดซื้อ ดำ้นกำร 
ตลำด ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน  
ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล และดำ้น 
กำรควบคมุคณุภำพ โดยบรษิทัฯ จะ 
ไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรบรหิำรงำน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

ตำมสัญญำในอัตรำร้อยละ 4 ของ 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  
(หลงัหกัภำษมีลูคำ่เพิม่) แตไ่มเ่กนิ 

 
4 ลำ้นบำทตอ่เดอืน สญัญำดงักล่ำว

 
มีอำยุ 2 ปี โดยมีผลบังคับใช้ 
ตัง้แตว่ันที ่1 มีนำคม 2557 - 28  
กุมภำพันธ์ 2559 และจะต่ออำย ุ
ออกไปอกีทกุๆ 2 ปี จนกวำ่บรษิทัฯ  
จะได้รับหนังสือแจ้งควำมประสงค

 ์
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบริษัท เอม็  
เค อินเตอร์ฟู้ ด จ�ำกัด ล่วงหน้ำ

 
กอ่นสิน้สุดระยะเวลำในแต่ละรอบ 
ไมน่อ้ยกวำ่ 3 เดือน

เมื่อวนัที ่20 ธันวำคม 2556 บรษิทัฯ 

เขำ้ท�ำสญัญำรับจ้ำงบริหำรงำนให้
 

แกบ่ริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง่  
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลง 
รบัจ้ำงบรหิำรงำนในด้ำนกำรจดัซื้อ 
ดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ ด้ำนกำร 
บริหำรงำนบุคคล และบริหำรงำน 

กำรฝึกอบรม โดยบริษัทฯ จะได้ 
รับคำ่ตอบแทนในกำรบริหำรงำน 
ตำมสัญญำเป็นรำยเดือนในอัตรำ 

เดอืนละ  500,000  บำท  สญัญำ 

ดงักลำ่วมอีำย ุ2 ปี โดยมผีลบงัคบัใช้ 
ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2557 - 31  
ธันวำคม 2558 และจะต่ออำยุ 
ออกไปอกีทกุๆ 2 ปี จนกวำ่บรษิทัฯ 
จะได้รับหนังสือแจ้งควำมประสงค

 ์
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท  
เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ 

จ�ำกัด ล่วงหน้ำก่อนสิ้นสุดระยะ
 

เวลำในแต่ละรอบไม่น้อยกว่ำ 
 

3 เดือน

สญัญำให้เช่ำช่วงสทิธกิำรเช่ำพื้นที่

และสัญญำให้บริกำรช่วง

บริษัทฯ เขำ้ท�ำสัญญำให้เช่ำช่วง
 

สิทธิกำรเช่ำพื้ นที่และสัญญำ 
ให้บริกำรช่วงแก่บริษัท เอ็ม เค 

 
อินเตอร์ฟู้ ด จ�ำกัด ทัง้สิน้ 9 แห่ง 

 
รำยไดค้ำ่เช่ำช่วงและคำ่บรกิำรช่วง

 เป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำแต่ละ 
ฉบับ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี  
และสำมำรถตอ่อำยอุอกไปอกีทกุ ๆ   
3 ปี หำกบรษัิท เอม็ เค อนิเตอร์ฟู้ด  
จ�ำกัด มิไดป้ฏิบัติผิดสัญญำ

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและโกดัง

เก็บสินคำ้

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำที่ดิน  
อำคำร และโกดังเก็บสินคำ้กับบรษัิท  
โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
จ�ำกัด โดยทีฝ่่ำยหลังตกลงให้เช่ำ

 
ทีด่นิ รวม 6 โฉนด พร้อมสิง่ปลูกสร้ำง  
และบริษัทฯ ตกลงทีจ่ะจ่ำยคำ่เช่ำ

 
เป็นจ�ำนวน 1.47 ล้ำนบำทตอ่เดอืน  
มผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม  
2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม  

2557 ทัง้นีส้ัญญำดังกลำ่วระบุให้

บริษัทฯ เริ่มช�ำระค่ำเช่ำงวดแรก 
ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  

เป็นตน้ไป และบริษัทฯ จะตอ้งแจ้ง
 

ควำมจ�ำนงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ 

ก่อนระยะเวลำเช่ำเดิมสิ้นสุดลง 
ไมน่อ้ยกวำ่ 90 วัน

เม่ือวันที ่1 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ
และบริษัท โกลบอล แอสเซท  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ�ำกัด ไดต้กลงท�ำ

 
สญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำรและโกดงัเกบ็ 
สนิคำ้ฉบับใหม ่โดยบริษัทฯ ตกลง 
ที่จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นจ�ำนวน 1.69 

 
ล้ำนบำทต่อเดือน มีผลบังคับใช้

 
ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2558 จนถงึ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และบรษิทัฯ 
จะต้องแจ้งควำมจ�ำนงกำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำกอ่นระยะเวลำเช่ำเดิม
สิน้สุดลงไมน่อ้ยกวำ่ 90 วัน

สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรคลัง
สินคำ้

เมื่อวันที ่1 มีนำคม 2556 บริษัทฯ
ไดท้�ำสญัญำเช่ำทีด่นิและอำคำรคลงั
สินคำ้กับบริษัท โกลบอล แอสเซท 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ�ำกัด โดยทีฝ่่ำย
หลังตกลงให้เช่ำที่ดินและอำคำร
คลังสินคำ้และบริษัทฯ ตกลงที่จะ 
จ่ำยคำ่เช่ำตำมอัตรำทีร่ะบใุนสญัญำ 
สญัญำเช่ำนีม้กี�ำหนดระยะเวลำเช่ำ 
20 ปี นับแตว่ันที ่ 1 พฤศจิกำยน 
2556 ถึงวันที ่ 31 ตุลำคม 2576 
ทัง้นีส้ญัญำดงักลำ่วระบใุห้บรษัิทฯ
เริ่มช�ำระค่ำเช่ำงวดแรกในวันที ่
1 พฤศจิกำยน 2556 เป็นต้นไป 
และบรษิทัฯ จะตอ้งแจ้งควำมจ�ำนง 
กำรตอ่อำยุสญัญำเช่ำกอ่นระยะเวลำ
เช่ำเดมิสิน้สดุลงไมน่อ้ยกวำ่ 90 วนั
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ในระหวำ่งปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคำ่ใช้จ่ำยผลประโยชนพ์นักงำนทีใ่ห้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดังตอ่ไปนี้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม/
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 102 134

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 4 4

ผลประโยชนท์ีจ่่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 27 44

รวม 133 182

ในระหวำ่งปี 2558 และ 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีำรจ่ำยผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนแกก่รรมกำรและผูบ้รหิำร

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

เงินสด 156,909,835 156,777,245 135,775,847 136,895,549

เงินฝำกธนำคำร 130,324,321 141,776,980 94,834,210 85,338,117

รวม 287,234,156 298,554,225 230,610,057 222,233,666

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพยม์ีอัตรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.05 
ถึง 0.50 ตอ่ปี)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

9. เงินลงทุนชั่วคราว
9.1 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนชัว่ครำวประกอบดว้ยรำยกำรดังตอ่ไปนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินฝำกประจ�ำ 4,850,000,000 7,660,144,000 4,800,000,000 7,530,144,000

เงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้ 
(หมำยเหตุ 9.2) 3,740,994,671 698,854,398 3,410,908,401 570,413,342

รวม 8,590,994,671 8,358,998,398 8,210,908,401 8,100,557,342

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 1.90 ถึง 2.60 ตอ่ปี (2557: ร้อยละ 2.50 ถึง 
3.25 ตอ่ปี)

9.2 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้ ประกอบดว้ยรำยกำรดังตอ่ไปนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม

2558 2557
รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสในตรำสำรหนี้
ปันผล 2 20,000,000 20,311,507 20,000,000 20,497,403

กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงินพลัส - - 544,279,854 544,485,923
กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเพิม่ทรัพย์ 945,587,301 946,516,399 - -
กองทุนเปิดไทยพำณิชยต์รำสำรรัฐ

ตลำดเงิน - - 133,709,576 133,836,788
กองทุนเปิดไทยพำณิชยส์ะสมทรัพย์

ตรำสำรหนีพ้ลัส (ชนิด 1) 2,765,433,117 2,774,131,966 - -
กองทุนเปิด เค ตลำดเงิน 32,020 34,799 32,020 34,284
รวมเงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพย์

เพื่อคำ้ 3,731,052,438 3,740,994,671 698,021,450 698,854,398
บวก: ก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่ 9,942,233 832,948
รวมเงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพย์

เพื่อคำ้ 3,740,994,671 698,854,398
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(หนว่ย: บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสในตรำสำรหนี้
ปันผล 2 20,000,000 20,311,507 20,000,000 20,497,403

กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงินพลัส - - 415,885,007 416,044,867
กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเพิม่ทรัพย์ 616,161,849 616,430,129 - -
กองทุนเปิดไทยพำณิชยต์รำสำรรัฐ

ตลำดเงิน - - 133,709,576 133,836,788
กองทุนเปิดไทยพำณิชยส์ะสมทรัพย์

ตรำสำรหนีพ้ลัส (ชนิด 1) 2,765,433,117 2,774,131,966 - -
กองทุนเปิด เค ตลำดเงิน 32,020 34,799 32,020 34,284
รวมเงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพย์

เพื่อคำ้ 3,401,626,986 3,410,908,401 569,626,603 570,413,342
บวก: ก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่ 9,281,415 786,739
รวมเงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพย์

เพื่อคำ้ 3,410,908,401 570,413,342

รำยกำรเปลีย่นแปลงของบัญชีเงินลงทุนชัว่ครำวในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 
สรุปไดด้ังนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ยอดคงเหลือตน้ปี 698,854,398 338,550,729 570,413,342 256,403,421

ซื้อเพิม่ 14,440,517,326 10,576,146,940 12,556,817,326 8,705,500,000

ขำย (11,428,517,326) (10,226,313,251) (9,741,917,326) (8,399,837,801)

ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 21,030,988 11,430,430 17,100,383 9,022,249

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
เปลีย่นแปลงมูลคำ่ 9,109,285 (960,450) 8,494,676 (674,527)

ยอดคงเหลือปลำยปี 3,740,994,671 698,854,398 3,410,908,401 570,413,342
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

อำยุหนีค้งคำ้งนับจำกวันทีถ่ึงก�ำหนด
ช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ - - 87,433,535 79,271,777

รวมลูกหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน - - 87,433,535 79,271,777

ลูกหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน

อำยุหนีค้งคำ้งนับจำกวันทีถ่ึงก�ำหนด
ช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 27,433,847 26,259,178 23,854,625 23,596,722

รวมลูกหนีก้ำรคำ้ - กิจกำร 
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 27,433,847 26,259,178 23,854,625 23,596,722

รวมลูกหนีก้ำรคำ้ 27,433,847 26,259,178 111,288,160 102,868,499

ลูกหนีอ้ื่น

ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 707,866 598,127 26,547,844 25,215,365

เงินทดรองจ่ำย 15,427,571 10,079,592 13,691,553 8,458,804

ดอกเบีย้เงินฝำกคำ้งรับ 49,538,822 30,284,227 49,283,753 30,117,241

อื่นๆ 17,884,070 27,053,013 17,203,881 25,223,539

รวมลูกหนีอ้ื่น 83,558,329 68,014,959 106,727,031 89,014,949

หัก: คำ่เผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (2,578,310) (2,578,310) (2,578,310) (2,578,310)

รวมลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 80,980,019 65,436,649 104,148,721  86,436,639

รวมลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 108,413,866 91,695,827 215,436,881 189,305,138
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11. สินค้าคงเหลือ
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

สินคำ้ส�ำเร็จรูป 189,752,391 167,821,422 179,607,526 158,499,712

วัตถุดิบ 19,574,307 31,144,849 19,574,308 31,144,849

วัสดุอุปกรณ์ 72,806,258 81,656,044 69,670,230 79,645,510

รวม 282,132,956 280,622,315 268,852,064 269,290,071

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

ลูกหนีธ้นำคำร - เงินโอนแกธ่นำคำร  
เพื่อรอจ่ำยช�ำระหนี้ 284,868,705 264,405,696 238,260,220 228,939,116

คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหนำ้ 14,165,370 18,638,811 12,280,273 16,690,800

ภำษีซื้อทีย่ังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 29,454,244 26,154,764 22,334,812 21,827,316

อื่นๆ 10,884,482 8,938,663 9,809,647 8,155,469

รวม 339,372,801 318,137,934 282,684,952 275,612,701
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้

บริษัท พลีนัส แอนด ์เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

(หนว่ย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557

สินทรัพยห์มุนเวียน 170,343 170,738

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 113,133 144,982

สินทรัพยร์วม 283,476 315,720

หนีส้ินหมุนเวียน 46,841 48,481

หนีส้ินรวม 46,841 48,481

สินทรัพยส์ุทธิ 236,635 267,239

สัดสว่นเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดสว่นตำมสว่นไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพยส์ุทธิ 118,318 133,619

มูลคำ่ตำมบัญชีของสว่นไดเ้สียของกิจกำรในกำรร่วมคำ้ 118,318 133,619
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สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนว่ย: พันบำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557

รำยได้ 325,400 291,037

รำยไดอ้ื่น 6,432 3,280

ตน้ทุนขำย (84,848) (73,083)

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (279,259) (243,292)

ขำดทุนส�ำหรับปี (32,276) (22,057)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (32,276) (22,057)

สัดสว่นเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดสว่นตำมสว่นไดเ้สียของกิจกำรในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (16,138) (11,029)

สว่นแบง่ขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ (16,138) (11,029)

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เงินลงทุนทัว่ไป

 ตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดตำ่งประเทศ - รำคำทุน 7,278,275 7,278,275

 หัก: คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (7,278,275) (7,278,275)

 เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม

ทีด่ิน
สว่นปรับปรุง 

ทีด่ิน อำคำร
สว่นปรับปรุง 

พื้นทีเ่ช่ำ งำนระบบ

อุปกรณ์
เครื่องครัวและ

อุปกรณด์�ำเนินงำน
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

เครื่องตกแตง่  
และติดตัง้ และ

อุปกรณส์�ำนักงำน ยำนพำหนะ

งำนระหวำ่ง 
กอ่สร้ำงและ 

อุปกรณ ์ 
ระหวำ่งติดตัง้ รวม

รำคำทุน
31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 22,006,796 419,952,921 1,484,351,553 1,489,724,134 1,237,021,417 15,695,748 2,161,983,929 203,093,332 964,745,611 8,331,675,749
ซื้อเพิม่ - 117,749 4,096,395 44,946,185 46,362,098 161,089,393 7,463,279 86,988,856 10,675,252 710,268,064 1,072,007,271
โอนเขำ้ (ออก) - - - 686,534,857 501,018,194 53,376,606 82,307,583 149,427,450 33,512,779 (1,506,177,469) -

จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - (275,426) (19,187,198) (16,750,731) (2,637,206) (32,000) (32,766,558) (7,196,038) - (78,845,157)
31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 22,124,545 423,773,890 2,196,645,397 2,020,353,695 1,448,850,210 105,434,610 2,365,633,677 240,085,325 168,836,206 9,324,837,863
ซื้อเพิม่ - 24,200 2,620,973 12,556,379 14,466,303 117,180,385 16,249,889 81,076,325 3,907,710 455,756,257 703,838,421
โอนเขำ้ (ออก) - - 96,645,546 123,049,179 138,515,364 28,116,557 6,662,735 113,185,755 15,084,112 (521,259,248) -
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (25,603,595) (22,717,553) (5,106,026) - (62,578,619) (21,242,535) - (137,248,328)
31 ธันวำคม 2558 333,100,308 22,148,745 523,040,409 2,306,647,360 2,150,617,809 1,589,041,126 128,347,234 2,497,317,138 237,834,612 103,333,215 9,891,427,956
คำ่เสื่อมรำคำสะสม
31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ - 6,210,451 215,784,042 450,272,364 698,433,379 828,362,690 10,063,020 1,678,399,970 135,011,579 - 4,022,537,495
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 4,269,625 21,163,493 130,799,507 157,481,989 143,807,987 15,786,087 195,562,497 23,584,148 - 692,455,333
โอนเขำ้ (ออก) - - - (101,830) (109,932) 19,958,751 1,141,900 (20,888,889) - - -
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - (112,626) (9,652,590) (10,019,230) (1,526,408) (31,999) (32,357,135) (7,196,018) - (60,896,006)

31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ - 10,480,076 236,834,909 571,317,451 845,786,206 990,603,020 26,959,008 1,820,716,443 151,399,709 - 4,654,096,822
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 3,567,280 24,972,176 139,687,728 177,382,002 157,510,871 36,920,034 199,241,865 28,402,311 - 767,684,267
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (21,016,878) (16,648,702) (1,770,029) - (61,831,260) (21,242,371) - (122,509,240)

31 ธันวำคม 2558 - 14,047,356 261,807,085 689,988,301 1,006,519,506 1,146,343,862 63,879,042 1,958,127,048 158,559,649 - 5,299,271,849
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่
31 ธันวำคม 2556 - - - - - 73,816,751 - - - - 73,816,751
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 23,592,446 - - - - 23,592,446
31 ธันวำคม 2557 - - - - - 97,409,197 - - - - 97,409,197
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477
31 ธันวำคม 2558 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674
มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 11,644,469 186,938,981 1,625,327,946 1,174,567,489 360,837,993 78,475,602 544,917,234 88,685,616 168,836,206 4,573,331,844
31 ธันวำคม 2558 333,100,308 8,101,389 261,233,324 1,616,659,059 1,144,098,303 344,585,590 64,468,192 539,190,090 79,274,963 103,333,215 4,494,044,433
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
2557 (จ�ำนวน 132.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 692,455,333
2558 (จ�ำนวน 152.7 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 767,684,267
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16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม

ทีด่ิน
สว่นปรับปรุง 

ทีด่ิน อำคำร
สว่นปรับปรุง 

พื้นทีเ่ช่ำ งำนระบบ

อุปกรณ์
เครื่องครัวและ

อุปกรณด์�ำเนินงำน
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

เครื่องตกแตง่  
และติดตัง้ และ

อุปกรณส์�ำนักงำน ยำนพำหนะ

งำนระหวำ่ง 
กอ่สร้ำงและ 

อุปกรณ ์ 
ระหวำ่งติดตัง้ รวม

รำคำทุน
31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 22,006,796 419,952,921 1,484,351,553 1,489,724,134 1,237,021,417 15,695,748 2,161,983,929 203,093,332 964,745,611 8,331,675,749
ซื้อเพิม่ - 117,749 4,096,395 44,946,185 46,362,098 161,089,393 7,463,279 86,988,856 10,675,252 710,268,064 1,072,007,271
โอนเขำ้ (ออก) - - - 686,534,857 501,018,194 53,376,606 82,307,583 149,427,450 33,512,779 (1,506,177,469) -

จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - (275,426) (19,187,198) (16,750,731) (2,637,206) (32,000) (32,766,558) (7,196,038) - (78,845,157)
31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 22,124,545 423,773,890 2,196,645,397 2,020,353,695 1,448,850,210 105,434,610 2,365,633,677 240,085,325 168,836,206 9,324,837,863
ซื้อเพิม่ - 24,200 2,620,973 12,556,379 14,466,303 117,180,385 16,249,889 81,076,325 3,907,710 455,756,257 703,838,421
โอนเขำ้ (ออก) - - 96,645,546 123,049,179 138,515,364 28,116,557 6,662,735 113,185,755 15,084,112 (521,259,248) -
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (25,603,595) (22,717,553) (5,106,026) - (62,578,619) (21,242,535) - (137,248,328)
31 ธันวำคม 2558 333,100,308 22,148,745 523,040,409 2,306,647,360 2,150,617,809 1,589,041,126 128,347,234 2,497,317,138 237,834,612 103,333,215 9,891,427,956
คำ่เสื่อมรำคำสะสม
31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ - 6,210,451 215,784,042 450,272,364 698,433,379 828,362,690 10,063,020 1,678,399,970 135,011,579 - 4,022,537,495
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 4,269,625 21,163,493 130,799,507 157,481,989 143,807,987 15,786,087 195,562,497 23,584,148 - 692,455,333
โอนเขำ้ (ออก) - - - (101,830) (109,932) 19,958,751 1,141,900 (20,888,889) - - -
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - (112,626) (9,652,590) (10,019,230) (1,526,408) (31,999) (32,357,135) (7,196,018) - (60,896,006)

31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ - 10,480,076 236,834,909 571,317,451 845,786,206 990,603,020 26,959,008 1,820,716,443 151,399,709 - 4,654,096,822
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 3,567,280 24,972,176 139,687,728 177,382,002 157,510,871 36,920,034 199,241,865 28,402,311 - 767,684,267
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (21,016,878) (16,648,702) (1,770,029) - (61,831,260) (21,242,371) - (122,509,240)

31 ธันวำคม 2558 - 14,047,356 261,807,085 689,988,301 1,006,519,506 1,146,343,862 63,879,042 1,958,127,048 158,559,649 - 5,299,271,849
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่
31 ธันวำคม 2556 - - - - - 73,816,751 - - - - 73,816,751
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 23,592,446 - - - - 23,592,446
31 ธันวำคม 2557 - - - - - 97,409,197 - - - - 97,409,197
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477
31 ธันวำคม 2558 - - - - - 98,111,674 - - - - 98,111,674
มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 333,100,308 11,644,469 186,938,981 1,625,327,946 1,174,567,489 360,837,993 78,475,602 544,917,234 88,685,616 168,836,206 4,573,331,844
31 ธันวำคม 2558 333,100,308 8,101,389 261,233,324 1,616,659,059 1,144,098,303 344,585,590 64,468,192 539,190,090 79,274,963 103,333,215 4,494,044,433
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
2557 (จ�ำนวน 132.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 692,455,333
2558 (จ�ำนวน 152.7 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 767,684,267
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

 
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีด่ิน
สว่นปรับปรุง 

ทีด่ิน อำคำร
สว่นปรับปรุง 

พื้นทีเ่ช่ำ งำนระบบ

อุปกรณ์
เครื่องครัวและ

อุปกรณ ์
ด�ำเนินงำน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแตง่  
และติดตัง้  

และอุปกรณ์
ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ

งำนระหวำ่ง 
กอ่สร้ำงและ 

อุปกรณ ์ระหวำ่ง
ติดตัง้ รวม

รำคำทุน
31 ธันวำคม 2556 311,361,198 22,006,796 362,213,546 1,269,921,778 1,254,945,910 964,665,264 15,695,748 1,918,012,855 203,093,332 960,693,991 7,282,610,418
ซื้อเพิม่ - 117,749 4,096,395 40,556,741 39,717,203 129,902,736 7,463,279 74,177,173 10,675,252 623,130,736 929,837,264
โอนเขำ้ (ออก) - - - 660,245,217 470,010,891 26,418,961 82,307,583 138,268,878 33,512,779 (1,410,764,309) -
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - (275,426) (15,906,089) (12,724,693) (7,817,342) (32,000) (31,171,684) (7,196,038) (4,191,770) (79,315,042)
31 ธันวำคม 2557 311,361,198 22,124,545 366,034,515 1,954,817,647 1,751,949,311 1,113,169,619 105,434,610 2,099,287,222 240,085,325 168,868,648 8,133,132,640
ซื้อเพิม่ - 24,200 1,383,987 10,439,068 12,371,214 106,280,047 8,049,500 63,796,724 3,907,710 363,873,534 570,125,984
โอนเขำ้ (ออก) - - 96,645,546 102,360,711 115,009,713 25,490,266 - 89,138,565 15,084,112 (443,728,913) -
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (22,774,268) (19,692,750) (11,222,945) - (61,566,450) (21,242,535) (4,988,160) (141,487,108)
31 ธันวำคม 2558 311,361,198 22,148,745 464,064,048 2,044,843,158 1,859,637,488 1,233,716,987 113,484,110 2,190,656,061 237,834,612 84,025,109 8,561,771,516
คำ่เสื่อมรำคำสะสม
31 ธันวำคม 2556 - 6,210,451 204,413,956 406,955,095 629,763,176 679,098,390 10,063,020 1,538,293,734 135,011,579 - 3,609,809,401
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 4,269,625 18,276,529 114,947,989 132,188,653 104,253,558 15,786,087 152,275,247 23,584,147 - 565,581,835
โอนเขำ้ (ออก) - - - (17,366) (106,478) 6,814,768 1,141,900 (7,832,824) - - -
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - (112,626) (8,708,597) (8,588,150) (1,584,028) (31,999) (31,110,562) (7,196,018) - (57,331,980)

31 ธันวำคม 2557 - 10,480,076 222,577,859 513,177,121 753,257,201 788,582,688 26,959,008 1,651,625,595 151,399,708 - 4,118,059,256
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 3,567,280 22,053,731 122,434,340 149,498,346 127,172,583 20,002,788 158,942,716 28,402,310 - 632,074,094
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (20,419,114) (15,668,519) (2,174,359) - (61,142,497) (21,242,371) - (120,646,860)

31 ธันวำคม 2558 - 14,047,356 244,631,590 615,192,347 887,087,028 913,580,912 46,961,796 1,749,425,814 158,559,647 - 4,629,486,490
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่
31 ธันวำคม 2556 - - - - - 55,301,987 - - - - 55,301,987
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 23,592,446 - - - - 23,592,446
31 ธันวำคม 2557 - - - - - 78,894,433 - - - - 78,894,433
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477
31 ธันวำคม 2558 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910
มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557 311,361,198 11,644,469 143,456,656 1,441,640,526 998,692,110 245,692,498 78,475,602 447,661,627 88,685,617 168,868,648 3,936,178,951
31 ธันวำคม 2558 311,361,198 8,101,389 219,432,458 1,429,650,811 972,550,460 240,539,165 66,522,314 441,230,247 79,274,965 84,025,109 3,852,688,116
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
2557 (จ�ำนวน 130.2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 565,581,835
2558 (จ�ำนวน 150.1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 632,074,094
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(หนว่ย: บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีด่ิน
สว่นปรับปรุง 

ทีด่ิน อำคำร
สว่นปรับปรุง 

พื้นทีเ่ช่ำ งำนระบบ

อุปกรณ์
เครื่องครัวและ

อุปกรณ ์
ด�ำเนินงำน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแตง่  
และติดตัง้  

และอุปกรณ์
ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ

งำนระหวำ่ง 
กอ่สร้ำงและ 

อุปกรณ ์ระหวำ่ง
ติดตัง้ รวม

รำคำทุน
31 ธันวำคม 2556 311,361,198 22,006,796 362,213,546 1,269,921,778 1,254,945,910 964,665,264 15,695,748 1,918,012,855 203,093,332 960,693,991 7,282,610,418
ซื้อเพิม่ - 117,749 4,096,395 40,556,741 39,717,203 129,902,736 7,463,279 74,177,173 10,675,252 623,130,736 929,837,264
โอนเขำ้ (ออก) - - - 660,245,217 470,010,891 26,418,961 82,307,583 138,268,878 33,512,779 (1,410,764,309) -
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - (275,426) (15,906,089) (12,724,693) (7,817,342) (32,000) (31,171,684) (7,196,038) (4,191,770) (79,315,042)
31 ธันวำคม 2557 311,361,198 22,124,545 366,034,515 1,954,817,647 1,751,949,311 1,113,169,619 105,434,610 2,099,287,222 240,085,325 168,868,648 8,133,132,640
ซื้อเพิม่ - 24,200 1,383,987 10,439,068 12,371,214 106,280,047 8,049,500 63,796,724 3,907,710 363,873,534 570,125,984
โอนเขำ้ (ออก) - - 96,645,546 102,360,711 115,009,713 25,490,266 - 89,138,565 15,084,112 (443,728,913) -
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (22,774,268) (19,692,750) (11,222,945) - (61,566,450) (21,242,535) (4,988,160) (141,487,108)
31 ธันวำคม 2558 311,361,198 22,148,745 464,064,048 2,044,843,158 1,859,637,488 1,233,716,987 113,484,110 2,190,656,061 237,834,612 84,025,109 8,561,771,516
คำ่เสื่อมรำคำสะสม
31 ธันวำคม 2556 - 6,210,451 204,413,956 406,955,095 629,763,176 679,098,390 10,063,020 1,538,293,734 135,011,579 - 3,609,809,401
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 4,269,625 18,276,529 114,947,989 132,188,653 104,253,558 15,786,087 152,275,247 23,584,147 - 565,581,835
โอนเขำ้ (ออก) - - - (17,366) (106,478) 6,814,768 1,141,900 (7,832,824) - - -
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - (112,626) (8,708,597) (8,588,150) (1,584,028) (31,999) (31,110,562) (7,196,018) - (57,331,980)

31 ธันวำคม 2557 - 10,480,076 222,577,859 513,177,121 753,257,201 788,582,688 26,959,008 1,651,625,595 151,399,708 - 4,118,059,256
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 3,567,280 22,053,731 122,434,340 149,498,346 127,172,583 20,002,788 158,942,716 28,402,310 - 632,074,094
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/

 
ตัดจ�ำหนำ่ย - - - (20,419,114) (15,668,519) (2,174,359) - (61,142,497) (21,242,371) - (120,646,860)

31 ธันวำคม 2558 - 14,047,356 244,631,590 615,192,347 887,087,028 913,580,912 46,961,796 1,749,425,814 158,559,647 - 4,629,486,490
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่
31 ธันวำคม 2556 - - - - - 55,301,987 - - - - 55,301,987
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 23,592,446 - - - - 23,592,446
31 ธันวำคม 2557 - - - - - 78,894,433 - - - - 78,894,433
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี - - - - - 702,477 - - - - 702,477
31 ธันวำคม 2558 - - - - - 79,596,910 - - - - 79,596,910
มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557 311,361,198 11,644,469 143,456,656 1,441,640,526 998,692,110 245,692,498 78,475,602 447,661,627 88,685,617 168,868,648 3,936,178,951
31 ธันวำคม 2558 311,361,198 8,101,389 219,432,458 1,429,650,811 972,550,460 240,539,165 66,522,314 441,230,247 79,274,965 84,025,109 3,852,688,116
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
2557 (จ�ำนวน 130.2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 565,581,835
2558 (จ�ำนวน 150.1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต สว่นทีเ่หลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 632,074,094



80 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอุปกรณจ์�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดคำ่เสื่อมรำคำหมดแลว้แตย่ัง
 ใช้งำนอยู ่ มูลคำ่ตำมบัญชีกอ่นหักคำ่เสื่อมรำคำสะสมและคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยด์ังกลำ่วมีจ�ำนวนเงินประมำณ 

2,893 ลำ้นบำท และ 2,819 ลำ้นบำท ตำมล�ำดบั (เฉพำะของบรษิทัฯ: 2,656 ลำ้นบำท และ 2,637 ลำ้นบำท ตำมล�ำดบั)

17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพยไ์มม่ีตัวตนทีเ่ป็นคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์มีรำยละเอียดดังนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รำคำทุน

31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 95,949,081 91,971,728

ซื้อเพิม่ 14,157,833 13,406,447

จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย (315,622) (35,622)

31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 109,791,292 105,342,553

ซื้อเพิม่ 52,277,018 51,485,961

จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย (87,860) (87,860)

31 ธันวำคม 2558 161,980,450 156,740,654

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม

31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 40,726,715 39,125,080

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี 10,117,587 9,683,986

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย (224,269) (31,713)

31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 50,620,033 48,777,353

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี 13,684,777 13,186,399

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับสว่นทีจ่�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย (86,620) (86,620)

31 ธันวำคม 2558 64,218,190 61,877,132

มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี

31 ธันวำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 59,171,259 56,565,200

31 ธันวำคม 2558 97,762,260 94,863,522

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี

2557 10,117,587 9,683,986

2558 13,684,777 13,186,399
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18. สิทธิการเช่า
(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รำคำทุน

1 มกรำคม 2557 1,058,827,290 1,022,447,531

31 ธันวำคม 2557 1,058,827,290 1,022,447,531

31 ธันวำคม 2558 1,058,827,290 1,022,447,531

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม

1 มกรำคม 2557 693,741,535 682,005,898

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี 42,464,189 40,485,764

31 ธันวำคม 2557 736,205,724 722,491,662

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี 39,269,202 37,266,551

31 ธันวำคม 2558 775,474,926 759,758,213

มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี

31 ธันวำคม 2557 322,621,566 299,955,869

31 ธันวำคม 2558 283,352,364 262,689,318

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี

2557 42,464,189 40,485,764

2558 39,269,202 37,266,551



82 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

เจ้ำหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 395,301,098 413,415,479 391,084,489 409,934,979

เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 15,690,060 8,552,384 14,689,741 8,628,515

เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 111,671,523 78,891,780 95,537,615 73,010,450

เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน 
(คำ่ซื้อสินทรัพยถ์ำวร) 164,175,780 200,649,673 140,313,398 185,784,760

คำ่ใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 687,927,585 726,929,752 581,965,627 620,030,342

อื่นๆ 15,960,995 15,182,825 15,028,487 14,241,926

รวม 1,390,727,041 1,443,621,893 1,238,619,357 1,311,630,972
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20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่

ภำษีโรงเรือนคำ้งจ่ำย 78,173,962 75,966,650 64,736,476 65,524,810

ภำษีมูลคำ่เพิม่คำ้งจ่ำย 65,112,263 60,023,458 57,183,550 52,611,543

รำยไดร้อตัดบัญชี - บัตรของขวัญ 14,005,360 21,158,554 13,389,960 20,438,314

ภำษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย เงิน
กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ และเงิน
ประกันสังคมคำ้งจ่ำย 31,563,523 25,306,529 27,431,135 22,090,532

อื่นๆ 13,349,517 15,519,825 10,733,681 12,913,676

รวม 202,204,625 197,975,016 173,474,802 173,578,875

21. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

21.1 โครงกำรสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และพนักงำน 
ไดร่้วมกนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ 
ส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบญัญตั ิ
กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน 
จ่ำยสะสมและบริษัทฯ และบริษัท 
ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน

 
ในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน  

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำร 
โดยบรษัิท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ 
ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่

 พนักงำนเมื่อพนักงำนนัน้ออกจำก 
งำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 
ระหว่ำงปี 2558 บริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ยรับรู้เงินสมทบดังกล่ำว

 

เป็นคำ่ใช้จ่ำยจ�ำนวน 37.9 ลำ้นบำท 
 (2557:  37.7  ล้ำนบำท)  และเฉพำะของ 

บรษิทัฯ เป็นจ�ำนวน 34.4 ลำ้นบำท  
(2557: 34.2 ลำ้นบำท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

21.2 โครงกำรผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนและผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนักงำน

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม

ผลประโยชน ์
หลังออก 
จำกงำน  

ของพนักงำน

ผลประโยชน ์
ระยะยำวอื่น 
ของพนักงำน รวม

ณ วันที ่1 มกรำคม 2557 161,511,042 29,874,230 191,385,272

สว่นทีร่ับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน 17,905,001 3,546,866 21,451,867

ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,582,064 1,138,360 7,720,424

ผลประโยชนท์ีจ่่ำยในระหวำ่งปี - (2,880,000) (2,880,000)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 185,998,107 31,679,456 217,677,563

สว่นทีร่ับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน 20,016,452 7,578,203 27,594,655

ตน้ทุนดอกเบีย้ 7,432,540 1,224,268 8,656,808

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก 
คณิตศำสตร์ประกันภัย

สว่นทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - 916,501 916,501

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (4,735,746) (4,735,746)

สว่นทีร่ับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก 
คณิตศำสตร์ประกันภัย

สว่นทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 20,226,162 - 20,226,162

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 5,252,918 - 5,252,918

ผลประโยชนท์ีจ่่ำยในระหวำ่งปี (893,120) (4,960,000) (5,853,120)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 238,033,059 31,702,682 269,735,741
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(หนว่ย: บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน ์
หลังออก 
จำกงำน  

ของพนักงำน

ผลประโยชน ์
ระยะยำวอื่น 
ของพนักงำน รวม

ณ วันที ่1 มกรำคม 2557 153,021,434 27,717,400 180,738,834

สว่นทีร่ับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน 16,077,415 2,825,598 18,903,013

ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,233,971 1,052,172 7,286,143

ผลประโยชนท์ีจ่่ำยในระหวำ่งปี - (2,750,000) (2,750,000)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 175,332,820 28,845,170 204,177,990

สว่นทีร่ับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน 18,012,079 6,709,658 24,721,737

ตน้ทุนดอกเบีย้ 6,995,259 1,107,928 8,103,187

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก 
คณิตศำสตร์ประกันภัย

สว่นทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - 809,490 809,490

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (3,822,953) (3,822,953)

สว่นทีร่ับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก 
คณิตศำสตร์ประกันภัย

สว่นทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 18,845,280 - 18,845,280

สว่นทีเ่กิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 6,080,024 - 6,080,024

ผลประโยชนท์ีจ่่ำยในระหวำ่งปี (893,120) (4,790,000) (5,683,120)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 224,372,342 28,859,293 253,231,635
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

คำ่ใช้จ่ำยเกีย่วกับผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรตอ่ไปนีใ้นสว่นของก�ำไรหรือขำดทุน

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ตน้ทุนขำยและบริกำร 2,050,798 2,004,556 2,050,798 2,004,556

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 24,777,426 21,919,833 22,740,904 19,397,252

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 5,603,994 5,247,902 5,019,759 4,787,348

รวมคำ่ใช้จ่ำยทีร่ับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน 32,432,218 29,172,291 29,811,461 26,189,156

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยคำดว่ำจะ 
จ่ำยช�ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของ 
พนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็น

จ�ำนวนประมำณ 25.23 ลำ้นบำท 

(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ�ำนวน 

24.67 ลำ้นบำท) (2557: จ�ำนวน 
5.85 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จ�ำนวน 5.68 ลำ้นบำท)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 ระยะ
เวลำเฉลี่ยถ่วงน�ำหนักในกำรจ่ำย 

ช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ 
พนกังำนของบรษิทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ประมำณ 22 ปี (งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร: 22 ปี) (2557: 24 ปี  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 24 ปี)

สมมติฐำนทีส่�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสรุปไดด้ังนี้

(หนว่ย: ร้อยละตอ่ปี)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

อัตรำคิดลด 3.5 4.1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน) 4.0 - 6.0 4.0 - 6.0
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลคำ่ปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 สรุปไดด้ังนี้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 

ในอนำคต
เพิม่ขึ้น 1% ลดลง 1% เพิม่ขึ้น 1% ลดลง 1%

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำน (32.4) 39.7 38.8 (32.4)
ผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนักงำน (1.5) 1.6 - -

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 

ในอนำคต
เพิม่ขึ้น 1% ลดลง 1% เพิม่ขึ้น 1% ลดลง 1%

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำน (30.2) 36.9 36.1 (30.2)
ผลประโยชนร์ะยะยำวอื่นของพนักงำน (1.3) 1.5 - -

22. ทุนเรือนหุ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 
มีทุนที่ออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระแล้ว 
เพิ่มข้ึนจำก 907.08 ล้ำนบำท  
(หุ้นสำมญั 907.08 ลำ้นหุ้น มลูคำ่

 หุ้นละ 1 บำท) เป็น 910.25 ลำ้นบำท  
(หุ้นสำมญั 910.25 ลำ้นหุ้น มลูคำ่

 หุ้นละ 1 บำท) โดยจ�ำนวนดงักลำ่ว 
เป็นผลมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบ 
ส�ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมัญ  
(M-WA) จ�ำนวน 3.17 ล้ำนบำท  
(หุ้นสำมัญ 3.17 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ

 หุ้นละ 1 บำท) (2557: 1.23  
ลำ้นบำท หุ้นสำมัญ 1.23 ลำ้นหุ้น 

 มูลคำ่หุ้นละ 1 บำท)

บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนกำรเพิม่ทุน 
ที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้ว 
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชยเ์มื่อ 
วันที ่12 มกรำคม 2558 และวันที ่ 
9 ตุลำคม 2558

23. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 ที่
ประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ
มมีตพิเิศษอนมุตักิำรออกและเสนอ
ขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ ชนดิระบช่ืุอผูถื้อ
และไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนชื่อได้
เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดกหรือ
โอนให้แกท่ำยำทหรือผู้แทนโดย

ชอบตำมกฎหมำยหรือกรณีอื่นใด 
ทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควรจ�ำนวน  
20,000,000 หนว่ย (ใบส�ำคญัแสดง 
สิทธิมีอำยุ 5 ปีนับจำกวันที่ออก
และเสนอขำยและก�ำหนดรำคำใช้
สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเทำ่กับ 1 
บำท ตอ่ 1 หุ้นสำมัญ) โดยไมค่ิด

 
มลูคำ่ โดยจะจดัสรรให้แกผู่บ้รหิำร 

 รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำรและพนกังำนของบริษทัฯ  
และ/หรือบริษัทยอ่ย เพื่อเป็นกำร
ตอบแทนกำรท�ำงำนของผูบ้ริหำร 
และพนักงำนดังกล่ำว และเพื่อให้ 
มีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของบริษัทฯ ซึ่ง

 
บริษัทฯ จะจัดสรรใบส�ำคัญแสดง 
สิทธิให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับ



88 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

จำกวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและ
เสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิจำก
ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อวันที ่26 กุมภำพันธ ์2556 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ
มีมติให้แก้ไขชนิดของใบส�ำคัญ
แสดงสทิธเิป็นชนิดระบช่ืุอผูถื้อและ
ไมส่ำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้เวน้แต่
เป็นกำรโอนในกรณทีีผู่บ้รหิำรและ
พนักงำนเสียชีวิต

เมื่อวนัที ่7 สิงหำคม 2556 บรษิทัฯ
ได้จัดสรรและออกใบส�ำคัญแสดง
สิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
(โครงกำร “ESOP” หรอื “M-WA”) 
จ�ำนวน 20,000,000 หนว่ย โดยไม่
คิดมูลคำ่ให้แกผู่บ้ริหำร รวมถึงผู้
บริหำรซ่ึงด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร
และพนักงำนของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอ่ย อำยุของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิไมเ่กิน 5 ปี นับตัง้แตว่ัน
ที ่7 สงิหำคม 2556 ใบส�ำคญัแสดง
สทิธิสำมำรถทีจ่ะใช้สทิธใินกำรซื้อ
หุ้นสำมัญที่ออกใหมข่องบริษัทฯ
ได้รวม 17 ครั้ง โดยสำมำรถใช้
สิทธิครัง้แรกได้เมื่อครบระยะเวลำ 
1 ปี นับจำกวันที่บริษัทฯได้ออก
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิ
ครัง้แรกตรงกับวันที ่30 กันยำยน 
2557 ส�ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้ตอ่ๆ
ไปตรงกับวันท�ำกำรสุดท้ำยของ
เดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
และธนัวำคม ยกเวน้วนัใช้สทิธคิรัง้
ที ่ 17 (วันใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ย) ซึ่ง
ตรงกับวันที ่6 สิงหำคม 2561

ใบส�ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่วมสีทิธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ 
บรษิทัฯ ได้ในอตัรำกำรใช้สทิธขิอง
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หนว่ย ตอ่ 
1 หุ้นสำมัญ ในรำคำ 1 บำทต่อ
หุ้น โดยสำมำรถใช้สทิธไิดต้ำมรำย
ละเอียดดังนี้

 • หลังจำก 12 เดือน นับแตว่ันที่
ไดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญั
แสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้
ไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีไ่ดร้ับกำร
จัดสรร

 • หลังจำก 24 เดือน นับแตว่ันที่
ไดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญั
แสดงสทิธสิำมำรถใช้สทิธไิด้อกี
ร้อยละ 20 ของจ�ำนวนใบส�ำคญั
แสดงสิทธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร

 • หลังจำก 36 เดือน นับแตว่ันที่
ไดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญั
แสดงสทิธสิำมำรถใช้สทิธไิด้อกี
ร้อยละ 30 ของจ�ำนวนใบส�ำคญั
แสดงสิทธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร

 • เมื่อพน้ 48 เดือนนับแตว่ันทีไ่ด้
รับกำรจัดสรร ผู้ถือใบส�ำคัญ
แสดงสทิธสิำมำรถใช้สทิธไิดโ้ดย
ไมจ่�ำกัดจ�ำนวนจนกว่ำจะครบ
อำยขุองใบส�ำคญัแสดงสทิธิ

 • ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้
บรหิำรหรอืพนักงำนของบรษัิทฯ
และ/หรือบริษัทยอ่ย เนื่องจำก
กำรเกษียณอำยุตำมระเบียบ
ของบริษัทฯ ให้ผู้บริหำรหรือ
พนักงำนดังกล่ำวสำมำรถใช้

สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธิได้
จนครบอำยุของใบส�ำคัญแสดง

สิทธิทีไ่ดร้ับจัดสรรนัน้

 • ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดง

สิทธิถึงแกก่รรม ให้ทำยำทหรือ

ผูร้ับมรดกตำมพินัยกรรม (แล้ว

แตก่รณ)ี ของผูถ้อืใบส�ำคญัแสดง

สิทธิดังกล่ำว สำมำรถใช้สิทธิ

ตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิของผู้
ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกลำ่ว

ได้ โดยสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้น

สำมัญตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ได้เพียงเท่ำจ�ำนวนใบส�ำคัญ

แสดงสทิธทิีผู่ถ้อืใบส�ำคญัแสดง

สิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพำะในส่วน

ทีค่รบก�ำหนดให้ใช้สิทธิไดแ้ลว้

เท่ำนัน้ และจะสำมำรถใช้สิทธิ

ไดใ้นวนัก�ำหนดใช้สทิธิใดๆ จน

ครบก�ำหนดอำยุของใบส�ำคัญ

แสดงสิทธิดังกลำ่ว

 • ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดง

สิทธิได้โอนย้ำยสังกัดหรือ

บริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำร 

บรษิทัฯ เหน็ชอบโดยทีก่รรมกำร 

ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนดังกลำ่ว

ยงัคงเป็นผูบ้รหิำรหรอืพนกังำน

ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

ณ วนัทีใ่ช้สทิธิ ให้ผูบ้รหิำรหรอื

พนกังำนดงักลำ่ว สำมำรถใช้สทิธิ

ตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้จน

ครบอำยขุองใบส�ำคญัแสดงสทิธิ

ทีไ่ดร้ับจัดสรรนัน้
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มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของ

สทิธซิื้อหุ้นแตล่ะสทิธทิีอ่อกเทำ่กบั 

42.40 - 46.38 บำท ซึ่งค�ำนวณ

โดยใช้แบบจ�ำลองกำรก�ำหนดรำคำ

สิทธิตำมแบบจ�ำลองของ Black-

Scholes-Merton ขอ้มูลน�ำเขำ้

แบบจ�ำลอง ไดแ้ก ่รำคำหุ้น ณ วัน

ทีก่�ำหนดรำคำ ซึ่งเทำ่กับ 49 บำท 

รำคำใช้สิทธิเทำ่กับ 1 บำท ควำม

ผนัผวนทีค่ำดหวงัร้อยละ 38.3 ควำม

คำดหวังอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ร้อยละ 3 อำยุสัญญำ 1 - 5 ปี และ
อตัรำดอกเบีย้ปลอดควำมเสีย่งร้อย
ละ 3.5 ตอ่ปี

ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
บันทึกค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับโครงกำร 
ESOP หรือ M-WA เป็นจ�ำนวน 
201.0 ล้ำนบำท (2557: 289.6 
ล้ำนบำท) และเฉพำะของบริษัทฯ

จ�ำนวน 189.9 ล้ำนบำท (2557: 
275.0 ลำ้นบำท) ซึ่งแสดงรวมใน
คำ่ใช้จ่ำยเกีย่วกับพนักงำนในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนพร้อมกับรับ
รู้ “ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ดว้ยจ�ำนวนเดียวกัน

ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 บริษัทฯ มีจ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือดังนี้

(หนว่ย: พันหนว่ย)

2558 2557

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีอ่อก ณ วันที ่7 สิงหำคม 2556 20,000 20,000

หัก: ยอดสะสมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีใ่ช้สิทธิ ณ วันตน้ปี (1,235) -

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีใ่ช้สิทธิระหวำ่งปี (3,165) (1,235)

ยอดสะสมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีใ่ช้สิทธิ ณ วันสิน้ปี (4,400) (1,235)

หัก: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิตัดจ�ำหนำ่ยตน้ปี (3,289) -

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิตัดจ�ำหนำ่ยระหวำ่งปี (1,014) (3,289)

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิตัดจ�ำหนำ่ย ณ วันสิน้ปี* (4,303) (3,289)

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิน้ปี 11,297 15,476

* บริษัทฯ ตัดจ�ำหนำ่ยใบส�ำคัญแสดงสิทธิของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทีไ่มเ่ขำ้เงื่อนไขกำรไดร้ับสิทธิ เนื่องจำกลำออกกอ่นใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิครบก�ำหนด

24. ส�ารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีสว่นหนึง่ไว้
เป็นทนุส�ำรองไมน่อ้ยกวำ่ร้อยละ 5 

ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหกัด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่
ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่

สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ใน
ปัจจบุนับรษิทัฯไดจ้ดัสรรส�ำรองตำม
กฎหมำยไวค้รบถ้วนแลว้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

25. รายได้อื่น

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมบัตรสมำชิก 56,692,069 47,174,696 41,205,556 35,543,110

รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวัสดุ 43,793,521 41,933,097 37,732,832 41,616,130

รำยไดค้ำ่เช่ำช่วงและคำ่บริกำรช่วง - - 24,549,475 19,718,004

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน - - 54,000,000 54,000,000

รำยไดค้ำ่สิทธิ 18,433,093 7,489,296 18,433,093 7,489,296

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 47,900,752 24,298,214 47,900,752 24,298,214

เงินชดเชยจำกกำรปรับปรุงพื้นที่ - 11,500,000 - 11,500,000

รำยไดค้ำ่บัตรของขวัญหมดอำยุ 5,565,400 3,120,400 5,273,400 3,021,500

ก�ำไรจำกกำรขำยและเปลีย่นแปลง
มูลคำ่เงินลงทุนชัว่ครำว 30,140,273 10,469,980 25,595,059 8,347,722

อื่น ๆ 40,081,101 46,992,198 44,701,600 40,684,084

รวม 242,606,209 192,977,881 299,391,767 246,218,060
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยแบง่ตำมลักษณะ ประกอบดว้ยรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยทีส่�ำคัญดังตอ่ไปนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

เงินเดือนและคำ่แรง 
และผลประโยชนอ์ื่นของพนักงำน 4,301,193,328 4,265,920,307 3,715,240,486 3,716,891,212

วัตถุดิบและวัสดุสิน้เปลืองใช้ไป 2,044,185,515 1,702,792,847 1,984,417,296 1,648,231,705

คำ่เช่ำและคำ่บริกำรตำมสัญญำเช่ำ
ด�ำเนินงำน 1,398,995,452 1,274,494,755 1,174,463,680 1,063,914,650

คำ่สำธำรณูปโภค 712,279,226 681,325,277 584,196,515 564,904,695

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 820,638,246 745,037,109 682,527,044 615,751,585

คำ่โฆษณำ 257,400,926 227,468,753 160,856,024 149,524,181

คำ่ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 138,632,200 126,267,225 117,592,255 107,980,286

คำ่ฝึกอบรม 3,796,420 5,078,863 75,976,161 77,941,847

คำ่ภำษีโรงเรือน 73,700,112 63,656,057 62,205,681 54,895,951

คำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 42,962,085 45,149,422 35,994,342 35,041,827

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของทีด่ิน อำคำร
 

และอุปกรณ์ 702,477 23,592,446 702,477 23,592,446

กำรเปลีย่นแปลงในสินคำ้ส�ำเร็จรูป (21,930,969) (23,750,296) (21,107,814) (23,691,473)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

27. ภาษีเงินได้
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้ังนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภำษีเงินไดปั้จจุบัน:
ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส�ำหรับปี 463,700,228 548,088,617 414,366,632 494,037,033
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิด 

ผลแตกตำ่งชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร 
ผลแตกตำ่งชัว่ครำว (16,995,649) (56,184,027) (16,095,127) (53,257,885)

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก�ำไร
ขำดทุน 446,704,579 491,904,590 398,271,505 440,779,148

จ�ำนวนภำษีเงินได้ทีเ่กีย่วขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวำคม 
2558 และ 2557 สรุปไดด้ังนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 5,095,817 - 4,985,061 -

ภำษเีงินไดท้ีร่บัรูใ้นก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่น 5,095,817 - 4,985,061 -
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบัญชีกับคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 
แสดงไดด้ังนี้

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�ำไรทำงบัญชีกอ่นภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 2,302,703,198 2,534,280,318 2,252,339,270 2,462,565,538

อัตรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�ำไรทำงบัญชีกอ่นภำษีเงินไดน้ิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี 460,540,640 506,856,064 450,467,854 492,513,108

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

รำยไดท้ีไ่ดร้ับยกเวน้ภำษี (159,378) (199,222) (38,459,359) (37,499,184)

คำ่ใช้จ่ำยตอ้งห้ำม 6,621,440 5,358,279 2,673,126 2,936,593

คำ่ใช้จ่ำยทีม่ีสิทธิหักไดเ้พิม่ขึ้น (20,298,123) (20,110,531) (16,410,116) (17,171,369)

รวม (13,836,061) (14,951,474) (52,196,349) (51,733,960)

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบ
ก�ำไรขำดทุน 446,704,579 491,904,590 398,271,505 440,779,148
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

สว่นประกอบของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนีส้นิภำษเีงินได้รอกำรตดับญัช ีประกอบด้วยรำยกำรดงัต่อไปนี้

(หนว่ย: บำท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำร 
ตัดบัญชี

คำ่เผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 515,662 515,662 515,662 515,662

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน
ระยะยำวอื่น 1,455,655 1,455,655 1,455,655 1,455,655

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์ 19,622,335 19,481,839 15,919,382 15,778,887

ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของ
พนักงำน 53,947,148 43,535,513 50,646,327 40,835,598

คำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดจำกกำรจ่ำยโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 65,396,039 53,720,198 61,941,836 50,815,964

อื่น ๆ 3,365,597 1,728,080 3,039,477 1,337,450

รวม 144,302,436 120,436,947 133,518,339 110,739,216

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี

ก�ำไรทีย่ังไมเ่กิดขึ้นจำกกำร
เปลีย่นแปลงมูลคำ่เงินลงทุน 1,940,613 166,590 1,856,283 157,348

รวม 1,940,613 166,590 1,856,283 157,348

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัด
บัญชีสุทธิ 142,361,823 120,270,357 131,662,056 110,581,868
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28. ก�าไรต่อหุ้น
ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พื้นฐำนค�ำนวณโดย
หำรก�ำไรส�ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้น
ของบริษัทฯ (ไมร่วมก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่
ถ่วงน�ำหนกัของหุ้นสำมญัทีอ่อกอยู่
ในระหวำ่งปี

ก�ำไรตอ่หุ้นปรบัลดค�ำนวณโดยหำร
ก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ (ไมร่วมก�ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ 
จ�ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำหนกั 
ที่ออกอยู่ในระหว่ำงปีสุทธิจำก 
จ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำหนกัของหุ้น 
ของบรษิทัฯ อำจตอ้งออกเพื่อแปลง
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทัง้สิ้น 
ให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมตวิำ่ไดม้ี

 

กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปี 
หรอื ณ วนัออกหุ้นสำมญัเทยีบเทำ่

28.1 จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน�ำหนัก

 
(หนว่ย: พันหุ้น)

งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ยอดยกมำ 907,081 905,850

บวก: จ�ำนวนถัวเฉลีย่ถ่วงน�ำหนักของหุ้นสำมัญทีอ่อกในระหวำ่งปี 732 283

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน�ำหนัก 907,813 906,133
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

28.2 กำรกระทบยอดก�ำไรตอ่หุ้นปรับลด

กำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พื้นฐำนและก�ำไรตอ่หุ้นปรับลดแสดงไดด้ังนี้

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ 

ถ่วงน�ำหนัก ก�ำไรตอ่หุ้น

2558 2557 2558 2557 2558 2557
(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พื้นฐำน
ก�ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้น

บริษัทฯ 1,855,999 2,042,376 907,813 906,133 2.04 2.25

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ
เทียบเทำ่ปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อ
หุ้นสำมัญ (M-WA) 10,761 12,851

ก�ำไรตอ่หุ้นปรับลด

ก�ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นสำมญั  
สมมติวำ่มีกำรใช้สิทธ ิ
ซื้อหุ้นสำมัญจำก 
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1,855,999 2,042,376 918,574 918,984 2.02 2.22
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ 

ถ่วงน�ำหนัก ก�ำไรตอ่หุ้น

2558 2557 2558 2557 2558 2557
(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พื้นฐำน
ก�ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้น

บริษัทฯ 1,854,068 2,021,786 907,813 906,133 2.04 2.23

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ
เทียบเทำ่ปรับลด

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อ
หุ้นสำมัญ (M-WA) 10,124 11,838

ก�ำไรตอ่หุ้นปรับลด

ก�ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นสำมญั 
สมมติวำ่มีกำรใช้สิทธ ิ
ซื้อหุ้นสำมัญจำก 
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1,854,068 2,021,786 917,937 917,971 2.02 2.20
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

29. ข้อมูลส่วนงาน 
ด�าเนินงาน
ขอ้มลูสว่นงำนด�ำเนนิงำนทีน่�ำเสนอนี ้
สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของ 
บรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�ำนำจตัดสินใจสูงสุด 
ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและ 
สอบทำนอย่ำงสม�ำเสมอเพื่อใช้ 
ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรร 
ทรพัยำกรให้กบัสว่นงำนและประเมนิ 
ผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนงำน

บรษิทัฯ และบริษัทยอ่ยด�ำเนนิธรุกจิ 
2 สว่นงำน คอื ธรุกิจรำ้นอำหำรและ 
ธรุกจิกำรให้บรกิำรดำ้นฝึกอบรม และ 
ด�ำเนนิธรุกจิในเขตภมูศิำสตร์เดยีว
คอืประเทศไทย อยำ่งไรกต็ำม ธรุกจิ
ร้ำนอำหำรเป็นส่วนงำนด�ำเนินงำน

หลักของกิจกำรและมีข้อมูลของ
ส่วนงำนด�ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำ
จำกเกณฑเ์ชงิปรมิำณมสีดัส่วนเกนิ
กวำ่ร้อยละ 90 ของสว่นงำนด�ำเนนิ
งำนและเขตภมูศิำสตร์ จำกเหตผุล
ดังกลำ่ว ผูม้ีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด�ำเนนิงำนจงึพจิำรณำรวม
ส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำน
ที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ 
ธุรกิจร้ำนอำหำร

บรษิทัฯ ประเมินผลกำรปฏบิติังำน 
ของสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไร 
หรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน 
ซ่ึงวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
ที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุน 
จำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน  
ดงันัน้ รำยได้ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน 

และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่น 
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำน
ตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แลว้

ขอ้มูลเกีย่วกับลูกคำ้
รำยใหญ่
ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ 
และบรษิทัยอ่ยไมม่รีำยไดจ้ำกลกูคำ้

 
รำยใดที่มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร

30. เงินปันผล
เงนิปันผลทีป่ระกำศจ่ำยในระหวำ่งปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 
2557 ประกอบดว้ย

อนุมัติโดย
เงินปันผล

จ่าย
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

วันที่จ่าย
เงินปันผล

(ลำ้นบำท) (บำท)

ปี 2558

เงินปันผลจำกผลกำร
ด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 
2557

ทีป่ระชุมสำมัญประจ�ำปี 
ผูถ้ือหุ้น เมื่อวันที ่24 
เมษำยน 2558 907 1.0

21 พฤษภำคม 
2558

เงินปันผลระหวำ่งกำลจำก 
ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ 
งวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่
30 มิถุนำยน 2558

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เมื่อวันที ่11 
สิงหำคม 2558

816 0.9 8 กันยำยน 2558

รวม 1,723 1.9



99รายงานประจ�าปี  2558

อนุมัติโดย
เงินปันผล

จ่าย
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

วันที่จ่าย
เงินปันผล

(ลำ้นบำท) (บำท)

ปี 2557

เงินปันผลจำกผลกำร
ด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 
2556

ทีป่ระชุมสำมัญประจ�ำปี 
ผูถ้ือหุ้น เมื่อวันที ่28 
เมษำยน 2557 1,449 1.6

21 พฤษภำคม 
2557

เงินปันผลระหวำ่งกำลจำก 
ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ 
งวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่
30 มิถุนำยน 2557

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ เมื่อวันที ่8 
สิงหำคม 2557

725 0.8 4 กันยำยน 2557

รวม 2,174 2.4

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
31.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำย 

ฝ่ำยทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยมภีำระผกูพนัรำยจำ่ย 
ฝ่ำยทุนเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 
33.9 ลำ้นบำท (2557: 49.0 ลำ้น
บำท) ที่เกี่ยวกับกำรกอ่สร้ำงและ
สัญญำซื้อเครื่องจักร

31.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ
ด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้เขำ้ท�ำ
สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้ง
กับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรและ
อุปกรณ์ และสัญญำบริกำรอื่นๆ 
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต ่
3 ถึง 20 ปี

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีจ�ำนวนเงินขัน้ต�ำทีต่้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้
สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรทีบ่อกเลิกไมไ่ด ้ดังนี้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557

จ่ำยช�ำระ

ภำยใน 1 ปี 1,220 1,228

1 ถึง 5 ปี 1,305 1,496

มำกกวำ่ 5 ปี 356 396

31.3 ภำระผูกพันเกีย่วกับสัญญำซื้อขำยสินคำ้ลว่งหนำ้

บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำซื้อขำยสินคำ้ลว่งหนำ้กับบริษัทหลำยรำยในประเทศ 
โดยบรษิทัฯ และคูส่ญัญำไดต้กลงร่วมกนัเกีย่วกบัปรมิำณกำรสง่มอบ ก�ำหนด

 กำรสง่มอบ สถำนทีส่ง่มอบและรำคำสนิคำ้ และบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะจ่ำยคำ่สินคำ้
 ตำมอัตรำทีร่ะบุในสัญญำ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

31.4 กำรค�ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มี
หนงัสือค�ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร
ในนำมบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เหลืออยู่เป็นจ�ำนวนประมำณ 
17.6 ลำ้นบำท (2557: 17.3 ลำ้น
บำท) ซึ่งเกีย่วเนื่องกับภำระผูกพัน

ทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
ซึ่งประกอบดว้ย หนังสือค�ำประกัน
เพื่อค�ำประกันกำรจ่ำยช�ำระเงิน 
ให้กับเจ้ำหนีจ้�ำนวน 6.3 ลำ้นบำท 

 
(2557: 6.3 ล้ำนบำท) และเพื่อ

ค�ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำจ�ำนวน 
11.3 ลำ้นบำท (2557: 11.0 ลำ้น
บำท)

32. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสินทรัพยท์ีว่ัดมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชัน้ของ
มูลคำ่ยุติธรรม ดังนี้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้ตรำสำรหนี้ - 3,741 - 3,741

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้ตรำสำรหนี้ - 3,411 - 3,411

33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
ของกลุ่มบริษัทตำมที่นิยำมอยูใ่น
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูส�ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ” 

ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเทำ่เงินสด ลูกหนีก้ำรคำ้และ 
ลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนและเจ้ำหนี ้
กำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น กลุม่บริษัทมี

 
ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอื

ทำงกำรเงนิดงักล่ำว และมนีโยบำย
กำรบริหำรควำมเสีย่งดังนี้
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ควำมเสีย่งดำ้นกำรให้สินเชื่อ 

กลุม่บรษัิทมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรให้
สนิเชื่อทีเ่กีย่วเนื่องกบัลกูหนีก้ำรคำ้
และลูกหนีอ้ื่น ฝ่ำยบริหำรควบคุม 
ควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มี 
นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม 
สนิเชื่อทีเ่หมำะสม ดังนัน้กลุม่บรษัิท 
จึงไมค่ำดวำ่จะไดร้บัควำมเสยีหำย

 
ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัจำกกำรให้สนิเชื่อ  
นอกจำกนี ้กำรให้สินเชื่อของกลุม่ 

บริษัทไมม่ีกำรกระจุกตัวเนื่องจำก
กลุม่บรษิทัมีฐำนของลูกคำ้ทีห่ลำก
หลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย 
จ�ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอำจ
ต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือ
มูลคำ่ตำมบัญชีของลูกหนีท้ีแ่สดง
อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ควำมเสีย่งจำกอัตรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ

เงนิฝำกธนำคำรซึ่งมอีตัรำดอกเบีย้
ทีป่รบัข้ึนลงตำมอัตรำตลำด หรอืมี
อัตรำดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสีย่ง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท
จึงอยูใ่นระดับต�ำ

สินทรัพยแ์ละหนี้สินทำงกำรเงินที่
ส�ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบีย้ไดด้ังนี้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตรำดอกเบีย้
คงที ่- ภำยใน 

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด
ไมม่ี 

อัตรำดอกเบีย้ รวม
อัตรำดอกเบีย้

ทีแ่ทจ้ริง
(ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสด - 140 147 287 0.05 - 0.40

เงินลงทุนชัว่ครำว 4,850 - 3,741 8,591 1.90 - 2.60

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - - 108 108 -

4,850 140 3,996 8,986

หนีส้ินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น - - 1,391 1,391 -

- - 1,391 1,391
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่

อัตรำดอกเบีย้
คงที ่- ภำยใน 

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด
ไมม่ี 

อัตรำดอกเบีย้ รวม
อัตรำดอกเบีย้

ทีแ่ทจ้ริง
(ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสด

- 148 151 299 0.05 - 0.50

เงินลงทุนชัว่ครำว 7,660 - 699 8,359 2.50 - 3.25

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - - 92 92 -

7,660 148 942 8,750

หนีส้ินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น - - 1,444 1,444 -

- - 1,444 1,444

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตรำดอกเบีย้
คงที ่- ภำยใน 

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด
ไมม่ี 

อัตรำดอกเบีย้ รวม
อัตรำดอกเบีย้

ทีแ่ทจ้ริง
(ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสด

- 100 131 231 0.05 - 0.40

เงินลงทุนชัว่ครำว 4,800 - 3,411 8,211 2.025 - 2.60

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - - 215 215 -

4,800 100 3,757 8,657

หนีส้ินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น - - 1,239 1,239 -

- - 1,239 1,239
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(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตรำดอกเบีย้
คงที ่- ภำยใน 

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด
ไมม่ี 

อัตรำดอกเบีย้ รวม
อัตรำดอกเบีย้

ทีแ่ทจ้ริง
(ร้อยละตอ่ปี)

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสด

- 89 133 222 0.05 - 0.50

เงินลงทุนชัว่ครำว 7,530 - 570 8,100 2.65 - 3.25

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น - - 189 189 -

7,530 89 892 8,511

หนีส้ินทำงกำรเงิน

เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น - - 1,312 1,312 -

- - 1,312 1,312

ควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่น 

กลุม่บริษัทมีควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีส่�ำคัญอันเกีย่วเนื่องจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 กลุม่บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินทีเ่ป็นสกุลเงินตรำ
ตำ่งประเทศ ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
ส�ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

สกุลเงิน งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558
(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ)

เยน 1.6 1.6 0.2965

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 0.1 0.1 35.9233

หนีส้ินทำงกำรเงิน

สกุลเงิน งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558
(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ)

เยน 56.7 20.6 0.3028

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

สกุลเงิน งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557
(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ)

เยน 1.6 1.6 0.2712

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 0.1 0.1 32.8128

หนีส้ินทำงกำรเงิน

สกุลเงิน งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557
(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศ)

เยน 16.0 0.8 0.2765
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33.2 มูลค่ำยุ ติธรรมของเครื่ องมือ 
ทำงกำรเงิน

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ส่วนใหญข่องกลุ่มบริษัทจัดอยูใ่น
ประเภทระยะสัน้และมอีตัรำดอกเบีย้
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยใน
ตลำด กลุม่บรษิทัจงึประมำณมลูคำ่
ยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชทีีแ่สดง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

34. การบริหารจัดการทุน
วตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรทุน 
ที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทคือกำร 
จัดให้มซ่ึีงโครงสร้ำงทนุทีเ่หมำะสม 
เพื่อสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธุรกิจของ 
กลุม่บรษิทัและเสรมิสรำ้งมลูคำ่กำร

 
ถือหุ้นให้กับผูถ้ือหุ้น โดย ณ วันที ่

 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัท

มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 
0.16:1 (2557: 0.17:1) และเฉพำะ
บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน
เทำ่กบั 0.15:1 (2557: 0.16:1)

35. เหตุการณ์ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที ่25 กุมภำพันธ ์2559 ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ครัง้ที ่ 
1/2559 ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำย 
เงินปันผลส�ำหรับผลประกอบกำร
ปี 2558 ให้แกผู่ถ้อืหุ้นในอตัรำหุ้น
ละ 1 บำท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 
910.2 ลำ้นบำท

บรษิทัฯ จะน�ำเสนอเพื่ออนมุตักิำร
จ่ำยเงนิปันผลดงักลำ่วในทีป่ระชมุ
สำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ตอ่ไป

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงนินีไ้ดร้บัอนมุตัใิห้ออกโดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เมื่อวันที ่25 
กุมภำพันธ ์2559
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ผลการด�าเนินงาน
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยได้รวมจ�ำนวน 14,923 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีกอ่นหนำ้ 

 35 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 0.2 โดยหลักเกิดจำกรำยไดจ้ำกดอกเบีย้รับลดลง จ�ำนวน 71 ลำ้นบำท 
 เนื่องจำกอัตรำดอกเบีย้เงินฝำกปรับลดลง และรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรลดลง จ�ำนวน 13 ลำ้นบำท  

เนื่องจำกก�ำลังซื้อและควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง อันเป็นผลจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ  
และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,856 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีกอ่นหนำ้ 186 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1

 • รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ร้ำนเอ็มเค สุกี ้/เอ็มเค โกลด์ 12,113 83.6 11,816 81.6

ร้ำนอำหำรญีปุ่่ นยำโยอิ 2,198 15.2 2,374 16.4

ร้ำนอำหำรอื่น ๆ 169 1.2 273 1.9

ร้ำนอำหำรในตำ่งประเทศ 11 0.0 14 0.1

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 14,492 100.0 14 ,478 100.0

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ในปี 2558 บรษิทัฯ และบริษทัยอ่ย  
มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ�ำนวน  
14,478 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีกอ่นหนำ้ 

 
13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1  
เนื่องจำกยอดขำยของสำขำเดิมปรับตัว 
ลดลง ซ่ึงได้รับผลกระทบจำกก�ำลังซื้อ 
ของผูบ้รโิภคทีย่งัมคีวำมอ่อนแอและกำร 
แขง่ขันในธรุกิจภตัตำคำรทีร่นุแรงมำกขึน้ 

โดยถึงแมว้่ำบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะ
 

มีกำรเปิดสำขำใหมเ่พิ่มข้ึนสุทธิจ�ำนวน  
35 สำขำ แตก่็ไมส่ำมำรถชดเชยกับยอด 
ขำยของสำขำทีล่ดลงได ้ทัง้นีร้ำยไดจ้ำก 
กำรขำยและบรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทั 
ยอ่ยกวำ่ร้อยละ 98 เป็นรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรจำกร้ำนสุกี ้ เอ็มเค และ
ร้ำนสุกี ้เอ็มเค โกลด ์ซึ่งด�ำเนินกำรโดย 

บริษัทฯ และร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นยำโยอิ 
ซึ่งด�ำเนินกำรโดยบริษทั เอ็ม เค อนิเตอร์ 
ฟู้ ด จ�ำกัด แนวโนม้สัดส่วนรำยได้จำก

 กำรขำยและบรกิำรจำกธรุกจิสกุีม้แีนวโนม้ 
ลดลงในขณะทีส่ดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย
และบรกิำรจำกธรุกจิอำหำรญีปุ่่ นยำโยอ ิ
มแีนวโนม้เพิม่สงูขึ้น เนื่องจำกร้ำนอำหำร 
ญีปุ่่นยำโยอมิอีตัรำกำรขยำยตวัทีส่งูกวำ่

 • ผลการด�าเนินงานของธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้

2557 2558

จ�ำนวนสำขำร้ำนสุกี้

จ�ำนวนร้ำนเปิดใหมสุ่ทธิ

จ�ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี/งวด

26

407

12

419

ผลกำรด�ำเนินงำนและอัตรำกำรเติบโต - ร้ำนสุกี้

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร (ลำ้นบำท)

อัตรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสุกีท้ัง้หมด (ร้อยละ)

อัตรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยสุกี ้– สำขำเดิม (ร้อยละ)

12,113

3.0

(3.7)

11,816

(2.5)

(6.1)

 • รายได้จากการขายและบริการของร้านสุกี้
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำก 

กำรขำยและบริกำรจำกร้ำนสุกี้จ�ำนวน  
11,816 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีกอ่นหนำ้ 

 
297 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.5 

โดยกำรลดลงของรำยได้ร้ำนสกุีม้สีำเหต ุ
มำจำกกำรลดลงของยอดขำยของสำขำ
เดิม ซึ่งมีอัตรำกำรลดลงร้อยละ 6.1  
โดยถึงแมว้่ำบริษัทฯ จะมีกำรเปิดสำขำ

เพิ่มสุทธิจ�ำนวน 12 สำขำ แต่ก็ยัง 
ไม่สำมำรถชดเชยกับกำรลดลงของ 
ยอดขำยสำขำเดิม
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 • ผลการด�าเนินงานของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

2557 2558

จ�ำนวนสำขำร้ำนอำหำรญีปุ่่ นยำโยอิ

จ�ำนวนร้ำนเปิดใหมสุ่ทธิ

จ�ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี/งวด

16

129

11

140

ผลกำรด�ำเนินงำนและอัตรำกำรเติบโต – ร้ำนอำหำรญีปุ่่ นยำโยอิ

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร (ลำ้นบำท)

อัตรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมด (ร้อยละ)

อัตรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย – สำขำเดิม (ร้อยละ)

2,198

10.8

(4.3)

2,374

8.0

(1.2)

 • รายได้จากการขาย 
และบริการของร้านอาหาร
ญี่ปุ่นยาโยอิ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำก 
กำรขำยและบริกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ น 
ยำโยอจิ�ำนวน 2,374 ลำ้นบำท คดิเป็นกำร 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 8.0 จำกปีกอ่นหนำ้ กำร

 
เพิม่ขึน้ของรำยไดร้้ำนอำหำรญีปุ่่ นยำโยอิ

 
สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของ 

จ�ำนวนสำขำทีเ่ติบโตอยำ่งรวดเร็ว โดย 
ในปี 2558 จ�ำนวนสำขำไดเ้พิม่ขึ้นสุทธิ  
11 สำขำ ทัง้นีเ้นื่องมำจำกกระแสตอบรับ 

ที่ดีของแบรนด์ยำโยอิ ท�ำให้บริษัทฯ  
มีแผนทีจ่ะขยำยสำขำเพื่อให้ครอบคลุม

ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทัง้ในกรงุเทพฯ 

ปริมณฑล และตำ่งจังหวัด

 • รายได้อื่น
ในปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

มีรำยได้อื่นจ�ำนวน 444 ล้ำนบำท  
โดยหลกัประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบีย้รบั 
จ�ำนวน 201 ลำ้นบำท ลดลง 71 ลำ้นบำท 
สำเหตหุลกัเนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำก
ทีป่รับลดลง และรำยไดอ้ื่น จ�ำนวน 243 
ล้ำนบำท ซึ่งหลักๆ มำจำกรำยได้จำก 
ค่ำบัตรสมำชิก รำยได้จำกกำรบริกำร 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำกวัสดุ รำยได้
จำกกำรลงทนุระยะสัน้ในกองทนุตรำสำร
หนี้ รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนไชส ์
เป็นตน้

 • ต้นทุนการขาย 
และบริการของบริษัทฯ

ต้นทุนกำรขำยและบริกำรของ 
บริษัทฯ กว่ำร้อยละ 90 เป็นต้นทุนคำ่

อำหำรและเครื่องดื่ม ตน้ทุนอื่น ๆ ไดแ้ก่
คำ่ขนสง่ คำ่เกบ็รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิคำ้ 
คำ่วัสดุสิน้เปลืองในสำขำ เป็นต้น โดย
บรษิทัฯ มกีำรควบคมุระบบกำรจดัซื้อและ
กำรผลิตทีม่ีประสิทธิภำพ โดยกำรสัง่ซื้อ
วตัถุดบิและสนิคำ้ส�ำเรจ็รปูส�ำหรบัร้ำนสกุี ้
ร้ำนอำหำรญีปุ่่นยำโยอิ และรำ้นอำหำรอื่น

 
เป็นแบบรวมศูนย์ ท�ำให้มีกำรสั่งซื้อ
สินคำ้จ�ำนวนมำกในกำรสัง่ซื้อแตล่ะครัง้ 
ส่งผลให้มีกำรประหยัดเนื่องจำกขนำด  
(Economy of Scale) และมีอ�ำนำจ 
ตอ่รองทีค่อ่นขำ้งสงูกบัผูจ้ดัจ�ำหนำ่ย อีกทัง้

 กำรผลิตที่ผ่ำนครัวกลำงเกือบทั้งหมด 
ท�ำให้เกิดกำรประหยดัเนื่องจำกขนำดจำก 
กำรผลติและยงัสำมำรถควบคมุคณุภำพ 
สินคำ้ให้มีมำตรฐำนเดียวกันได้อีกด้วย 

 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำร 
สินค้ำคงเหลือ ทั้งประเภทวัตถุดิบและ 

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน (ตอ่)
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สินค้ำส�ำเร็จรูป โดยประมำณกำร 
ควำมตอ้งกำรวตัถดุบิและสนิคำ้คงเหลอื 
ของแตล่ะสำขำในแตล่ะวนั ท�ำให้สำมำรถ

 
ควบคมุปรมิำณสนิคำ้ทีจ่ดัสง่ไปให้แตล่ะ

 สำขำและควบคุมปริมำณของเสียได ้
ในแตล่ะวนั กำรบรหิำรกำรจดัสง่วตัถดุบิ 
และสินคำ้ส�ำเร็จรูปแบบรวมศูนยย์ังช่วย

 
ท�ำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรจัดส่ง 
ไดม้ีประสิทธิภำพยิง่ขึ้น

เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยและ
บรกิำรไมไ่ดข้ยำยตวัในปี 2558 บรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยจึงได้เน้นทำงด้ำนกำร

 ควบคมุตน้ทนุวตัถดิุบและคำ่ใช้จ่ำยอยำ่ง
 ใกลช้ิดและเขม้งวดยิง่ขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ 

และบรษิทัยอ่ยสำมำรถรกัษำก�ำไรขัน้ต้น 
ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน 

 โดยก�ำไรขัน้ตน้ปี 2558 เทำ่กับ 9,534  
ลำ้นบำท เปรยีบเทียบกบัปีกอ่นทีม่กี�ำไร 
ขัน้ตน้ 9,507 ลำ้นบำท เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนสัดส่วนก�ำไร

 
ขัน้ต้นต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 
ก็ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันจำก

 
ร้อยละ 65.6 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 65.9  
ในปี 2558

 • ค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่
 

ส�ำคัญประกอบด้วย คำ่ใช้จ่ำยพนักงำน 
 คำ่เช่ำ คำ่สำธำรณูปโภค คำ่ใช้จ่ำยใน
 กำรโฆษณำและสง่เสริมกำรขำย คำ่วัสดุ 

สิ้นเปลือง และค่ำเสื่อมรำคำทรัพยส์ิน 
ถำวรและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย จำกมำตรกำร 
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวด ท�ำให้

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสำมำรถควบคุม 
ค่ำใช้จ่ำยประเภทที่ควบคุมได้ให้อยูใ่น

 ระดบัทีน่ำ่พอใจ ยกเวน้คำ่ใช้จ่ำยประเภท
ทีเ่ป็นคำ่ใช้จ่ำยคงที ่เช่น คำ่เช่ำ คำ่เสื่อม
รำคำทรัพยส์ินถำวรและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 
ได้เพิ่มขึ้นในเชิงสัดส่วนต่อรำยได้จำก
กำรขำยและบริกำรเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีกอ่น ดังจะเห็นไดจ้ำกคำ่ใช้จ่ำยในกำร

 ขำยและบริหำรได้เพิ่มขึ้นจำก 7,428  
ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 7,660 ลำ้นบำท 
ในปี 2558 หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 3.1  
ส่วนอัตรำส่วนคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและ

 บรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
ก็ไดเ้พิม่ขึ้นจำกร้อยละ 51.3 ในปี 2557  
เป็นร้อยละ 52.9 ในปี 2558 ทัง้นีเ้นื่องจำก 
ค่ำใช้จ่ำยคงที่เพิ่มข้ึน ในขณะที่รำยได้

 
จำกกำรขำยและบริกำรไม่ได้ขยำยตัว 
ในปี 2558

 • ก�าไรสุทธิ
จำกปัจจยัตำ่งๆ ซึ่งมผีลกระทบตอ่

ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ท�ำให้

 ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ลดลงจำก 2,042 ลำ้นบำทส�ำหรบัปี 2557  
เป็น 1,856 ล้ำนบำทในปี 2558 หรือ 
ลดลง 186 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9.1

ฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 

มีสินทรัพย์รวม 15,122 ล้ำนบำท  
เพิม่ขึ้นจำก ณ สิน้ปี 2557 จ�ำนวน 244 

ลำ้นบำท หรือคิดเป็นกำรเพิม่ขึ้นร้อยละ 
1.6 สำเหตุหลักมำจำก

(1) กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ชัว่ครำว จ�ำนวน 232 ล้ำนบำท  
ส ำ เหตุ หลั กมำจำกกำร 
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชัว่ครำว 
ในหลักทรัพยเ์พื่อคำ้ จ�ำนวน  
3,042 ลำ้นบำท และเงินฝำก 
ประจ�ำลดลง จ�ำนวน 2,810  
ลำ้นบำท

(2) กำรลดลงของที่ดิน อำคำร  
และอุปกรณ์ จ�ำนวน 79 
ล้ำนบำท เนื่ องจำกมีกำร 
ตัดคำ่เสื่อมรำคำและจ�ำหนำ่ย
ระหว่ำง ปี  จ� ำนวน 768  
ล้ำนบำท และ 15 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ และมีกำรซื้ อ
สิ นทรัพย์ เพิ่ ม ร ะหว่ ำ ง ปี  
จ�ำนวน 704 ลำ้นบำท

(3) กำรเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ�ำ 
จ�ำนวน 51 ลำ้นบำท

(4) กำรลดลงของสิทธิกำรเช่ำ 
จ�ำนวน 39 ลำ้นบำท จำกกำร
ตัดจ�ำหนำ่ยระหวำ่งปี

(5) กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์มมี่ 
ตวัตน จ�ำนวน 39 ลำ้นบำท จำก
กำรซื้อคอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์
เพิม่ขึ้นระหวำ่งปี

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 
มีหนี้สินรวมทั้งหมดจ�ำนวน 2,124  
ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2557  
จ�ำนวน 73 ลำ้นบำท คิดเป็นกำรลดลง 
ร้อยละ 3.3 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำร 
ลดลงของภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย จ�ำนวน 
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92 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำ จ�ำนวน 
 

53 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึ้นของส�ำรอง 
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ�ำนวน 52 ลำ้นบำท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจ�ำนวน 

12,998 ลำ้นบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิน้ปี 

2557 จ�ำนวน 317 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตุ

หลักมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของส่วนทุนจำก 
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�ำนวน 

 
201 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้นของ 
ก�ำไรสะสมจ�ำนวน 112 ลำ้นบำท

 • อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย
งบการเงินรวม

ปี 2557 ปี 2558

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 4.7 5.2

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งหมุนเร็ว เทำ่ 4.4 4.9

อัตรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ 1.4 1.4

อัตรำสว่นหมุนเวียนลูกหนี้ เทำ่ 514 539

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ วัน 1 1

อัตรำสว่นหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ เทำ่ 32.0 27.7

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลีย่ วัน 11 13

อัตรำสว่นหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เทำ่ 10.6 12.2

ระยะเวลำช�ำระหนี้ วัน 34 29

Cash Cycle วัน (22) (16)

อัตรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

อัตรำก�ำไรขัน้ตน้ ร้อยละ 65.6 65.9

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน (ตอ่)
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 • อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรำ 

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 14.5 
 

ปรับลดลงจำกร้อยละ 16.2 ในปี 2557 

สำเหตุหลักเกิดจำกก�ำไรสุทธิที่ปรับ 

ลดลง จ�ำนวน 186 ล้ำนบำท และ

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นจำกกำร
 

เพิ่มขึ้นของส่วนทุนจำกกำรใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์

ส�ำหรับอัตรำผลตอบแทนจำก
สินทรัพย์ของปี 2558 ปรับลดลงจำก 

ร้อยละ 13.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ  
12.4 เนื่องจำกก�ำไรสุทธิที่ปรับลดลง 
จ�ำนวน 186 ลำ้นบำท

หน่วย
งบการเงินรวม

ปี 2557 ปี 2558

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน ร้อยละ 14.4 12.9

อัตรำสว่นเงินสดตอ่กำรท�ำก�ำไร ร้อยละ 145.0 144.2

อัตรำก�ำไรสุทธิ ร้อยละ 13.7 12.4

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น ร้อยละ 16.2 14.5

อัตรำสว่นแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ ร้อยละ 13.7 12.4

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร ร้อยละ 58.0 54.5

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เทำ่ 1.0 1.0

อัตรำสว่นวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถ้ือหุ้น เทำ่ 0.2 0.2

อัตรำสว่นหนีส้ินทีม่ีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้ือหุ้น เทำ่ 0.0 0.0

อัตรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระดอกเบีย้ เทำ่ N/A N/A

อัตรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน (Cash Basis) เทำ่ 0.9 1.1
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 • สภาพคล่อง
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ

จำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 2,702 
ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นก�ำไรจำก
กำรด�ำเนินงำนกอ่นกำรเปลีย่นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ

มีจ�ำนวน 993 ลำ้นบำท โดยเป็นเงินสด
จ่ำยเพ่ือซื้อทีด่นิ อำคำร อปุกรณ ์จ�ำนวน 
742 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขยำยสำขำ
ทีเ่พิม่ข้ึน เงินลงทุนทัว่ไป จ�ำนวน 202 
ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 52 ลำ้นบำท

ในปี 2558 มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 1,720 ล้ำน
บำท โดยหลกัเกดิจำกกำรจ่ำยเงนิปันผล 
จ�ำนวน 1,723 ลำ้นบำท

(หนว่ย : ลำ้นบำท)

รายการ 2557 2558

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 3,016 2,702

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,320) (993)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (2,173) (1,720)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (477) (11)

จำกกำรเคลื่อนไหวของเงินสด 

ในกิจกรรมด�ำเนินงำน กิจกรรมลงทุน  

และกจิกรรมจดัหำเงนิ สง่ผลให้ในปี 2558  
บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงินสดลดลง 11 ลำ้นบำท

 • อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 

มีอัตรำสว่นสภำพคลอ่งที ่5.2 เทำ่ ปรับ

เพิม่ขึ้นจำก 4.7 เทำ่ในปี 2557 และมี

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ที ่4.9 เทำ่ 
 

เพิม่ขึน้จำก 4.4 เทำ่ในปี 2557 สำเหตหุลกั 

เกดิจำกกำรเพิม่ขึ้นของเงินลงทุนชัว่ครำว 

จ�ำนวน 232 ล้ำนบำท และกำรลดลง 
ของภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำยและเจ้ำหนีก้ำรคำ้ 

 จ�ำนวน 91 ลำ้นบำท และ 53 ลำ้นบำท  
ตำมล�ำดับ

เนื่องจำกตำมลักษณะธุรกิจของ 

บรษิทัฯ คอืมกีำรเกบ็เงนิสดทนัทภีำยหลงั 

จำกขำยและบรกิำร ท�ำให้ระยะเวลำเกบ็หนี ้
เฉลีย่ของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มำกคอื 1 วนั  
ในขณะทีเ่จ้ำหนีก้ำรคำ้จำกกำรซื้อวตัถดุบิ

และสนิคำ้ส�ำเรจ็รปูจะช�ำระภำยหลงัตำม

นโยบำยเครดติ โดยมรีะยะเวลำช�ำระหนี้

โดยเฉลีย่ประมำณ 30 วนั และระยะเวลำ 

ขำยสินคำ้เฉลีย่ 13 วัน จึงท�ำให้บริษัทฯ  
มเีงนิสดสว่นเกนิ ท�ำให้วงจรเงนิสดตดิลบ 
คือมีวงจรเงินสด (16) วัน

 • โครงสร้างเงินทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 

มอีตัรำหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้น 0.2 เทำ่ 

ซึ่งไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกับปี 2557 

เนื่องมำจำกบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูจ้ำกสถำบนั 
กำรเงิน และมีเงินสดทีเ่หลืออยูค่อ่นขำ้ง

 
มำกทีไ่ดจ้ำกกำรเพิม่ทุน

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน (ตอ่)
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 • ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 

มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำโครงกำร
งำนก่อสร้ำงและสัญญำซื้อเครื่องจักร
เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 34 ล้ำนบำท  
และสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับ 
กำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรและอุปกรณแ์ละ 
สญัญำบรกิำรอื่น ๆ  โดยมจี�ำนวนทีต่อ้งจ่ำย 

ในอนำคตจ�ำนวน 2,881 ลำ้นบำท ทัง้นี ้
ส�ำหรบักำรบรหิำรจดักำรภำระผกูพนัและ
ลงทนุโครงกำรในอนำคต โดยในปี 2558 
ทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธจิำก 
กจิกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 2,702 ลำ้นบำท  
ซึ่งบริษัทฯ คำดวำ่จะสำมำรถช�ำระภำระ 
ผกูพนัทีจ่ะเกิดขึ้นในอนำคต ทัง้นี ้ในกำร

ลงทนุในโครงกำรใด ๆ  อนักอ่ให้เกดิภำระ
ผกูพนัและหนีสิ้นในอนำคต ผูบ้รหิำรของ 
บริษัทฯ ใช้ควำมไตร่ตรองและพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบว่ำกำรลงทุนดังกล่ำว

 
จะสร้ำงผลตอบแทนสงูสดุแกผู่ถ้อืหุ้น
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รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน  • เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
55.3 (รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิแ์ละนำงยุพิน)

2. นางยุพิน ธีระโกเมน  • เป็นผูบ้ริหำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
55.3 (รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิแ์ละนำงยุพิน)

3. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม  • เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
18.0

4. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  • เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 0.5

5. บริษัท โกลบอล แอสเซท 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อบริษัท เอ็มเค 
โกลบอล จ�ากัด) (GAD)

 • ประกอบธุรกิจลงทุน
 • กรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ 3 รำย ได้แก ่

นำงยุพิน ธีระโกเมน นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม เป็น
ผูถ้ือหุ้นใหญข่อง GAD ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 65.7 (รวมกำรถือหุ้น
ของนำยฤทธิแ์ละนำงยุพิน) และร้อยละ 17.1 ตำมล�ำดับ (ขอ้มูล ณ วันที ่ 23 
เมษำยน 2558)

 • มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม

6. บริษัท เอ็ม เค เวิลด์ ไวด์ 
จ�ากัด (MKWW)

 • ประกอบธุรกิจลงทุน
 • กรรมกำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ 3 รำย ไดแ้ก ่นำงยุพิน ธีระโกเมน 

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม เป็นผูถื้อหุ้นใหญข่อง 
MKWW ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 70.0 (รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิแ์ละ
นำงยุพิน) และร้อยละ 15 ตำมล�ำดับ (ขอ้มูล ณ วันที ่23 เมษำยน 2558)

 • มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน และนำยสมชำย หำญจติต์เกษม

7. บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส 
จ�ากัด (SFS)

 • ประกอบธุรกิจจ�ำหนำ่ยเครื่องท�ำน�ำแข็ง เครื่องลำ้งจำน/แกว้
 • ผูบ้ริหำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ ได้แก ่ นำงยุพิน ธีระโกเมน เป็นผู้

ถือหุ้นใหญข่อง SFS ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 65.0 (ขอ้มูล ณ วันที ่30 
เมษำยน 2558)

 • มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม
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บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

8. บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ 
จ�ากัด (KVE)

 • ประกอบธรุกจิผลติ/จ�ำหนำ่ยหมอ้แปลงไฟฟ้ำ บรกิำรซ่อมอปุกรณอ์เิลค็ทรอนคิส์
 • กรรมกำรของบริษัทฯ ได้แก ่ ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน ์ เป็นกรรมกำรผูมี้อ�ำนำจ

ลงนำมและเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่อง KVE ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 61.0 
(ขอ้มูล ณ วันที ่30 เมษำยน 2557)

9. บริษัท พรีซิชั่น แมน ู
แฟคเจอริ่ง จ�ากัด (PM)

 • ประกอบธุรกิจรีด/หลอมโลหะ
 • กรรมกำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ ได้แก ่ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และ

 นำยทนง โชติสรยุทธ ์เป็นผูถ้ือหุ้นของ PM ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 9.8 
 (รวมกำรถือครองโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง) และร้อยละ 0.9 ตำมล�ำดับ (ข้อมูล 
 ณ วันที ่30 เมษำยน 2558)

 • มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน

10. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (SE-ED)

 • ประกอบธุรกิจจ�ำหนำ่ยหนังสือ
 • กรรมกำรและผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ ได้แก ่ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และ

 นำยทนง โชติสรยุทธ ์เป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญข่อง SE-ED ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้น
 ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 5.5 (รวมกำรถือครองโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) ตำมล�ำดับ 
 (ขอ้มูล ณ วันที ่7 พฤษภำคม 2558)

 • มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยทนง โชติสรยุทธ ์(เป็นกรรมกำรผูม้ีอ�ำนำจลงนำม
 

ใน SE-ED) และ นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย

11. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) (PMK)

 • ประกอบธุรกิจจ�ำหนำ่ยสินคำ้อุปโภค/บริโภค
 • มีกรรมกำรร่วมกันคือ ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์

12. บริษัท เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล 
จ�ากัด (NFR)

 • ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร
 • ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นำงยุพิน ธีระโกเมน 

 เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุ้นใหญข่อง NFR ดว้ยสัดสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 74.9 
 (ขอ้มูล ณ วันที ่23 เมษำยน 2558)

 • มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม

หมำยเหตุ: สัดสว่นกำรถือหุ้นทีแ่สดงในตำรำงรวมสัดสว่นกำรถือหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
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รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรเขำ้ท�ำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแยง้โดยรำยกำรระหวำ่งกันดังกลำ่วไมก่อ่ให้เกิดควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ดังรำยละเอียดตอ่ไปนี้

บุคคล/ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
รายการ ปี 2558

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

1. GAD  • คำ่จัดท�ำ
บัญชี

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.02

0.02

 • รำยกำรให้บรกิำรจดัท�ำบญัชแีก ่GAD จ�ำนวน 16,050 บำท
 • ก�ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ�ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร 
ให้บริกำรและคำ่ใช้จ่ำยพนักงำนทีใ่ห้บริกำร

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้บรกิำรจดัท�ำบญัชแีก ่GAD นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใช้จ่ำย

 พนกังำนทีใ่ห้บรกิำรโดยไมท่�ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน ์ดังนัน้ 
 รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึ้น 

ตำมควำมจ�ำเป็น

 • คำ่เช่ำ
ทีด่ิน

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

30.33

-

 • เพ่ือใช้เป็นอำคำรส�ำนักงำนแห่งใหม่ ในอัตรำเดือนละ 
1,687,554 บำทตอ่เดือน

 • เพื่อใช้เป็นโรงงำนครัวกลำง – บำงนำ CK5 แห่งใหม ่
 

ในอัตรำเดือนละ 840,000 บำทตอ่เดือน

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรเช่ำทีด่นิเป็นกำรด�ำเนนิธรุกรรมตำมปกต ิโดยอตัรำ 
คำ่เช่ำเทียบเคียงไดก้ับอัตรำตลำดของทรัพยส์ินในบริเวณ

 ใกลเ้คียงกัน ซึ่งรำยกำรดังกลำ่วถือวำ่มีควำมสมเหตุสมผล
 

และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
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บุคคล/ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
รายการ ปี 2558

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

2. MKWW  • คำ่จัดท�ำ
บัญชี

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.02

0.02

 • รำยกำรให้บรกิำรจดัท�ำบญัชแีก ่MKWW จ�ำนวน 16,050 บำท
 • ก�ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ�ำนวนเวลำที่ใช้ในกำร 
ให้บริกำรและคำ่ใช้จ่ำยพนักงำนทีใ่ห้บริกำร

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก ่MKWW นัน้เรียกเก็บตำมคำ่

 
ใช้จ่ำยพนกังำนทีใ่ห้บรกิำรโดยไมท่�ำให้บรษัิทฯ เสยีประโยชน ์

 ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผล 
และเกิดขึ้นตำมควำมจ�ำเป็น

3. SFS  • คำ่เช่ำเครื่อง
ลำ้งจำนและ
เครื่องท�ำ
น�ำแข็ง

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

44.75

4.58

 • รำยกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนส�ำหรับเอ็มเค สุกี้ และยำโยอิ 
ทกุสำขำ โดย SFS เป็นหนึง่ในผูใ้ห้บรกิำรหลำยรำยทีบ่รษิทัฯ  
เลือกใช้ และได้มีกำรก�ำหนดรำคำที่ไม่แตกต่ำงจำก

 ผูใ้ห้บริกำรรำยอื่น
 • รำยกำรเช่ำเครื่องท�ำน�ำแข็งส�ำหรับเอ็มเค สุกี ้ และยำโยอ ิ
ทุกสำขำ โดย SFS เป็นคูค่ำ้เพียงรำยเดียวทีม่ีระบบให้เช่ำ

 เครื่องท�ำน�ำแข็งและให้บริกำรซ่อมบ�ำรุงหลังกำรขำย

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรเช่ำอุปกรณด์ังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ 

 
และไดม้กีำรก�ำหนดรำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอ 
โดยผูใ้ห้บรกิำรรำยอื่น รำยกำรดงักลำ่วจงึมคีวำมสมเหตสุมผล

 
และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ
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บุคคล/ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
รายการ ปี 2558

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

4. KVE  • คำ่ทีป่รกึษำ 
ทำงดำ้นไอที
และคำ่วำง 
ระบบ
คอมพวิเตอร์

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.72

-

 • บรษิทัฯ ไดว้ำ่จ้ำง KVE เป็นทีป่รกึษำทำงดำ้นระบบสำรสนเทศ
 ในอัตรำค่ำบริกำรเดือนละ 60,000 บำท ซ่ึงเป็นอัตรำที ่

ไมแ่ตกตำ่งจำกผูใ้ห้บริกำรรำยอื่น

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรวำ่จ้ำงดงักลำ่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ ซึ่งตอ้ง

 มีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศอยำ่งต่อเนื่องเพื่อรองรับ 
กำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยไดก้�ำหนดคำ่ทีป่รึกษำจำกกำร 
เทียบเคียงกับรำคำทีเ่สนอโดยผูใ้ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำร 
ดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน ์
ของบริษัทฯ

5. PM  • คำ่อุปกรณ์
หมอ้สุกี้

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.89

-

 • รำยกำรว่ำจ้ำงท�ำหมอ้สุกี้ส�ำหรับทุกสำขำ โดย PM เป็น
 

ผู้ผลิตหม้อสุกี้ให้บริษัทฯ เพียงรำยเดียว เนื่องจำกเป็น
 

ผูพ้ัฒนำหมอ้สุกีร่้วมกัน ซึ่งหมอ้สุกีข้องบริษัทฯ จะมีระบบ
 รักษำควำมปลอดภัยที่สูงกว่ำท้องตลำดโดยทั่วไป ทั้งนี ้ 

บรษิทัฯ ไดก้�ำหนดรำคำวำ่จ้ำงจำกประมำณกำรตน้ทนุอปุกรณ์
 และคำ่แรงทีใ่ช้ในกำรผลิตหมอ้สุกีบ้วกก�ำไร

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรวำ่จ้ำงท�ำของดังกลำ่วเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ซึ่ง 

 
PM ไดม้สีว่นร่วมในกำรพฒันำหมอ้สกุีซ้ึ่งมรีะบบรกัษำควำม

 ปลอดภัยทีสู่งกวำ่หมอ้สุกีท้ัว่ไป อีกทัง้ PM ยังมีศักยภำพ 
ในกำรรองรับกำรขยำยตัวของบริษัทฯ ได้อยำ่งต่อเนื่อง 

 
โดยรำคำว่ำจ้ำงได้เทียบเคียงจำกกำรประมำณกำรต้นทุน

 อุปกรณแ์ละคำ่แรงทีใ่ช้ในกำรผลิต รำยกำรดังกล่ำวจึงถอืวำ่
 มคีวำมสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษิทัฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
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บุคคล/ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
รายการ ปี 2558

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

6. SE-ED  • คำ่สปอนเซอร์
 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.75

-

 • คำ่สปอนเซอร์คิตตีแ้คมป์

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรวำ่จ้ำงดงักลำ่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และได้

 มีกำรก�ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กับรำคำที่เสนอโดย 
ผูใ้ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกลำ่วจึงถือวำ่มีควำมสมเหตุ

 สมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ

7. PMK  • คำ่ซื้อ
วัตถุดิบ

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.02

0.00

 • รำยกำรซื้อวัตถุดิบโดยก�ำหนดรำคำทีไ่มแ่ตกตำ่งจำกคูค่ำ้
 รำยอื่น

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ  
และไดม้กีำรก�ำหนดรำคำโดยเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำทีเ่สนอ 
โดยคู่ค้ำรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผล

 
และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ

8. NFR  • คำ่จัดท�ำ
บัญชี

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.02

0.02

 • รำยกำรให้บรกิำรจดัท�ำบญัชแีก ่NFR จ�ำนวน 16,050 บำท
 • บริษัทฯ ก�ำหนดรำคำโดยประมำณจำกจ�ำนวนเวลำที่ใช้ 
ในกำรให้บริกำรและคำ่ใช้จ่ำยพนักงำนทีใ่ห้บริกำร

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้บรกิำรจดัท�ำบญัชแีก ่NFR นัน้เรยีกเกบ็ตำมคำ่ใช้จ่ำย

 พนักงำนที่ให้บริกำรโดยไมท่�ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน ์
 ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผล 

และเกิดขึ้นตำมควำมจ�ำเป็น
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บุคคล/ 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
รายการ ปี 2558

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ

9. นางยุพิน  
ธีระโกเมน

 • เช่ำ
ทรัพยส์ิน

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

1.04

-

 • รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่พื่อใช้ด�ำเนนิกำร Home Delivery Call 
Center และสำขำยอ่ยโชคชัย

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรเช่ำสถำนทีด่งักลำ่วเป็นไปเพื่อใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกิจ

 
ของบริษัทฯ นัน้ โดยได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม 
ของสถำนทีต่ัง้ทีก่อ่ให้เกิดควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่

 ลูกค้ำ อัตรำค่ำเช่ำสำมำรถเทียบเคียงได้กับอัตรำค่ำเช่ำ
 ในพื้นที่เดียวกัน ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม 

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ

10. นายฤทธิ์  
ธีระโกเมน

 • ขำยบัตร 
ของขวัญ

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.08

-

 • รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใช้บรกิำรรำ้นอำหำรของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย โดยก�ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลกูคำ้ทัว่ไป

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 • รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และ 
ไดม้กีำรก�ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลกูคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักลำ่ว

 จึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน ์
ของบริษัทฯ

11. นายสมชาย  
หาญจิตต์เกษม

 • ขำยบัตร 
ของขวัญ

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.08

-

 • รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใช้บรกิำรรำ้นอำหำรของบรษัิทฯ
และบรษัิทยอ่ย โดยก�ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลกูคำ้ทัว่ไป

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 • รำยกำรขำยบตัรของขวญัเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และ 
ได้มีกำรก�ำหนดรำคำเช่นเดียวกับลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดัง

 
กลำ่วจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน

 ์
ของบริษัทฯ

12. นายประวิทย์  
ตันติวศินชัย

 • ขำยบัตร 
ของขวัญ

 • ยอดคงคำ้ง  
ณ สิน้งวด

0.12

-

 • รำยกำรขำยบตัรของขวญัเพื่อใช้บรกิำรรำ้นอำหำรของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย โดยก�ำหนดรำคำเช่นเดยีวกบัลกูคำ้ทัว่ไป

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ  
และไดม้ีกำรก�ำหนดรำคำเช่นเดียวกับลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำร

 
ดงักลำ่วจงึถอืวำ่มคีวำมสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน

 ์
ของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
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ความจ�าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้ำท�ำ 
รำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมัดระวัง  
โดยค�ำนงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ  
บริษัทยอ่ย และผูถ้ือหุ้นเป็นส�ำคัญ กำร

 
ท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ 
บรษิทัยอ่ยกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ 
ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ  
หรือเป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและมี 
ควำมสมเหตุสมผลเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ 
ปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดย 
เงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที ่
เกดิขึน้จะถกูก�ำหนดให้เป็นไปตำมเง่ือนไข 
กำรค้ำปกติและเป็นไปตำมรำคำตลำด  
และด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับ 
ลูกค้ำทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือ 
ใกลเ้คยีงกนั ส�ำหรบักำรกูย้มืเงนิ/กำรให้

 
กูย้มืเงนิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯ  
และบริษัทย่อยด�ำเนินกำรไปเพื่อเสริม 
สภำพคลอ่งตำมควำมจ�ำเป็นเทำ่นัน้

มาตรการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรำยกำรระหวำ่งกัน 
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
และบรษัิทยอ่ยเป็นส�ำคญั โดยผำ่นขัน้ตอน 
กำรพจิำรณำตำมระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ  
และบริษัทย่อยและผ่ำนคณะกรรมกำร 
ตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ย ผูบ้รหิำร

 ระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มีกำร 
ก�ำหนดรำคำเป็นไปอยำ่งเหมำะสมตำม 
เงื่อนไขกำรคำ้ปกตเิสมอืนกำรท�ำรำยกำร 
กับบุคคลภำยนอก โดยกำรท�ำรำยกำร 

ระหวำ่งกันทีม่ีควำมส�ำคัญ จะตอ้งไดร้ับ
 

กำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้ีกำรขออนุมัต ิ
ในหลักกำรเกีย่วกับขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
ที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรท�ำ 
ธุรกรรมระหวำ่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มี 
ควำมเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย อำจมีรำยกำรระหว่ำงกัน 
ในอนำคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติใน 

หลักกำรให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนมุติักำร 
ท�ำธุรกรรมดงักลำ่ว หำกธรุกรรมเหลำ่นัน้ 
มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลักษณะเดยีวกับ 
ทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ำกบัคูส่ญัญำทัว่ไป 
ในสถำนกำรณเ์ดยีวกนั ดว้ยอ�ำนำจตอ่รอง

 
ทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่น 
มสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบคุคล 
ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้บริษทัฯ จะจดัท�ำ 
รำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมเพื่อรำยงำน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส  

ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำร 

บริหำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร หรือบุคคลที ่
อำจมีควำมขัดแยง้ มีสว่นไดเ้สีย หรือมี

 
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กรรมกำร 
ที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอ�ำนำจในกำร

 
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวกับบริษัทฯ หรือ 
บรษิทัยอ่ย ตำมทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำร  

ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ก�ำหนด

ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำร 
ระหวำ่งกนัทีส่�ำคญัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบ 
งบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำก 
ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

นโยบายหรอืแนวโน้ม 
การท�ารายการระหว่างกนั
ในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบำย 
ในกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกันทีเ่กิดขึ้นใน 
ปัจจบุนัและในอนำคตทีค่ำดวำ่จะเกดิขึ้น 
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดย 
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป  
ดว้ยนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำทีเ่ป็นธรรม 
และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดย 
ผำ่นกระบวนกำรพจิำรณำอนมุตัทิีช่ดัเจน  
โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตำมหลักกำร 
กำรก�ำกบักจิกำรทีด่ ีถกูตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์
ทีบ่รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยก�ำหนด และตอ้ง 
เป็นไปตำมอ�ำนำจอนุมัติกำรท�ำรำยกำร 
ระหวำ่งกัน
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หุ้นสามัญ
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 925,850,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 925,850,000 หุ้น มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยเป็นทุนช�ำระแลว้จ�ำนวน 910,249,500 บำท 
แบง่เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 910,249,500 หุ้น มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้้นละ 1 บำท

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ือหุ้น 10 รำยแรกทีป่รำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วันที ่30 ธันวำคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

1. นำงยุพิน ธีระโกเมน 363,199,979 39.9

2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 164,210,012 18.0

3. นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน 139,743,333 15.4

4. มูลนิธิป้ำทองค�ำ เอ็มเค 31,265,983 3.4

5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 17,481,100 1.9

6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยำว 17,293,000 1.9

7. ส�ำนักงำนประกันสังคม 16,071,300 1.8

8. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 11,072,700 1.2

9. DBS Bank LTD 8,437,400 0.9

10. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 8,313,700 0.9
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
มติทีป่ระชุมวิสำมัญผูถ้ือหุ้นครัง้ที ่1/2556 เมื่อวันที ่3 มกรำคม 2556 ไดอ้นุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยใบส�ำคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ จ�ำนวน 20,000,000 หนว่ย โดยจัดสรรให้แกผู่บ้รหิำร (รวมถึงผูบ้รหิำรซ่ึงด�ำรงต�ำแหนง่
กรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซึ่งมีรำยละเอียดสรุปไดด้ังนี้

ประเภทและชนิด ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) ชนิดระบุชื่อผูถ้ือและไมส่ำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้เวน้แตเ่ป็นกำรโอน
ในกรณีทีก่รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนเสียชีวิต

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับจำกวันทีอ่อกและเสนอขำย

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก 20,000,000 หนว่ย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท)

วิธีการเสนอขาย เสนอขำยครัง้เดียวให้แกผู่บ้ริหำร (รวมถึงผูบ้ริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร) 
และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย เป็นจ�ำนวนเกินกวำ่ 50 รำย

วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แกผู่บ้ริหำร (รวมถึงผูบ้ริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร) และพนักงำน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย โดยไมผ่ำ่นผูร้ับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ทัง้นี ้ จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ัดสรรให้ผูบ้ริหำร (รวมถึงผูบ้ริหำรซึ่งด�ำรง
 

ต�ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนแต่ละรำย ไม่จ�ำเป็นต้องมีจ�ำนวนเท่ำกัน 
 ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรู้และประสบกำรณ์ ควำมรับผิดชอบ 
 ผลกำรปฏิบัติงำน และศักยภำพหรือประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะไดร้ับ

จ�านวนหุ้นสามัญที่ส�ารองเพื่อการ
ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

20,000,000 หุ้น

อัตราการใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลัง
 ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
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ราคาใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะเทำ่กับ 1 บำทตอ่หุ้น เวน้แตจ่ะมีกำร
 ปรบัรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธ ิซึ่งรำคำใช้สทิธดิงักลำ่วถอืเป็นกำร
 

เสนอขำยหลักทรัพยใ์นรำคำต�ำกว่ำรำคำตลำด ซึ่งค�ำนวณโดยอ้ำงอิงกับรำคำ
 

เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนแกป่ระชำชนทัว่ไปทีร่ำคำ 49 บำทตอ่หุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันท�ำกำรสุดทำ้ยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม หรือเดือนมิถุนำยน หรือเดือน 
กันยำยน หรอืเดอืนธนัวำคม) ตลอดอำยขุองใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิโดยเริม่ใช้สทิธิ 
ภำยหลงัครบก�ำหนดระยะเวลำ 12 เดือนนบัแตว่นัทีอ่อกใบส�ำคัญแสดงสิทธใิห้แก

 ่
ผูบ้ริหำร (รวมถึงผูบ้ริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯ 

 
และ/หรือบริษัทยอ่ย (วันก�ำหนดใช้สิทธิ) ตำมเงื่อนไขดังตอ่ไปนี้

 • หลงัจำก 12 เดอืน นบัแตว่นัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
ใช้สทิธไิดไ้มเ่กนิร้อยละ 10 ของจ�ำนวนใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร

 • หลงัจำก 24 เดอืน นบัแตว่นัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
ใช้สิทธไิดอ้กีร้อยละ 20 ของจ�ำนวนใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร

 • หลงัจำก 36 เดอืน นบัแตว่นัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
ใช้สิทธไิดอ้กีร้อยละ 30 ของจ�ำนวนใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร

 • หลงัจำก 48 เดอืน นบัแตว่นัทีไ่ดร้บักำรจดัสรร ผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
ใช้สิทธิไดโ้ดยไมจ่�ำกัดจ�ำนวนจนกวำ่จะครบอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

 • ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไมถู่กใช้สิทธิในวันก�ำหนด
 

กำรใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน�ำไปใช้สิทธิไดใ้นวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ
 

ครัง้ต่อ ๆ ไปได้ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก�ำหนดอำยุ 
ของใบส�ำคญัแสดงสทิธิแล้ว ใบส�ำคญัแสดงสทิธิใด ๆ  ทีไ่มถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิ 
และสิน้ผลไป

 • วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันท�ำกำรสุดท้ำยของวันที่ครบก�ำหนด
 

ระยะเวลำ 5 ปีนับแตว่ันทีอ่อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจ�านง 
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ไมน่อ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นก�ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ย

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)
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เงื่อนไขส�าหรับการใช้สิทธิ
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

1. ผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งมสีถำนะเป็นผูบ้รหิำร (รวมถงึผูบ้รหิำร
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  
ณ วันทีใ่ช้สิทธิ

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำร 
 

(รวมถึงผูบ้รหิำรซึ่งด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร) หรอืพนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอื 
บริษัทยอ่ย เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุตำมระเบียบของบริษัทฯ ให้ผูบ้ริหำรหรือ

 
พนักงำนดังกล่ำวสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอำยุของ

 
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีไ่ดร้ับจัดสรรนัน้

3. ในกรณทีีผู่ถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธถิงึแกก่รรม ให้ทำยำทหรอืผูร้บัมรดก
 ตำมพนิยักรรมของผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่ว สำมำรถใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญั
 ตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเทำ่จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีผู่ถ้ือใบส�ำคัญ
 

แสดงสิทธิผูน้ัน้มีสิทธิเฉพำะในส่วนทีค่รบก�ำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเทำ่นัน้ โดย
 จะสำมำรถใช้สทิธิไดใ้นวนัก�ำหนดใช้สทิธิใด ๆ  จนครบก�ำหนดอำยขุองใบส�ำคญั 

แสดงสิทธิดังกลำ่ว
4. ในกรณีที่ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้โอนยำ้ยสังกัดหรือบริษัทตำมที่

 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นชอบ โดยทีผู่บ้ริหำรหรือพนักงำนดังกลำ่วยังคงเป็น 
ผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้

 ผู้บริหำรหรือพนักงำนดังกล่ำวสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้จน
 ครบอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทีไ่ดร้ับจัดสรรนัน้

5. ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำร 
 

(รวมถึงผูบ้รหิำรซึ่งด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร) หรอืพนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอื 
บริษัทยอ่ย กอ่นหรือในวันก�ำหนดใช้สิทธิใด ๆ ดว้ยเหตุอื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้น 
ขอ้ 2-4 ขำ้งตน้ ให้ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยรำยนัน้

 ไมส่ำมำรถใช้สทิธติำมใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิ(ทีย่งัไมไ่ดใ้ช้สทิธ)ิ ทีเ่หลอือยูไ่ดอ้กีตอ่ไป 

 โดยให้ถอืวำ่ใบส�ำคญัแสดงสิทธดิงักลำ่วเป็นอันถกูยกเลิกและสิน้ผลในทนัที

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้สิทธิ

เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขของกำรปรับ
สิทธิตำมที่ก�ำหนดในขอ้ก�ำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
เป็นเหตุกำรณต์ำมทีร่ะบุในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือประกำศ
อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก�ำหนด

วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย บริษัทฯ จะจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้กับผูบ้ริหำร (รวมถึงผูบ้ริหำรซึ่งด�ำรง
ต�ำแหนง่กรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ให้แลว้เสร็จ
ภำยใน 1 ปีนับจำกวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
จำกทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ
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ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธิ บรษิทัฯ จะไมน่�ำใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นีเ้ขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ

บรษิทัฯ จะน�ำหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี ้
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  • ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร 

 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ทัง้จ�ำนวน 20,000,000 
หนว่ย รำคำตลำดของหุ้นของบรษิทัจะลดลงในอตัรำร้อยละ 2.1 บนสมมตฐิำน
รำคำตลำดของหุ้นบรษิทัฯ คอืรำคำเสนอขำยหุ้นเพิม่ทนุให้แกป่ระชำชนทัว่ไป 
(IPO Price) ที ่ 49 บำทตอ่หุ้น และรำคำใช้สิทธิซื้อหุ้นตำมใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที ่1 บำทตอ่หุ้น

 • ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก�ำไรตอ่หุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิ
ในกำรออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร 

 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ทัง้จ�ำนวน 20,000,000 
หนว่ย สว่นแบง่ก�ำไรตอ่หุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ือหุ้นจะลดลงใน
อตัรำร้อยละ 2.2 ของสว่นแบง่ก�ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิ โดยค�ำนวณ
เปรียบเทียบกับจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ�ำนวน 
925,850,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนช�ำระแลว้ภำยหลังจำกทีบ่ริษัทฯ เสนอขำย
หุ้นเพิม่ทนุให้แกผู่ถ้อืหุ้นเดมิและประชำชนทัว่ไปและกำรใช้สทิธติำมใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทัง้จ�ำนวน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
รำยละเอยีดอื่น ๆ  ของใบส�ำคัญแสดงสทิธิ  
รวมทัง้เหตุทีท่�ำให้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ

 รองรับกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ อัตรำ 
กำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธ ิ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
เป็นผูม้อี�ำนำจในกำรพจิำรณำก�ำหนดหรอื 
แกไ้ขตำมทีเ่ห็นสมควร และมอบหมำย 
ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผูม้อี�ำนำจในกำร 
จัดท�ำข้อก�ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของ 
ผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งม ี
อ�ำนำจในกำรก�ำหนดหรือแกไ้ขเพิม่เติม  

หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด เงื่อนไข และ 
รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและประกำศของหนว่ยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

นโยบายการจ่าย
เงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ำย 
เงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ

 ก�ำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได ้

นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำม 
กฎหมำย โดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวม 
เป็นส�ำคัญ

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที ่
นอ้ยกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดขำ้งต้น หรืองด

 จ่ำยเงินปันผล โดยข้ึนอยูก่ับภำวะทำง 
เศรษฐกจิ ผลกำรด�ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ  
สภำพคลอ่งของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำร 
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย



127รายงานประจ�าปี  2558

โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 โครงสร้ำงองคก์รของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี้

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร
นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน

ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน

เลขานุการ 
บริษัทฯ

นำยประวิทย ์ 
ตันติวศินชัย

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานพัฒนาสาขา 

ภัตตาคาร
นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานบัญชีและการเงิน
นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานพัฒนา 

ธุรกิจต่างประเทศ
นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานสนับสนุนธุรกิจ 

ภัตตาคารเอ็มเค
นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานธุรกิจอาหาร
ญี่ปุ่นและการตลาด

นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานทรัพยากร

บุคคลและวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

นำงยุพิน ธีระโกเมน

ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร
สายงานจัดหาและจัดส่ง

นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน
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โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ  
ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ 
คำ่ตอบแทน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ 
ตอบแทน มอีงคป์ระกอบ คุณสมบัติ และ 
กำรแบง่แยกหนำ้ทีแ่ละควำมรับผิดชอบ
อยำ่งชัดเจน รำยละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย 
กรรมกำร 10 ทำ่น ดังนี้

1. นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน  
ประธำนกรรมกำร

2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม  
กรรมกำร

3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร  
กรรมกำร

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย  
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

5. นำงวิไล ฉัททันตร์ัศมี  
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

6. นำยอรรถพล ชดช้อย  
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

7. นำยทนง โชติสรยุทธ ์ 
กรรมกำรอิสระ

8. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน ์ 
กรรมกำรอิสระ

9. นำยสุจินต ์ชุมพลกำญจนำ  
กรรมกำร

10. นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย  
กรรมกำร

 นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทน 

บริษัทฯ คือ นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน  
นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม นำยสมชำย  
พิพิธวิจิตรกร นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย  
สองในสี่คนลงลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่  
และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

1. จัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม 
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำม

 
ซื่อสัตยส์ุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและ 
รอบคอบ โดยค�ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของ 
บริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย

 ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย
2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ 

หรืออนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน ์
และพันธกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ  
เป็นตน้

3. ตดิตำมและควบคมุดแูลให้ฝ่ำย 
จัดกำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 

และแผนทีก่�ำหนดไวอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพ 
และประสิทธิผล

4. ดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ มคีวำมตอ่เนื่องในระยะยำว และ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ 
ผูบ้ริหำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอด 
ต�ำแหนง่ผูบ้รหิำรระดบัสงู Management  
Succession Plan)

5. จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรของบรษิทัฯ เป็นลำยลักษณอ์กัษร  
และให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว  
รวมทั้งมีกำรทบทวนนโยบำยและกำร 
ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำ 
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

6. ส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยำบรรณ 
ธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน 
เขำ้ใจถงึมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯ  
ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตำม 
ให้มกีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณดงักลำ่ว 
อยำ่งจริงจัง

7. พิจำรณำเรื่องควำมขัดแยง้ของ 
ผลประโยชนอ์ยำ่งรอบคอบ กำรพจิำรณำ 
กำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขัดแยง้ของ 
ผลประโยชน ์ควรมีแนวทำงทีช่ดัเจนและ 
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดย 
ที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมใน

 กำรตัดสินใจ รวมทัง้ก�ำกับดูแลให้มีกำร 
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอน 
กำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
ผลประโยชนใ์ห้ถูกตอ้งครบถ้วน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)
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8. ก�ำกบัดแูลให้มกีำรบริหำรควำม 
เสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีำรทบทวน 
ระบบและประเมินประสิทธิผลของกำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�ำเสมอและ 
ในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดับควำมเสีย่ง 
มีกำรเปลีย่นแปลง

9. จัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำน 
กำรด�ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงิน  
และดำ้นกำรปฏบิติัตำมกฎหมำย ระเบียบ  
และนโยบำย รวมทัง้จัดให้มีบุคคลหรือ 
หนว่ยงำนทีมี่ควำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตั ิ
หนำ้ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบ 
ระบบกำรควบคุมดังกล่ำว และทบทวน 
ระบบทีส่�ำคัญอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

10. คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบควรให้ควำมเหน็ 
เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำร 
ควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
ไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

11. จัดให้มแีนวทำงกำรด�ำเนนิกำร 
ทีช่ดัเจนเกีย่วกับผูที้ป่ระสงคจ์ะแจ้งเบำะแส 

 
หรือผูม้ีส่วนได้เสีย ผำ่นทำง website 

 หรอืรำยงำนตรงตอ่บรษิทัฯ โดยช่องทำง 
ในกำรแจ้งเบำะแสอำจก�ำหนดให้ผำ่น

 
กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบรษัิทฯ เพื่อให้มกีำรตรวจสอบขอ้มลู 
ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว ้
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

12. จดัให้มกีลไกก�ำกบัดแูลบริษทั 
ย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ใน 
เงนิลงทุนของบริษทัฯ โดยมีหนำ้ทีใ่นกำร 
พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลทีจ่ะ 
ส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ย เพื่อ 
ควบคมุกำรบรหิำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ของบรษิทัฯ และกำรท�ำรำยกำรตำ่งๆ ให้ 

ถกูตอ้งตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ของ 
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
และประกำศของตลำดหลักทรัพย์

13. เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ และกำรประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่

 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมกำร 

บริษทัฯ ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ร่วมประชมุจะตอ้ง
 

แจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนกุำร 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำ 
กอ่นกำรประชุม

14. ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที ่
ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ�ำทกุปี

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย

กรรมกำร 3 ทำ่น ดังนี้

1. ดร.อรรณพ ตันละมัย 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

2. นำงวิไล ฉัททันตร์ัศมี  
กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ

3. นำยอรรถพล ชดช้อย  
กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ

 นำยพัสกร ลิลำ  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ทำ่นเป็น 
ผูท้ีม่ีควำมรู้และประสบกำรณด์้ำนบัญชี

 
และกำรเงิน

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่  
และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำร 
รำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ 
เพียงพอ

2. สอบทำนให้บรษิทัฯ มรีะบบกำร 
ควบคุมภำยใน (Internal Control) และ 
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal  
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  
และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหนว่ยงำน 
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม 
เหน็ชอบในกำรพจิำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ย  
เลกิจ้ำงหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

 
หรอืหนว่ยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั 
กำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏบิตัติำม 
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

 
หลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลำด 
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทำนและหำรือกับฝ่ำย 
จัดกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของ 
บริษัทฯ และมำตรกำรที่ฝ่ำยจัดกำรได ้
ด�ำเนินกำรเพื่อติดตำมและควบคุม 
ควำมเสีย่งดังกลำ่ว

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ 
บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหนำ้ที ่
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ 
คำ่ตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ 
เขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไมม่ี

 ฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ย
 ปีละ 1 ครัง้

6. พิจำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน 
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 
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ผลประโยชน ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 
ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อ 
ให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล

 
และเป็นประโยชนส์ูงสุดตอ่บริษัทฯ

7. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
หลังจำกกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบแตล่ะครัง้

8. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน 
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกลำ่ว 
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยขอ้มูล

 
อยำ่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ

 
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม 
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในของ 
บริษัทฯ

(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร 
ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

 
ตลำดหลักทรัพยฯ์ ขอ้ก�ำหนดของตลำด 
หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม 
เหมำะสมของผูส้อบบัญชี

(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำร 
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำ 
ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
แตล่ะทำ่น

(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกต 
โดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำก 
กำรปฏิบัติหนำ้ทีต่ำมกฎบัตร (Charter)

(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็วำ่ผูถ้อืหุน้
 

และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ  ภำยใต้ขอบเขต 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

9. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยดว้ยควำม 
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

10. ในกำรปฏิ บั ติหน้ำที่ ของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือ 
มีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำ 
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร 
ด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
เพ่ือด�ำเนินกำรปรบัปรงุแกไ้ขภำยในเวลำ
ทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์

(ข) กำรทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกติ
หรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบ
ควบคุมภำยใน

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพยฯ์ หรือ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิำร
ไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพยฯ์

11. ในกำรปฏิ บั ติหน้ำที่ ของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบอำจขอค�ำปรึกษำจำกทีป่รึกษำ 

อสิระภำยนอก หรือผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชีพ 
อื่นๆ หำกเห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นและ 
เหมำะสม โดยบริษัทฯ เป็นผูร้ับผิดชอบ 
คำ่ใช้จ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวขำ้งต้น 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบ 
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง และ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงมีควำม 
รบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ  
ตอ่บุคคลภำยนอก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
สรรหา และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล สรรหำ และ 
พิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมกำร 3 ทำ่น ดังนี้

1. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน ์ 
ประธำนคณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลฯ

2. นำยอรรถพล ชดช้อย  
กรรมกำรบรรษัทภิบำลฯ

3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร  
กรรมกำรบรรษัทภิบำลฯ

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่  
และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

ดำ้นบรรษัทภิบำล

1. พฒันำและเสนอแนะแนวปฏบิตัิ 
ดำ้นกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีเ่หมำะสม 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)
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กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักกำร 
ก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

2. ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ 
บรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมแนวปฏบิตัด้ิำนกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีของบริษัทฯ ตำมที ่
ไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

3. ทบทวนแนวปฏบิตัด้ิำนกำรก�ำกบั 
ดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบ 
กับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
มำตรฐำนสำกลและของตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย และเสนอแนะตอ่คณะ 
กรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำปรบัปรงุ 
อยำ่งตอ่เนื่อง

4. ทบทวนปรัชญำในกำรด�ำเนิน 
ธรุกจิ จรยิธรรมธรุกจิ จรยิธรรมกรรมกำร  
จริยธรรมพนักงำน และแนวปฏิบัติที ่
เกีย่วขอ้งตำมควำมเหมำะสม เพื่อน�ำเสนอ 
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ

5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวกับ 
ดำ้นกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมทีไ่ดร้บั 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

ดำ้นกำรสรรหำ

1. สรรหำบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม 
ทีจ่ะด�ำรงต�ำแหนง่เป็นกรรมกำรบริษัทฯ  
และผูบ้รหิำรระดับสงูในต�ำแหนง่ประธำน 
เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร เพื่อให้คณะกรรมกำร

 
บริษทัฯ พจิำรณำแต่งตัง้ส�ำหรบัผูบ้รหิำร 
ระดับสูงในต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่

 
บริหำร และในกรณีทีต่�ำแหนง่กรรมกำร 
วำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออก 
ตำมวำระ หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
พจิำรณำคดัเลอืกเพื่อเสนอชื่อให้ทีป่ระชมุ 
ผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ตง่ตัง้ส�ำหรับกรณีอื่น

2. ในกำรสรรหำบคุคลเพื่อเสนอชื่อ 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือทีป่ระชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

 
บรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูในต�ำแหนง่ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่กล่ำว

 
ในขอ้ 1 นัน้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ควร 
ด�ำเนินกำรดังนี้

2.1 ก�ำหนดคุณสมบัติและ 
ลกัษณะสว่นตวัอื่นทีเ่หน็วำ่มคีวำมส�ำคญั 
ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงใน 
ต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่

 
ตอ้งกำรสรรหำ เช่น มคีวำมรู ้ประสบกำรณ ์

 
และควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นทีต่อ้งกำร  
มีควำมเป็นผู้น�ำ มีคุณธรรมและควำม 
รับผิดชอบต่อผลงำน (Integrity and  
Accountability) ยึดมัน่ในกำรท�ำงำน 
อย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยง 
มอือำชพี มวีฒุภิำวะและควำมมัน่คง และ 
กล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและ 
เป็นอิสระ เป็นตน้

2.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระ 
ของบคุคลทีจ่ะเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำร 
ประเภทอสิระของบรษิทัฯ ว่ำมคีณุสมบตั ิ
ครบถ้วนในกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็น 
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ หรือไม่

2.3 พจิำรณำควำมเพยีงพอของ 
กำรอุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที ่
ในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ เช่น ในกำร 
พจิำรณำเสนอชื่อกรรมกำรเดมิเขำ้ด�ำรง 
ต�ำแหน่งต่ออีกวำระ อำจประเมินจำก 
จ�ำนวนครัง้ของกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะ 
กรรมกำรบรษัิทฯ สว่นบคุคลทีจ่ะถกูเสนอ 
ช่ือเป็นกรรมกำรใหมอ่ำจพิจำรณำจำก 

จ�ำนวนบริษัทที่บุคคลนัน้ด�ำรงต�ำแหนง่ 
อยูก่อ่นทีจ่ะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ

2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่ำ 
บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัต ิ
ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ 
หนว่ยงำนทำงกำร

3. ทบทวนและเสนอควำมเห็นต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับควำม 
เหมำะสมของขนำด (Size) และ 
องคป์ระกอบ (Composition) ของคณะ 
กรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อให้กำรปฏบิตัหินำ้ที ่
ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นไปอยำ่งมี 
ประสทิธผิล เช่น ควรจะมจี�ำนวนกรรมกำร 
เพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อ 
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำร 
ชดุยอ่ยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ จัดตัง้ขึ้น 
ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ี 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และ 
ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นทีห่ลำกหลำย  
เพื่อให้กำรพิจำรณำตัดสินใจของคณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ ในเรื่องตำ่ง ๆ  มีควำม 
รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ควร 
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของจ�ำนวน 
กรรมกำรทีเ่ป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตำม 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี

4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวกับ 
ด้ำนกำรสรรหำกรรมกำรตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

ดำ้นกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน

1. พจิำรณำคำ่ตอบแทนของกรรม- 
กำรบรษิทัฯ กรรมกำรของคณะกรรมกำร 
ชดุยอ่ยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ จัดตัง้ขึ้น  
และผูบ้รหิำรระดบัสูงในต�ำแหนง่ประธำน 
เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร เพื่อให้คณะกรรมกำร
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บริษัทฯ หรือทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นพิจำรณำ 
อนุมัติแล้วแต่กรณี ค่ำตอบแทนในที่นี ้

 
ให้หมำยรวมถงึ (ก) คำ่ตอบแทนประจ�ำ  
(Retainer) ซึ่งเป็นคำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็น 
รำยเดอืน (ข) คำ่เบีย้ประชมุ (Attendance  
Fee) ซ่ึงเป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยเป็น 
รำยครัง้ต่อกำรประชุมส�ำหรับกรรมกำร 
ที่เข้ำร่วมประชุม (ค) ค่ำตอบแทนที่

 
จ่ำยตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  
(Incentive) ซึ่งไดแ้ก ่โบนสัหรอืบ�ำเหนจ็  
และ (ง) ผลประโยชนอ์ื่นใดตำมที่คณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด

2. เพื่อให้กำรพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุ 
สมผล คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล สรรหำ  
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน ควรด�ำเนนิกำร 
พจิำรณำคำ่ตอบแทนตำมหลกัเกณฑแ์ละ 
แนวทำง ดังตอ่ไปนี้

2.1 คำ่ตอบแทนควรสมเหตุสมผล 
และอยู่ในระดับที่สำมำรถดึงดูดและ 
รักษำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงทีม่ี 
คุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องกำร โดยอำจ 
พจิำรณำเปรยีบเทยีบกับขอ้มลูกำรจ่ำยคำ่

 
ตอบแทนของบรษิทัอื่นทีม่กีำรก�ำกบัดแูล 
กิจกำรทีด่แีละเทียบเคยีงกนัได้ เช่น ขนำด 
ของกจิกำร (Size) ซึง่อำจวดัไดจ้ำกยอดขำย 
หรอืยอดสนิทรพัยร์วม เป็นตน้ ระดบัของ 
ก�ำไร (Profitability) และควำมยำกงำ่ย 
ของกำรบริหำร (Complexity)

2.2 คำ่ตอบแทนกรรมกำรควร 
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนำ้ที ่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน  
กรรมกำรทีไ่ดร้ับมอบหมำยหนำ้ทีค่วำม 
รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ กค็วรได้รบัคำ่ตอบแทน 
ที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมกำรชุดย่อย 

 

นอกจำกจะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะ 
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว ควรได้รับ 
ค่ำตอบแทนเพิ่มเติมอีกในฐำนะเป็น 
กรรมกำรชดุยอ่ยดว้ย ประธำนกรรมกำร 
บริษัทฯ และประธำนคณะกรรมกำร 
ชุดยอ่ยควรได้รับค่ำตอบแทนมำกกว่ำ

 สมำชิกของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ 
สมำชิกของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในอตัรำ 
ทีเ่หมำะสม

2.3 คำ่ตอบแทนของกรรมกำร 
ทีจ่่ำยตำมผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีของ 
บรษิทัฯ เช่น โบนสักรรมกำร ควรเชื่อมโยง 
กับผลตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ในรูปของเงินปันผล หำกปีใดมิไดม้ีกำร 
จ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหุ้น ก็จะไมม่ีกำร

 พจิำรณำกำรจ่ำยโบนัสให้แกก่รรมกำร
2.4 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 

ของบรษิทัฯ จะไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะ 
ของผูบ้รหิำรเทำ่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทน

 ในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัฯ แตอ่ยำ่งใด
3. ทบทวนและให้ค�ำแนะน�ำตอ่คณะ 

กรรมกำรบรษิทัฯ เกีย่วกับควำมเหมำะสม 
ของค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ�ำ 
ทุกปี โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และ 
แนวทำงกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนดังกล่ำว 
ขำ้งตน้กอ่นน�ำเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น

 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 

ผู้บริหำรระดับสูงในต�ำแหน่งประธำน 
เจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร เพื่อก�ำหนดคำ่ตอบแทน

 
กอ่นน�ำเสนอขออนมุตัจิำกคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ เป็นประจ�ำทกุปี ในกำรประเมนิผล 
กำรปฏบิตังิำนประจ�ำปีของผูบ้รหิำรระดบัสูง 
ในต�ำแหนง่ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำรนัน้

 
ควรจะพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำน 

ประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลกำร 
ปฏบิตัหินำ้ทีใ่นดำ้นทีส่�ำคญัอื่น และกำร 
สร้ำงผลตอบแทนให้แกบ่รษิทัฯ  และผูถ้อืหุน้

 ในระยะยำว  นอกจำกนี ้ ควรจะเปรยีบเทยีบ 
กับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอื่นทีอ่ยู ่
ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียง 
กันได ้ประกอบกำรพิจำรณำดว้ย

5. ปฏบิตัหินำ้ทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัดำ้น 
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

คณะผู้บริหาร
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ 

มีผูบ้ริหำร รวม 4 ทำ่น ตำมรำยชื่อและ
ต�ำแหนง่ ดังนี้

1. นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน  
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร

2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม  
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร  
สำยงำนพัฒนำธุรกิจ, ธุรกิจ 
อำหำรญีปุ่่ นและกำรตลำด

3. นำงยุพิน ธีระโกเมน  
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร 
สำยงำนทรัพยำกรบุคคลและ
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์

4. นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย  
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีป่ฏิบัติกำร 
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

• ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็น 
ต�ำแหนง่ผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุของบรษิทัฯ  
และมอี�ำนำจ หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบ 
ในกำรบริหำรกิจกำรทัง้ปวงของบริษัทฯ  
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)
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และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ อ�ำนำจ หนำ้ที ่ และ 
ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหนำ้ที ่
บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
นั้นให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำงๆ  
ดังตอ่ไปนี้

1. บรหิำรกจิกำรทัง้ปวงของบรษิทัฯ  
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ตลอดจนนโยบำย ระเบียบ กฎขอ้บังคับ  
ค�ำสัง่ และมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

2. ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมซื่อสัตย
 ์

สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน ์
ของบริษัทฯ อยำ่งดีทีสุ่ด

3. จดัท�ำแผนธรุกิจ แผนกำรลงทนุ  
และงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ  
รวมทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขแผนและงบประมำณ 
ดังกล่ำวในระหว่ำงปีหำกเห็นว่ำจ�ำเป็น 

 
เพื่ อให้สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ที่

 
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และ 
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ

4. ควบคุมและติดตำมกำรด�ำเนิน 
กำรตำมแผนธุรกิจ แผนกำรลงทุน  
และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้บรรลผุลส�ำเรจ็ 
ตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้

5. เสนอรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน 
และฐำนะกำรเงนิประจ�ำเดอืน ประจ�ำรำย 
ไตรมำส และประจ�ำปีของบรษิทัฯ รวมทัง้ 
ขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและเหน็วำ่มคีวำมส�ำคญั

 
ตอ่กำรทบทวนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ  
ตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำ 
รับทรำบหรอืให้ควำมเหน็ชอบ

6. รำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
ทรำบโดยไมช่กัช้ำ ในกรณทีีม่เีหตกุำรณ

 ์
เกดิขึน้หรอืมเีหตุกำรณท์ีมี่ควำมเป็นไปได้ 
สงูทีจ่ะเกิดขึน้ในอนำคต ทีอ่ำจมผีลกระทบ 
ในเชิงลบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อผลกำร 
ด�ำเนนิงำนและฐำนะกำรเงนิหรอืชื่อเสยีง 
ของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอมำตรกำรหรือ 
ค�ำแนะน�ำในกำรแกไ้ขเหตกุำรณด์งักลำ่ว

 
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบ

7. จดัท�ำหรอืปรบัปรงุแกไ้ขโครงสรำ้ง 
องค์กรระดับสูง รวมทั้งก�ำหนดหน้ำที ่ 
ควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรระดับสูง 
ทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรบงัคบับญัชำของประธำน 
เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร และน�ำเสนอต่อคณะ

 
กรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนมุตัิ

8. จดัท�ำหรอืปรบัปรงุแกไ้ขตำรำง 
กำรมอบอ�ำนำจด�ำเนนิกำร และเสนอตอ่ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนมุตัิ

9. ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิงำนและ 
กจิกรรมประจ�ำวันของบรษิทัฯ ให้เป็นไป 
อยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ก�ำกับดูแล 
ให้พนักงำนของบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติ 
ตำมนโยบำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ  
ค�ำสัง่ และมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
อยำ่งเคร่งครัด

10. มีอ�ำนำจในกำรบังคับบัญชำ 
พนกังำนและลกูจ้ำงของบรษิทัฯ ทกุต�ำแหนง่ 
รวมถึงกำรว่ำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย 

 ลงโทษทำงวนิยั และเลิกจ้ำง อยำ่งไรกต็ำม  
ถ้ำเป็นพนักงำนในต�ำแหน่งตั้งแต

 ่
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 

 
จะตอ้งรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ  
เพื่อรับทรำบดว้ย

11. มีอ�ำนำจในกำรออกระเบียบ 
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ซึ่ง 
รวมถึงกำรก�ำหนด เปลีย่นแปลง แกไ้ข  
และยกเลิกระเบียบ กฎขอ้บังคับ ค�ำสัง่  
ประกำศที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ 
บริษัทฯ โดยไมข่ัดหรือแยง้กับระเบียบ  
ขอ้ก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ก�ำหนด

12. มีอ�ำนำจในกำรมอบหมำยให้ 
บคุคลอื่นปฏบิตังิำนหรือกระท�ำกำรอยำ่ง 
หนึ่งอยำ่งใดแทน ตำมที่เห็นสมควรได้  
ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจของประธำน 
เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร

13. มอี�ำนำจในกำรพจิำรณำอนมัุติ 
หรือด�ำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที ่
ก�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรมอบหมำยอ�ำนำจ 
ด�ำเนินกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้
อนุมัติแลว้

14. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได ้
รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ  
เป็นครัง้ครำว

ทั้งนี้ กำรใช้อ�ำนำจของประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่

 สำมำรถกระท�ำได้ ในกรณีที่ประธำน 
เจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำรหรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำม 
ขัดแย้งตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะ 
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 
หลกัทรพัยฯ์ มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือำจมี

 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะ 
อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย เวน้แต

 ่
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรธุรกิจปกติที่ม ี
เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป และคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

 
ตลำดหลักทรัพยฯ์
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เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำร 

พจิำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบรษิทัฯ อยำ่ง 
ชัดเจนในกำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ครัง้ที ่1/2555 โดยมอบหมำย 

ให้ นำยประวิทย ์ ตันติวศินชัย ซึ่งเป็น 
ผู้ที่มีประสบกำรณ์และมีคุณสมบัติที ่
เหมำะสมท�ำหนำ้ทีเ่ป็นเลขำนกุำรบริษทัฯ  
โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ  
มีหนำ้ทีด่�ำเนินกำรดังนี้

1. ปฏิบตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ 
ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย ์
สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ มติคณะกรรมกำรตลอดจน 

มติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

2. จัดกำรเรื่องกำรประชุมคณะ 

กรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ือหุ้นให้เป็น
 

ไปตำมกฎหมำย ขอ้บังคับของบริษัทฯ  
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices)

3. บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะ 

กรรมกำรและกำรประชมุผูถ้อืหุ้น รวมทัง้ 
แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรและ 
ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ให้ผูบ้ริหำรทีเ่กีย่วขอ้ง

 ทรำบ และตดิตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมมติ 
ดงักลำ่วผำ่นประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร

4. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร 

ดังตอ่ไปนี้

4.1 ทะเบียนกรรมกำร

4.2 หนังสือนัดประชุมคณะ 

กรรมกำร  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร  

และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น

5. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วน 
ได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร

6. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและ 
รำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ 
ตอ่หนว่ยงำนก�ำกบัดแูลตำมระเบยีบและ 
ขอ้ก�ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร

7. ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น 
ทัว่ไปให้ไดรั้บทรำบสิทธต่ิำง ๆ  ของผูถ้อืหุน้ 
และขำ่วสำรของบริษัทฯ

8. ให้ค�ำแนะน�ำและข้อมูลต่ำงๆ 
 

ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและ 
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรต้องทรำบ

 
และปฏิบัติ รวมทั้งติดตำมให้มีกำร 
ปฏบิตัติำมอยำ่งถกูตอ้งและสม�ำเสมอ

9. ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะ 
กรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรปฏิบัติหนำ้ที ่
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล

ตำรำงสรุปกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำรปี 2558

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

1. นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน 5/5 -

2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 5/5 -

3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร 5/5 -

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย 4/5 5/6

5. นำงวิไล ฉัททันตร์ัศมี 4/5 6/6

6. นำยอรรถพล ชดช้อย 5/5 6/6

7. นำยทนง โชติสรยุทธ์ 5/5 -

8. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์ 5/5 -

9. นำยสุจินต ์ชุมพลกำญจนำ 5/5 -

10. นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย 5/5 -

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)
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• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ไดก้�ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรไวอ้ยำ่งชัดเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบำทหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบในกำร

ก�ำกบักำรท�ำงำนของบรษัิทฯ และผำ่นกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยค�ำนงึถงึผลประโยชนสู์งสุดตอ่บรษิทัฯ ส�ำหรบัคำ่ตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ริหำรในปี 2558 มีรำยละเอียดดังนี้

คำ่ตอบแทนกรรมกำร

ในปี 2558 บรษิทัฯ มคีำ่ใช้จ่ำยคำ่ตอบแทนให้แกก่รรมกำรจ�ำนวน 5,767,500 บำท อยำ่งไรกด็ ีตำมหลกัเกณฑก์ำรก�ำหนด

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำรเท่ำนั้น จะไมไ่ด้รับ

 คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแตอ่ยำ่งใด

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท)

1. นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำร -
2. นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม กรรมกำร -
3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร กรรมกำร 877,500
4. ดร.อรรณพ ตันละมัย กรรมกำร 952,500
5. นำงวิไล ฉัททันตร์ัศมี กรรมกำร 937,500
6. นำยอรรถพล ชดช้อย กรรมกำร 952,500
7. นำยทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำร 862,500
8. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์ กรรมกำร 885,000
9. นำยสุจินต ์ชุมพลกำญจนำ กรรมกำร 300,000
10. นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย กรรมกำร -

รวม 5,767,500

คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหำรบริษัทฯ 
 จ�ำนวน 48,593,887 บำท

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษัทฯ

ประเภท จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน 4 37,669,680
เงินโบนัส 4 10,170,813
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 4 753,394

รวม 4 48,593,887
*คำ่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก ่คำ่น�ำมัน คำ่รักษำพยำบำล และคำ่ตอบแทนจำกกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้
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คำ่ตอบแทนอื่นๆ

นอกจำกกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แกก่รรมกำรและผูบ้รหิำรในรปูของคำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิขำ้งตน้แลว้ จำกมตทีิป่ระชมุ
วิสำมัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

 ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (M-WA) รวมจ�ำนวน 20,000,000 หนว่ย ให้แกผู่บ้ริหำร (รวมถึงผูบ้ริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหนง่
กรรมกำร) และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ซึ่งจัดสรรพร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแกป่ระชำชนในเดือน

 สิงหำคม 2556 ทั้งนี้ ผู้บริหำร (รวมถึงผู้บริหำรซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร) ได้รับกำรจัดสรร M-WA รวมจ�ำนวน 
 1,678,900 หนว่ย ดังรำยละเอียดตอ่ไปนี้

รายนามผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร M-WA จ�านวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร จ�านวนหน่วยที่ใช้สิทธิในปี 2558

นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน 451,300 90,200

นำงยุพิน ธีระโกเมน 406,800 81,400

นำยสมชำย หำญจิตตเ์กษม 406,800 81,400

นำยสุจินต ์ชุมพลกำญจนำ 251,200 50,200

นำยประวิทย ์ตันติวศินชัย 162,800 32,600

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)



20:15 100%

หลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทฯ ทีด่�ำเนินธุรกิจเกีย่วกับดำ้นอำหำร
 

และบริกำร มีสำขำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศที่ให้บริกำรลูกค้ำเป็นจ�ำนวนมำก และเป็นที่ยอมรับ
 

ในเรื่องกำรบรกิำร ควำมปลอดภยั และคณุภำพของอำหำร จงึท�ำให้บรษิทัฯ มกีำรเจรญิเตบิโตอยำ่งมัน่คง  
นอกจำกกำรด�ำเนินธุรกิจทีม่ีรำกฐำนมัน่คงแลว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังไดใ้ห้ควำมส�ำคัญเป็นอยำ่งยิง่

 ตอ่กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ มีควำมเชื่อมัน่ในหลกักำร และไดน้�ำขอ้บงัคบัตำ่งๆ มำใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
 ก�ำหนดนโยบำยบริหำรกิจกำร รวมถึงกำรก�ำกับดูแลภำยในหนว่ยงำน เพื่อให้กิจกำรด�ำเนินงำนเป็นไป 

อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคเ์ป้ำหมำยทีไ่ดว้ำงไว้

ควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมองค์ประกอบนัน้ เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ทีย่ึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และมีควำมเป็นธรรมอยำ่งทัว่ถึง สร้ำงควำมเชื่อมัน่ตอ่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน 

 ลูกคำ้ พนักงำน และผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงเป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนของบริษัทฯ ได้ตระหนัก
 และมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนบริกำร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรท่ีดี 

ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงไดก้�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีขึ้นมำ เพื่อให้สอดคลอ้งกับ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อน�ำไปสู่กำรเติบโตและควำมมัน่คงที่ยัง่ยืน และเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับ 
ควำมไวว้ำงใจจำกผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน ลูกคำ้ พนักงำน และผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ำย

 (นำยฤทธิ ์ธีระโกเมน)  
 ประธำนกรรมกำรบริษัท
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คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มเีจตนำรมณท์ีจ่ะสง่เสรมิให้บรษิทัฯ เป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิ
 ธุรกิจ กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และกำรบรหิำรจดักำรทีด่เีลศิ โดยมุง่เนน้กำรสร้ำงประโยชนท์ีด่ใีห้แกผู่ถ้อืหุ้น 

 และค�ำนึงถึงผูท้ีม่ีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 จึงไดก้�ำหนดเป็นนโยบำยดำ้นกำรจัดกำรดูแลทีด่ี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำน

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
ทุกคนจะปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย

 ์
ตอ่องคก์ร และผูร่้วมงำนทุกๆ คนทีเ่กีย่วขอ้ง

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะให้ควำมส�ำคัญ 
กับลูกคำ้เป็นอันดับแรก อีกทัง้ให้ควำมส�ำคัญกับ 
ควำมเป็นอยูแ่ละควำมสุขในกำรท�ำงำนของพนกังำน  
ประโยชนอ์งคก์ร และคูค่ำ้ร่วมกัน เป็นล�ำดับ

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมุง่มัน่และทุม่เท 
ปฏบิตัหินำ้ทีด่ว้ยควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นอสิระ  
และมกีำรจดัแบง่หนำ้ทีร่ะหวำ่งประธำนกรรมกำรและ

 
ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร รวมถงึผูบ้รหิำรทกุทำ่น

4. คณะกรรมบรษัิทฯ จะวำงตนให้เป็นทีเ่คำรพ 
นบัถอืและเป็นผูน้�ำในเรื่องจรยิธรรมและเป็นตวัอยำ่ง 
ในกำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
ทีด่ีของบริษัทฯ

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะท�ำงำนดว้ยควำม 
เสียสละ ไม่คิดเล็กคิดน้อยในประโยชน์ส่วนตน 

 จะค�ำนงึถงึผลลพัธโ์ดยรวมขององคก์รและสว่นรวม 
เป็นหลักกอ่นเสมอ

6. เปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทฯ ทั้งใน 
เรื่องทำงกำรเงินและที่ไมใ่ช่เรื่องทำงกำรเงินอยำ่ง

 
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้น

 และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศ
 อยำ่งเทำ่เทียมกัน

7. ผูถ้ือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับกำรปฏิบัติอยำ่ง
 เทำ่เทียมกัน มีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ 
 

และมช่ีองทำงในกำรสื่อสำรกบับรษิทัฯ ทีเ่หมำะสม
8. คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจแต่งตั้งคณะ 

กรรมกำรเฉพำะเรื่องขึน้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วย 
พจิำรณำกลัน่กรองงำนทีม่คีวำมส�ำคญัอยำ่งรอบคอบ 
และมรีะบบกำรคดัสรรบคุลำกรทีจ่ะเขำ้มำรบัผดิชอบ 
ในต�ำแหนง่บรหิำรทีส่�ำคญัทกุระดบัอยำ่งเหมำะสม 
และมีกระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม
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ความสำาคัญของการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1. เพื่อเสริมสร้ำงระบบบริหำร 
จัดกำรที่ดี โปร่งใส และมีมำตรฐำน 
ชัดเจนเป็นสำกล สำมำรถตรวจสอบได ้ 
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภำพในกำร 
แขง่ขัน ป้องกัน และขจัดควำมขัดแยง้

 
ทำงผลประโยชนท์ีอ่ำจจะเกิดขึ้น

2. สร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้กบันกัลงทนุ 
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ผู้มี 
ส่วนได้เสีย เพื่อกอ่ให้เกิดผลประโยชน์

 ร่วมกันอยำ่งเทำ่เทียมกัน
3. เพื่อเป็นเครื่องมอืกำรวดัผลกำร 

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และตรวจสอบ 
กำรท�ำงำนตำ่งๆ เพื่อกำรปรับปรุงแกไ้ข 
กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
จนบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

 • หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึ 

สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในกำรควบคุม 
บริษัทฯ ผำ่นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ให้ท�ำหน้ำที่แทนผู้ถือหุ้น 

 และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำร
เปลีย่นแปลงทีส่�ำคัญของบริษัทฯ คณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ จึงสง่เสริมให้ผูถ้ือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน 
ของผูถ้ือหุ้น ดังนี้

1. กำรประชุมผูถ้ือหุ้น
1.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ

ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรให้ขอ้มูล วัน เวลำ 
 

สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยม ี
ค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ 

วำระหรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว ้
ในหนงัสอืเชญิประชมุสำมญัและวิสำมญั 
ผูถ้อืหุน้  หรอืในเอกสำรแนบวำระกำรประชมุ  
และเผยแพร่ผำ่น website ของบริษัทฯ  
ละเว้นกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัด 
โอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศ 
ของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น สถำนที่จัดกำรประชุมให้มี

 
ขนำดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น  
อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัด 
ใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็น 
อุปสรรคในกำรเดินทำง

1.3 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ 
ผูถ้อืหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรอื 
สง่ค�ำถำมเกีย่วกับบริษัทฯ ลว่งหนำ้กอ่น

 วนัประชมุผูถ้อืหุ้นตำมช่องทำงทีบ่รษิทัฯ 
 

จดัให้ เช่น ทำง website ของบริษทัฯ
1.4 บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้น 

ทีไ่มส่ำมำรถมำร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง
 มีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมำประชุมและ 

ลงมติแทนผูถ้อืหุ้น โดยไดร้บัเอกสำรและ
 

ค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบ 
ฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมทัง้ 
เสนอชื่อกรรมกำรอิสระให้เป็นทำงเลือก 
ในกำรมอบฉันทะ

2. กำรด�ำเนินกำรในวันประชุม 
ผูถ้ือหุ้น

2.1 บริษัทฯ  ไดม้กีำรน�ำเทคโนโลยี 
มำใช้กับกำรประชมุผูถ้อืหุน้  กำรลงทะเบยีน 
ผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนน และแสดงผล  
เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประชุมสำมำรถ 
กระท�ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย�ำ

2.2 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ 
ผูถ้ือหุ้นซักถำมประธำนกรรมกำร และ 

ประธำนกรรมกำรชุดย่อย ในเรื่องที ่
เกีย่วขอ้งกับวำระกำรประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนแยกส�ำหรบัแตล่ะระเบยีบวำระ 
ที่เสนอ ในกำรลงมติเลือกตัง้กรรมกำร 
เป็นรำยบุคคล

2.4 บรษิทัฯ จดัให้มบีคุคลทีเ่ป็น 
อสิระเป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบคะแนน 
เสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญ 
ผูถ้ือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบ

 
พร้อมบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ

2.5 ประธำนในที่ประชุมต้อง 
จดัสรรเวลำให้อยำ่งเหมำะสม  และสง่เสรมิ 
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น

 
และตั้งค�ำถำมที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมนัน้ๆ

3. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม  
และกำรเปิดเผยมตกิำรประชุมผูถ้อืหุ้น

3.1 รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุ้น  
บันทึกกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน  
และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม 
ทรำบก่อนด�ำเนินกำรประชุม รวมทั้ง 
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น 

 
หรือซักถำม นอกจำกนี้ บันทึกค�ำถำม 
ค�ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละ 
วำระวำ่มีผูถ้ือหุ้นเห็นดว้ย คัดคำ้น และ

 งดออกเสียงเป็นอยำ่งไร รวมถึงบันทึก 
รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและ

 
กรรมกำรทีล่ำประชุมดว้ย

3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้ 
สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนน 
ของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและ 
วิสำมัญผู้ถือหุ้นในวันท�ำกำรถัดไปบน  
website ของบริษัทฯ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)



141รำยงำนประจ�ำปี 2558

 • หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึ 
กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม  
โดยด�ำเนินกำรดังนี้

1.  กำรให้ขอ้มูลกอ่นกำรประชุม
ผูถ้ือหุ้น

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดกำรประชุม 
พร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ 
เผยแพร่ผำ่นทำง website ของบริษัทฯ  
อยำ่งนอ้ย 28 วนักอ่นวันนดัประชุมผูถ้อืหุน้

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

 กฎเกณฑต์ำ่งๆ ทีใ่ช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอน
 

กำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำร 
ออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภท 
ของหุ้น

1.3 หนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้น  
จัดท�ำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ทัง้ฉบับ

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
สว่นนอ้ย

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผูถื้อหุ้นสว่นนอ้ย

 เสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหนำ้กอ่น
 

วันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นกำร
 

ลว่งหนำ้ เพื่อแสดงถงึควำมเป็นธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่ม 
วำระทีผู่ถ้ือหุ้นสว่นนอ้ยเสนอหรือไม่

2.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ก�ำหนดวิธีกำรให้ผูถ้ือหุ้นสว่นนอ้ยเสนอ

 ชื่อบคุคลเพื่อเขำ้ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร  

เช่น ให้เสนอชื่อผำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ
 

ลว่งหนำ้ 3-4 เดอืนกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุ้น 
 พร้อมขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
 

คุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของ 
ผูไ้ดร้ับกำรเสนอชื่อ

2.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับ 
วำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 
และไมเ่พิ่มวำระในที่ประชุมโดยไมแ่จ้ง

 
ให้ผูถ้ือหุ้นทรำบลว่งหนำ้

2.4 คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ 
ผูถ้อืหุ้นไดใ้ช้สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำร

 เป็นรำยคน
3. กำรป้องกนักำรใช้ขอ้มลูภำยใน

เพื่อควำมเทำ่เทยีมกนัในกำรรบัรู้ 
ขอ้มลู และเพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มลูภำยใน

 เพื่อประโยชนข์องกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ 
พนักงำน ซึ่งรวมถึงคูส่มรสและบุตรทีย่ัง 
ไมบ่รรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็นกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance)  
บริษัทฯ ไดมี้กำรก�ำหนดนโยบำยกำรดูแล 
กำรใช้ขอ้มูลภำยในไวด้ังนี้

3.1 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
 

และพนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
ที่ทรำบข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญและงบ 
กำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยแก ่
สำธำรณชนทัว่ไป ท�ำกำรเผยแพร่หรือ 
เปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภำยในและ 
ภำยนอกหนว่ยงำน รวมทัง้มใิห้มกีำรลว่งรู้

 ขอ้มลูระหวำ่งสว่นงำนเพื่อป้องกนักำรน�ำ
 ข้อมูลภำยในที่มีสำระส�ำคัญซึ่งยังมิได ้

เปิดเผยแกส่ำธำรณชนทัว่ไปไปเปิดเผย 
กอ่นเวลำอนัควร เวน้แตส่ว่นงำนนัน้จ�ำเป็น

 ตอ้งรบัทรำบโดยหนำ้ทีแ่ละให้ดแูลขอ้มลู
 ดังกล่ำวเช่นเดียวกับหน่วยงำนเจ้ำของ
 

ขอ้มูล ทัง้นี้ ไมร่วมถึงกำรให้ขอ้มูลแก่
 หนว่ยงำนรำชกำรทีก่�ำกับดูแล

3.2 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
 

และพนกังำนของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึคูส่มรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ทรำบ 
ขอ้มลูทีส่�ำคญัและงบกำรเงนิของบรษิทัฯ  
ท�ำกำรซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลกัทรพัย ์
ของบรษิทัฯ ในช่วง 7 วนักอ่นกำรเปิดเผย 
งบกำรเงินให้แกส่ำธำรณชนทรำบ

4. กำรมีสว่นไดเ้สียของกรรมกำร
4.1 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บรษิทัฯ วำระใดทีก่รรมกำรมสีว่นไดเ้สยี  
จะตอ้งแจ้งตอ่ทีป่ระชมุเพื่อรบัทรำบ และ

 
ตอ้งออกนอกห้องประชุมในวำระนัน้ๆ

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มี 
หน้ำที่พิจำรณำและแก้ไขปัญหำเรื่อง 
ควำมขัดแยง้ของผลประโยชน์ที่อำจจะ 
เกิดขึ้นรวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยมอบหมำยให้

 คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำและให้ 
ควำมเห็นเกีย่วกับรำยกำรทีอ่ำจมีควำม 
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที ่
เกีย่วโยงกันในกำรท�ำธุรกรรมของบรษิทัฯ  
น�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบ 
อยำ่งสม�ำเสมอทุกไตรมำส

 • หมวดที่ 3 บทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญต่อ 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก ่

 ลูกคำ้ คูค่ำ้ คูแ่ขง่ สังคม พนักงำน และ
 ผูถ้อืหุน้ ตระหนกัถงึหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ 
 

โดยได้จัดท�ำจรรยำบรรณขอ้พึงปฏิบัต ิ
ที่ดี ให้พนักงำนให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มี

 ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ มีควำมซ่ือสัตย ์
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ตอ่หนำ้ที ่ไมท่จุรติ ไมจ่่ำยสนิบน ทัง้นีเ้พื่อ
 ให้เกิดกำรตอบสนองต่อผลประโยชน
 ์

ให้แกทุ่กฝ่ำยอยำ่งซ่ือตรงและเป็นธรรม 
 ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงปฏิบัติแยกตำม 

กลุม่ตำ่ง ๆ ไดด้ังนี้

ลูกคำ้ มุง่มัน่สร้ำงควำมพึงพอใจ 
และมัน่ใจให้แกลู่กค้ำ พัฒนำสินค้ำให้

 มีคุณภำพและบริกำรที่ดียิ่งขึ้นต่อลูกคำ้  
อีกทัง้ให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำม 
สะดวกให้แกลู่กค้ำ บริษัทฯ เอำใจใส่

 และรับผิดชอบตอ่ลูกคำ้โดยมีหนว่ยงำน
 

ที่ติดตำม และรับเรื่องร้องเรียนน�ำมำ 
ปรับปรุงกำรบริกำรอยูเ่สมอ

คูค่ำ้ มุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ทีด่ ีเอื้อประโยชนร่์วมกนั และเพื่อเป็นกำร
รกัษำสทิธิของคูค่ำ้ในธรุกจิบรกิำรดว้ยควำม
ซื่อสตัยอ์ยำ่งสงูสดุ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้
ควำมส�ำคญัอยำ่งสงูตอ่คูค่ำ้ รวมทัง้ให้ควำม
ส�ำคญัตอ่ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูค่ำ้

คูแ่ขง่ มุง่เนน้กำรแขง่ขันทำงดำ้น
 คุณภำพและประสิทธิภำพของกำรให้ 

บริกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ  
ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อ

 
ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนั 
ถือว่ำบริษัทอื่นเป็นคู่ค้ำและเป็นผู้ร่วม

 วชิำชพีเดยีวกนั มสีตัยำบนัร่วมกนัในกำร 
ประกอบวิชำชีพ

สังคม คณะกรรมกำรตระหนักถึง 
ควำมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมอบ 
เป็นนโยบำยให้ฝ่ำยจดักำรน�ำเรื่องควำม 
รับผิดชอบตอ่สังคม CSR (Corporate  
Social Responsibility) เพื่อให้ควำม 
ช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้ำงประโยชน

 ์
แก่ชุมชนและสังคมในภำพรวม และ 

ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำม 
รับผิดชอบทีม่ีตอ่สังคมทุกภำคสว่น

พนักงำน ให้โอกำสแก่พนักงำน 
ทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทยีมกนัในกำรท�ำงำน  
และยึดหลักคุณธรรมและควำมยุติธรรม 
ในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ทัง้ 
คำ่ตอบแทน สวัสดิกำร กองทุนส�ำรอง 
เลีย้งชีพ เพื่อควำมมัน่คงในอนำคตของ 
พนักงำน ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญเรื่อง 
กำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับ ในด้ำน 
ควำมรู้ ทักษะ และค่ำนิยมที่ดีในกำร 
ท�ำงำน อกีทัง้ดแูลเรื่องควำมปลอดภยัและ 
สขุอนำมยัของพนกังำนในโรงงำน และให้ 
พนกังำนทกุคนปฏบิตังิำนมกีำรน�ำระบบ 
กำรประเมนิและกำรวัดผลอยำ่งเป็นธรรม 
ตำมควำมสำมำรถ (Competency) และ 
ได้ก�ำหนดดัชนีกำรวัดผลส�ำเร็จ (KPIs:  
Key Performance Indicators) มำ 
วัดผลส�ำเร็จในกำรท�ำงำนของพนักงำน 
เพื่อเทียบกับเป้ำหมำย

ผูถ้ือหุ้น มุง่มัน่ในกำรด�ำเนินงำน 
ที่จะรักษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหุ้นเพื่อ

 
สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุแกผู่ถ้อืหุ้น ดว้ย

 ผลตอบแทนทีด่แีละกำรเตบิโตอยำ่งตอ่เนื่อง  
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 
ผูถ้ือหุ้น อยำ่งถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส 
และเชื่อถือได้ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

 ทุกรำยไดใ้ช้สิทธิอยำ่งเทำ่เทียมกัน

 • หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

1. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำร 
เปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศทั้งที่เป็นทำง 
กำรเงนิและไมใ่ช่ทำงกำรเงินอยำ่งครบถ้วน

 ทนัเวลำ และเชื่อถอืได ้อยำ่งเทำ่เทยีมกนั 
 

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบ
 ทำงรำยงำนประจ�ำปี กำรแจ้งขำ่วสำรผำ่น
 

ระบบสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทัฯ  
โดยครอบคลุมตำมขอ้พึงปฏิบัติทีด่ีตำม 
ที่ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ก�ำหนดแนวทำงไว้ โดยบริษัทฯ มีกำร 
เปิดเผยสำรสนเทศที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น 
อยำ่งสม�ำเสมอทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งตลำด 
หลกัทรพัยฯ์ และ website ของบรษิทัฯ

2. จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุน 
สัมพันธท์�ำหนำ้ทีเ่ป็นหนว่ยงำนประสำน

 
กับนักลงทุน สถำบัน นักวิเครำะห์ 
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
ในกำรให้ขอ้มูล กำรด�ำเนินงำน และกำร 
ลงทนุของบริษัทฯ ดว้ยช่องทำงกำรตดิตอ่

 
ทีส่ะดวก รวดเร็ว และเขำ้ถึงไดง้ำ่ย

3. ข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
รำคำหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือมี
ผลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้ือหุ้น 
จะเปิดเผยหลังจำกที่ขอ้มูลนัน้เผยแพร่
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที ่
ควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนควำม 
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำน 
ทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กับรำยงำน 
ประจ�ำปี คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร 
เป็นรำยบคุคลในรำยงำนประจ�ำปี นอกจำก 
นั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจ�ำนวนครั้ง 
ในกำรประชุมในแตล่ะปี

5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ดูรำยงำนกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
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(Management Discussion and  
Analysis) ควบคูก่บังบกำรเงนิทกุไตรมำส  
รวมถึงต้องพิจำรณำค่ำสอบบัญชีและ 
เปิดเผยคำ่สอบบญัชใีนรำยงำนประจ�ำปี

6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้อง 
เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแก

 ่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูทีส่ะทอ้น 
ถึงภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ 
แต่ละท่ำน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะ 
ของคำ่ตอบแทน และรวมถึงคำ่ตอบแทน 
ทีก่รรมกำรแต่ละทำ่นได้รับจำกกำรเป็น

 
กรรมกำรของบริษัทยอ่ยดว้ย

7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องรำยงำน 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพยข์อง 
บรษิทัฯ ตำมกฎเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

8. คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ก�ำหนดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบด�ำเนนิกำรตรวจ
สอบและดแูลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
โดยจัดให้มีกำรวิเครำะห์ประเมินควำม
เสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึ้น พร้อมทัง้ด�ำเนินกำร
ให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้

 • หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรแตง่ตัง้

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ม ี
จ�ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน แตค่วรไมเ่กิน 

 12 คน สุดแตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นจะก�ำหนด
 

เป็นครั้งครำว และในจ�ำนวนนี้ต้องมี 
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยครึ่งหน่ึงของ 
กรรมกำรทีม่ีอยู่

1.2 กรรมกำรจะตอ้งมคีณุสมบตัิ 
และไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่

 ดว้ยบรษิทัมหำชนจ�ำกดั และไมม่ลีกัษณะ 
ที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะ 
ไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกจิกำร

 
ที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น ตำมกฎหมำย  
และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์

1.3 คณะกรรมกำรก�ำหนด 
หลกัเกณฑใ์นกำรให้กรรมกำรด�ำรงต�ำแหนง่

 
ในบรษิทัอื่น โดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพ 
กำรท�ำงำนของกรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหนง่ 
หลำยบริษัทอยำ่งรอบคอบ และเพื่อให้ 
มั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้อย่ำง

 
เพียงพอ โดยก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที ่
กรรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง 
ให้เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุรกิจ 
ของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัท 
จดทะเบียน ทัง้นี ้เนื่องจำกประสิทธิภำพ 
ของกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร 
บริษัทอำจลดลง หำกจ�ำนวนบริษัทที ่
กรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหนง่มีมำกเกินไป 
และมีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 
ให้สำธำรณชนทรำบดว้ย

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัด
ให้มีเลขำนุกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำที่ให้

 
ค�ำแนะน�ำดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์ำ่งๆ 

 
ทีค่ณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรทรำบ และ 
ปฏิบัติหนำ้ทีดู่แลกิจกรรมของกรรมกำร  
รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม 
มติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้นีต้อ้ง 
มีวุฒิกำรศึกษำจบปริญญำตรีทำงด้ำน 
กฎหมำยหรอืบญัช ีหรอืได้ผำ่นกำรอบรม 

หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรปฏิบตัหินำ้ที ่
ของเลขำนุกำร

1.5 คณะกรรมกำรสำมำรถตั้ง 
คณะอนุกรรมกำรได้อยำ่งไมจ่�ำกัดตำม

 
ควำมจ�ำเป็น เพื่อช่วยกลั่นกรองและ 
ควบคุมดูแลงำนดำ้นตำ่ง ๆ

1.6 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
มีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะ 
กรรมกำรสรรหำเป็นผูเ้ริม่ตน้กำรสรรหำ  
และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสม 
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  
พร้อมประวัติอยำ่งเพียงพอส�ำหรับกำร 
คดัเลอืก เมื่อไดร้ำยชื่อแลว้ คณะกรรมกำร 
สรรหำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ พิจำรณำน�ำเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
เพื่อลงมตแิตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตอ่ไป

1.7 มีกำรเปิดเผยประวัติของ
กรรมกำรทุกรำยผ่ำน website ของ 
บริษัทฯ

1.8 กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ 
ใหมจ่ะไดร้บัฟังกำรบรรยำยสรปุเกีย่วกบั 
ขอ้มูลทีม่คีวำมจ�ำเป็นและเป็นประโยชน ์
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัทฯ  
ภำยในเวลำ 3 เดือนนับจำกทีไ่ดร้ับกำร
แตง่ตัง้

1.9 คณะกรรมกำรก�ำหนด 
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด�ำรง 
ต�ำแหนง่กรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นของประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง

 
ของบรษิทัฯ อยำ่งชดัเจน ทัง้ประเภทของ 
ต�ำแหน่งกรรมกำรและจ�ำนวนบริษัทที ่
สำมำรถไปด�ำรงต�ำแหนง่ได ้ทัง้นีต้อ้งผำ่น

 ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกอ่น
1.10 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้

มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษัิทฯ สรุปขอ้มลู
ใหม ่ๆ  ให้กรรมกำรใหมร่บัทรำบผำ่นทำง
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คูม่อืกรรมกำรบรษิทัฯ และให้กรรมกำร
ใหมไ่ดเ้ขำ้เยีย่มชมกจิกำร เพื่อให้เขำ้ใจ
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้

2. บทบำทหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที ่
และควำมรับผิดชอบทีส่�ำคัญ ดังนี้

2.1 จัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบั 
ของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง 
ประโยชนส์งูสดุของบริษทัฯ และเป็นธรรม 
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย

2.2 พิจำรณำและให้ควำมเห็น 
ชอบหรืออนุมัติในเรื่องทีส่�ำคัญเกีย่วกับ 
กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน ์
และพนัธกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงิน  
ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ  
เป็นตน้

2.3 ติดตำมและควบคุมดูแล 
ให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

 
นโยบำยและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

2.4 ดูแลให้กำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ มีควำมตอ่เนื่องในระยะยำว  
และพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแผนพฒันำ 
ผูบ้รหิำร รวมทัง้ทบทวนแผนกำรสบืทอด 
ต�ำแหนง่ผูบ้ริหำรระดบัสงู (Management  
Succession Plan)

2.5 จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ ์
อักษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย 
ดังกล่ำว รวมทัง้มีกำรทบทวนนโยบำย 

และกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักลำ่วเป็น 
ประจ�ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

2.6 สง่เสรมิให้จดัท�ำจรรยำบรรณ 
ธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน 
เขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัฯ  
ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตำม 
ให้มกีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณดงักลำ่ว 
อยำ่งจริงจัง

2.7 พิจำรณำเรื่องควำมขัดแยง้ 
ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำร 
พิจำรณำกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำม 
ขัดแยง้ของผลประโยชน ์ ควรมีแนวทำง 
ทีชั่ดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์อง 
บริษัทฯ และผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ  
โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วม

 ในกำรตัดสินใจ รวมทัง้ก�ำกับดูแลให้ม ี
กำรปฏิบัตติำมขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบัขัน้ตอน 
กำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 
ของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
ผลประโยชนใ์ห้ถูกตอ้งครบถ้วน

2.8 ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งทีม่ีประสิทธิผล รวมทัง้มีกำร 
ทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของ 
กำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งสม�ำเสมอและ 
ในทกุๆ ระยะเวลำทีพ่บวำ่ระดบัควำมเสีย่ง 
มีกำรเปลีย่นแปลง

2.9 จัดให้มีระบบกำรควบคุม 
ด้ำนกำรด�ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำง 
กำรเงนิ และดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย  
ระเบียบ และนโยบำย รวมทั้งจัดให้มี 
บุคคลหรือหนว่ยงำนทีม่ีควำมเป็นอิสระ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่เป็นผูร้ับผิดชอบใน 
กำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักล่ำว 

และทบทวนระบบที่ส�ำคัญอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครัง้

2.10 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบควรให้ 
ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบ 

กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

2.11 จดัให้มแีนวทำงกำรด�ำเนิน 
กำรที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูท้ี่ประสงคจ์ะแจ้ง

 
เบำะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนทำง 

 
website หรอืรำยงำนตรงตอ่บรษัิทฯ โดย 
ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสอำจก�ำหนดให้

 
ผำ่นกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบรษิทัฯ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบขอ้มลู 
ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว ้
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ

2.12 จัดให้มีกลไกก�ำกับดูแล 
บริษัทยอ่ย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน ์
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้ำที ่
ในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของบคุคล 

ทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัยอ่ย เพ่ือ 
ควบคมุกำรบรหิำรให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ของบรษิทัฯ และกำรท�ำรำยกำรตำ่ง ๆ  ให้ 
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ของ 
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
และประกำศของตลำดหลักทรัพย์

2.13 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ และกำรประชมุผูถื้อหุ้น เวน้แต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมกำร 

บริษทัฯ ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ร่วมประชุมจะตอ้ง

แจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรอืเลขำนกุำร

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบล่วงหนำ้ 
กอ่นกำรประชมุ

2.14 ประเมินผลกำรปฏิบัต ิ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็น 
ประจ�ำทุกปี

3. กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
เฉพำะเรื่อง

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหนำ้ที ่
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่อง 
ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนอยำ่ง 
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำตั้ง 
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ดังตอ่ไปนี้

3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรอิสระ อยำ่งนอ้ย 

 
3 ทำ่น โดยอยำ่งนอ้ย 1 ทำ่นตอ้งมีควำมรู้

 ดำ้นบัญชี/กำรเงิน และตอ้งมีคุณสมบัติ 
เกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศ 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ก�ำหนด 
ส�ำหรบับรษัิทฯ โดยเฉพำะ เพื่อท�ำหนำ้ที ่
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน ระบบ 
รำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรบรหิำรจดักำร 
ควำมเสีย่ง รวมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือก 
และแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี

3.2 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
กจิกำรทีด่ ีสรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
โดยแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ ที ่
ไมเ่ป็นผูบ้รหิำรจ�ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 3 คน 

 และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งและ
 

ประธำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
กจิกำรทีด่ ีสรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
ต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระ ทั้งนี ้ 
ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ไม่ควรเป็น 

กรรมกำรหรือประธำนของคณะกรรมกำร 
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีสรรหำ และพจิำรณำ 
คำ่ตอบแทน

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
และกำรไดร้ับเอกสำรขอ้มูลตำ่งๆ

4.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้
จัดให้มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ลว่งหนำ้เป็นรำยปี  
และให้เลขำนกุำรบรษิทัฯ แจง้ให้กรรมกำร

 
แตล่ะคนรบัทรำบก�ำหนดกำรดงักล่ำว

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
ไดร้บัขอ้มลูสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

 
ประชุมเป็นกำรลว่งหนำ้ โดยเลขำนุกำร 
บรษิทัฯ มหีนำ้ทีจ่ดัท�ำหนงัสอืเชญิประชมุ 
พร้อมระเบยีบวำระกำรประชมุและเอกสำร 
ประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุม 
ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะ

 กรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูล 
อยำ่งเพยีงพอกอ่นเขำ้ร่วมประชมุ เวน้แต่

 เป็นกำรเรียกประชุมเร่งดว่น
4.3 ประธำนกรรมกำร เป็นผูใ้ห้ 

ควำมเหน็ชอบในกำรจดัวำระกำรประชมุ 
โดยกำรปรกึษำหำรอืกบัประธำนเจำ้หนำ้ที ่
บรหิำร และกรรมกำรแตล่ะทำ่นมคีวำมเป็น 
อสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชมุ  
โดยก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ม ี
หนำ้ทีร่วบรวมกำรน�ำเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระ

 
กำรประชุมจำกกรรมกำรแตล่ะทำ่น

4.4 กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย 
ในแตล่ะวำระกำรประชมุ จะตอ้งงดออกเสียง 
หรอืงดให้ควำมเหน็ในวำระนัน้ๆ ส�ำหรบั 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใน 
วำระใดทีก่รรมกำรมีสว่นไดเ้สีย ประธำน 
กรรมกำรจะขอควำมร่วมมอืให้กรรมกำร 
ปฏบิัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำร 
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบและเชิญ 

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียออกนอกห้อง
 

ประชุมในวำระนัน้ ๆ
4.5 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทัฯ ท�ำหนำ้ที ่
บันทึกกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

 
ทนัเวลำ และตอ้งมคีวำมชัดเจนทัง้ผลกำร 
ประชุมและควำมเห็นของคณะกรรมกำร  
เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง

5. คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร  
และประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และประธำน
เจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำรไมอ่ำจก�ำหนดคำ่ตอบแทน
ให้ตนเองไดเ้นื่องจำกเป็นกำรขดักนัของ 
ผลประโยชน ์ กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน 
จึงต้องด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร 
บรรษทัภบิำล สรรหำ และพจิำรณำคำ่
ตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนดและเสนอ
ให้กรรมกำรเหน็ชอบ จำกนัน้จงึให้ผูถ้อืหุน้

 เหน็ชอบตำมผลงำนทีค่ณะกรรมกำรได ้
ท�ำไวต้อ่ไป

5.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
สรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน มหีนำ้ที ่
ให้ค�ำแนะน�ำแกค่ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เกีย่วกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรฯ และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ในด้ำนกำร

 
ก�ำหนดโครงสร้ำง/องค์ประกอบของ
ค่ำตอบแทนอยำ่งเป็นธรรม เหมำะสม
กับควำมรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ 
ผลกำรด�ำเนนิงำน อยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถ 
จูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้
ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสำหกรรม
เดียวกัน มีโครงสร้ำง/องค์ประกอบค่ำ
ตอบแทนทีม่ีควำมชัดเจน โปร่งใส งำ่ย
ตอ่กำรเขำ้ใจ
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เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
และขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices)

9.3 บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
รวมทัง้แจ้งมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง

 ทรำบและตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัติำมมติ
ดังกลำ่วผำ่นประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร

9.4 จดัท�ำและเกบ็รกัษำเอกสำร
ดังตอ่ไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมกำร

(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะ
กรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
และรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ

(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น

9.5 เก็บรักษำรำยงำนกำรม ี
ส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร

9.6 ดแูลให้มกีำรเปิดเผยขอ้มลู 
และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบ 
ตอ่หนว่ยงำนก�ำกบัดแูลตำมระเบียบและ 
ขอ้ก�ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร

9.7 ตดิตอ่และสื่อสำรกบัผูถ้อืหุ้น
ทัว่ไปให้ไดร้บัทรำบสทิธติำ่ง ๆ  ของผูถ้อืหุน้ 
และขำ่วสำรของบริษัทฯ

9.8 ให้ค�ำแนะน�ำและขอ้มลูตำ่ง ๆ   
ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและ 
ขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ  ทีค่ณะกรรมกำรตอ้งทรำบ 
และปฏบัิติ รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏบิตั ิ
ตำมอยำ่งถูกตอ้งและสม�ำเสมอ

9.9 ดแูลกจิกรรมตำ่ง ๆ  ของคณะ
กรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรปฏิบัติหนำ้ที่
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

5.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจำรณำ 
หลักเกณฑ์และนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำ 
ตอบแทนกรรมกำรในแตล่ะต�ำแหนง่ทกุปี  
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งน�ำเสนอ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นเป็น

 ผูพ้จิำรณำโดยก�ำหนดเป็นวำระกำรประชมุ 
ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุ้น

5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งรำยงำนเกีย่วกับ 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผล 
ไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีและงบกำรเงนิของ 
บริษัทฯ

6. กำรประเมนิผลของคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ และประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่รหิำร

6.1 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้ 
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเอง 
เป็นรำยปี เพื่อให้กรรมกำรร่วมกัน 
พจิำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อปรบัปรงุ 
แกไ้ขต่อไปนี้ ทัง้นี้ กำรประเมินผลกำร 
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะใช้ 
แนวทำงตำมกำรประเมนิทีเ่สนอแนะโดย 
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุเพิม่เตมิเพื่อให้เหมำะสม 
กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้ 
มีกำรประเมินผลงำนของประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อเปรียบเทียบกับ 
ผลกำรด�ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินในแบบ 
ประเมินผล และคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็น 
ผูแ้จ้งผลกำรประเมนิตอ่ประธำนเจ้ำหนำ้ที่
บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทฯ

7. แผนกำรสืบทอดต�ำแหนง่
7.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร 
 

และฝ่ำยบรหิำรจดัท�ำแผนในกำรทดแทน 
ต�ำแหนง่งำน (Succession Plan) ในระดบั 
บริหำรและต�ำแหนง่ในสำยงำนหลัก

7.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ก�ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 
รำยงำนเพ่ือทรำบเป็นประจ�ำถงึแผนกำร 
พัฒนำและสืบทอดงำน เพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงำน

 
ในกรณทีีต่นไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด้

7.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ด�ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ มีระบบกำร
คัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบ
ตำมควำมเหมำะสม

8. กำรพัฒนำกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ 
สง่เสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มกีำร 
ฝึกอบรมให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรก�ำกบัดแูล 
กิจกำรทีด่ี

8.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้จำกหน่วยงำน

 
ก�ำกับดูแลอยำ่งสม�ำเสมอและต่อเนื่อง  
โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ  
ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจ้งหลกัสตูร
กำรฝึกอบรมตำ่งๆ

9. หนำ้ทีแ่ละควำมรับผิดชอบของ 
เลขำนุกำรบริษัทฯ

9.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม 
รับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำม 
ซื่อสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ 
ขอ้บังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมกำร  
ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

9.2 จัดกำรเรื่ องกำรประชุม 
คณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถ้อืหุ้นให้

 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)



20:15 100%

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจร่วม 30 ปี ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด  
(มหาชน) บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่น 
ในหลักจริยธรรมอย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กรมี 
หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสงัคมและชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของ 
กระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  
ด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดีจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมาย 
เพ่ิมพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่นเดียวกับสโลแกน  
“ช่วงเวลาแห่งความสุข” ที่เราแบ่งปันให้แก่กัน

การด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ  
(CSR-in-Process)

การประกอบกิจการด้วยความ 
เป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อ 
คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคอื การไดรั้บ

 ผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคูค่า้ รวมทัง้ผูที้ม่ีความ

 เกีย่วขอ้งตอ่บริษัทฯ ตลอดทัง้วงจรเป็นส�าคัญ

การรักษาค�ามั่นและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจ 
ส�าคญัในการด�าเนนิธุรกิจ กรณทีีม่ผีลประโยชนใ์ด ๆ   
เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทฯ พร้อมเปิดเผย 
รายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจ

 แกปั้ญหาร่วมกนัโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แขง่ทางการค้า

 ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมล่ะเมดิความลบั
 

หรอืลว่งรู้ความลับทางการคา้ของคูค่า้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขัน
 ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุ่จริตหรือไมเ่หมาะสม 
 และไมท่�าลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการ
 กลา่วหาในทางร้าย

การด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

ปัจจุบนัปัญหาคอรร์ปัชัน่ยงัคงทวคีวามรนุแรง 
มากขึน้ และหยัง่รากลึกลงในทกุภาคสว่นของสังคมไทย  
ส่งผลให้การด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตอ้งหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังนัน้เพื่อให้ 
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิผล

 ผู้น�าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็น 
ในการร่วมจับมือกันแกไ้ขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติ

 อยา่งต่อเนื่อง ซ่ึงนโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยาย
 มาสูภ่าคธุรกิจดว้ย

บทบาทของบรษิทัฯ ในฐานะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอืการท�าหนา้ที่

 
ส�าคญัในการเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองการตอ่ตา้นการ

 
คอร์รปัชัน่ให้ภาคเอกชน อีกทัง้บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่

 
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน 
หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และปลอดคอรรั์ปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความ 
เป็นรปูธรรมในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจน บรษิทัฯ 

 
โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร 
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จึงได้ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ ์
เขา้ร่วม แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

 
ไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เม่ือวันที ่23  
กนัยายน 2557 และเพื่อให้การด�าเนินการ 
เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการคอร์รปัชัน่เป็นไป

 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจงึไดแ้ตง่ตัง้

 คณะท�างานการต่อตา้นการคอร์รปัชัน่ขึ้น 
 

เมื่อวันที ่24 ตุลาคม 2557 เพื่อด�าเนิน 
การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ 
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

 
นอกจากนี ้ในปี 2558 คณะท�างานการ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่นได้จัดท�านโยบาย

 ต่อต้านคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติ
 

เกีย่วกับการตอ่ตา้นการคอร์รปัชัน่ซึง่ไดร้บั
 การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทฯ น�าไปใช้เป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติในการตอ่ตา้นคอร์รัปชัน่

อนึ่ง นอกจากการจัดท�านโยบาย 
ที่ป้องกันการกระท�าผิดครรลองแล้ว  
บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับ

 
การปลูกฝังมิให้รับอามิสสินจ้างหรือ 
สินน�าใจใด แม้ในกรณีที่มีการมอบ 
ของขวัญตามธรรมเนียมเทศกาลต่างๆ  
หากมีความจ�าเป็นต้องรับไว้สินน�าใจ 
ดังกลา่วจะถกูน�ามาเกบ็ไวเ้พื่อน�าไปมอบ 
เป็นสาธารณประโยชนต์อ่ไปภายหลงั

การเคารพสิทธิมนุษยชน
“วฒันธรรมเอม็เค” เปรยีบเสมอืน 

เครื่องมือหลักทีท่างบริษัทฯ ยึดมัน่และ 
น�ามาใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิ 
มนษุยชน พร้อมทัง้ใช้เป็นแนวความคดิหลกั 

ในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วย 
บรษิทัฯ เนน้การบรหิารองคก์รในรปูแบบ 
ครอบครวัทีม่คีวามเป็นน�าหนึง่ใจเดยีวกนั 
และมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้

 
ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดินา 

 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่น�าความ 
แตกตา่งดา้นเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิล�าเนา  
สผีวิ เพศ และศาสนา มาชีวั้ดคณุคา่ความ 
เป็นมนุษย ์ เพราะบริษัทฯ เชื่อวา่มนุษย

 ์
ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและ 
เสรีภาพในตนเอง

นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าว 
มาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นใน 
ศักยภาพของผูทุ้พพลภาพที่มีความผิด 
ปกตทิางสายตาหรือการสื่อสาร โดยเปิด 
โอกาสให้บุคคลดังกล่าวเขา้ท�างานเป็น

 
ส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติ 
หนา้ที่ตามความรับผิดชอบในขอบเขต 
ทีส่ามารถท�าได ้ และมีความคาดหวังใน
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคล
เหลา่นีต้อ่ไปในอนาคต

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็น 
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ 
เป้าหมายของบรษิทัฯ ทีม่คีณุคา่ยิง่ จงึเป็น 
นโยบายของบรษิทัฯ ทีจ่ะให้การปฏบิตัทิี ่
เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน  
การแตง่ตัง้โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันา 
ศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ 
สุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็น 

ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย์

(2) ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมตอ่ 
พนักงาน

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน 
การท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพยส์ินของพนักงานอยูเ่สมอ

(4) การแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถงึ 
การให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน  
กระท�าดว้ยความสุจริตใจ และตัง้อยูบ่น 
พ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และ 
ความเหมาะสมของพนักงานนัน้

(5) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม�าเสมอ

(6) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอ 
แนะซ่ึงตัง้อยูบ่นพื้นฐานความรูท้างวิชาชพี 
ของพนักงาน

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
อยา่งเคร่งครัด

(8) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที ่
ไมเ่ป็นธรรม ซึ่งอาจมผีลกระทบตอ่ความ 
มัน่คงในหนา้ทีก่ารงานของพนกังาน หรอื 
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ 
จิตใจของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง 
แผนกพนักงานสัมพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการให้ค�าแนะน�า รวมถึงปรกึษาปัญหา 
ร้องเรียนต่าง ๆ แก่พนักงาน และมี 
การออกตรวจเยีย่มพนกังานในสาขาตา่ง ๆ   
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อ
สอบถามความเป็นอยู่ของพนักงาน  
รวมถงึช่วยเหลอืปัญหาตา่งๆ ของพนกังาน  
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ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่ง 
มากกวา่ทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น การจัด 
ตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ การจดักิจกรรม  
5ส เพื่อให้สภาพแวดลอ้มในการท�างาน 
ถูกสุขลักษณะอนามัย

บริษัทฯ ยังมีการจัดท�าโครงการ  
Happy 8 ภายใตแ้นวคดิการสร้างองคก์ร

 
แห่งความสุข (Happy Workplace)  
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีท่างบริษัทฯ  
ได้น�ามาปรับใช้กับองค์กรเพื่อสร้างให้

 เกิดองค์กรแห่งความสุข โดยส่งเสริม
 

ให้พนักงานมีความสุขทัง้ 8 ด้านอยา่ง
 

ยัง่ยนื ไดแ้ก ่การมสีขุภาพ มนี�าใจงดงาม  
มีคุณธรรม รู้จักหาความรู้ ใช้เงินเป็น 

 
มคีรอบครวัดี รูจั้กผอ่นคลาย และแบง่ปัน

 
ความสุขสูสั่งคมรอบขา้ง เพื่อสร้างสงัคม

 
ทีด่ีและยัง่ยืน

บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในเรื่อง 
ความปลอดภัยในการท�างาน โดยมีการ 
จัดอบรมเรื่องการซ้อมอพยพหนีไฟให้ 
แกพ่นกังานเป็นประจ�าทุกปี รวมถงึมีการ 
จัดสถานทีท่�างานและจัดเตรียมอุปกรณ ์
ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อ 
การท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนไดร้ับ 
ความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานทีด่ี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับสขุภาพ 

และความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้น 
คุณภาพและความสะอาดของอาหาร 
ทุกรายการ มผีูช้�านาญการเรื่องมาตรฐาน 
อาหารปลอดภัย ดูแลตัง้แตก่ารรับมอบ 

สินคา้ ขัน้ตอนการปรุงอาหารในโรงงาน 
ครัวกลาง ระบบขนส่งไปยังสาขาทั่ว 
ประเทศ และการจัดเก็บอาหารในแตล่ะ 
สาขา นอกจากนี ้ยงัมกีารอบรมให้ความรู้ 
แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและ

 
สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที ่
บรษิทัฯ วางไว ้ซึง่มาตรฐานตา่งๆ ทีน่�ามาใช้

 
ไดร้ับการรับรองจากสถาบันตา่ง ๆ เช่น

 • ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหาร 
คุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อรับรอง 
ว่าครัวกลางเอ็มเคมีระบบการจัดการ 
คุณภาพและความปลอดภัยในการ 
ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที ่
ทัว่โลกยอมรับ

 • ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร  
(Hazard Analysis Critical Control  
Point หรอื HACCP) ซึ่งเป็นระบบการ 
จัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร  
โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้อง 
ควบคมุ (Critical Control Point หรอื  
CCP) ของการผลิต ซึ่งผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมอาหารสามารถน�าไปปฏบิตัิ
ได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร ตัง้แต่

 ผูผ้ลิตเบื้องตน้ (Primary Producer)  
จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้าง

 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

 • ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต  
(Good Manufacturing Practices  
หรือ GMP) โดยเนน้กระบวนการผลิต 
ที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่ง

 
ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตที ่
ครัวกลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึง 
การจัดสง่สินคา้จนถึงมือผูบ้ริโภค

 • ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ 
ตกค้างในผักสด/ผลไมส้ด จากกรม 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งรับรองว่าบริษัทฯ  
สามารถด�าเนินการตรวจสอบสารพิษ 
ตกคา้งในผักสด ผลไมส้ดที่จ�าหนา่ย

 
ได้อยา่งเป็นระบบ และสามารถทวน 
สอบได้

 • ได้รับการรับรอง “โครงการอาหาร 
ปลอดภัย” (Food Safety) ของกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง 
สาธารณสุข ซ่ึงจะเนน้การตรวจสอบ 
สารปนเป้ือนในอาหาร ได้แก่ สาร 
บอร์แรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว  
สารฟอร์มาลิน และยาฆา่แมลง

 • ไดร้บัการรบัรอง “โครงการร้านอาหาร 
วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q”  
(Q Restaurant) ซึ่งเป็นโครงการของ 
ส�านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ 
อาหารแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์เพื่อสง่เสรมิให้ร้าน

 อาหารเลอืกใช้วตัถดุบิจากสนิคา้ Q ซ่ึง 
เป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ตามระบบการผลติทีด่ ีเพื่อให้ผูบ้รโิภค 
ไดบ้รโิภคสนิคา้ทีม่คีวามปลอดภยั

 • ได้รับการรับรอง “โครงการปลอด 
ผงชูรส” จากสถาบันอาหาร กระทรวง 
อุตสาหกรรม ซึ่งทางสถาบันอาหารจะ 
เขา้มาท�าการตรวจสอบรับรองระบบ 
โดยการน�าตัวอยา่งอาหาร เครื่องปรุง  
และน�าจิม้ มาท�าการตรวจหาสาร MSG  
(Monosodium Glutamate) ในห้อง 
ปฏบิตักิาร เพื่อให้มัน่ใจวา่อาหารทกุจาน 
ในร้านเอ็มเคสะอาด ปลอดภัย และ 
ปลอดผงชรูสอยา่งแทจ้รงิ โดยสถาบัน 
อาหารท�าการมอบป้ายรับรองปลอด
ผงชูรสให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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ในสว่นของการใช้น�ามนัทอดซ�า ทาง 
บริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบโดยดูที ่
มาตรฐานสารที่เรียกว่า “สารโพลาร์”  
(Polar Compounds) ซึ่งก�าหนดว่า 
สารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถ

 ใช้ต่อได้ และน�ามันดังกล่าวจะถูกน�า
 ไปขายต่อเพื่อน�าไปใช้ในการผลิตเป็น 

น�ามันไบโอดีเซลเทา่นัน้

เนื่องจากเลง็เหน็ความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหาร 
ทีเ่ป็น “ธรรมชาติ” มากทีสุ่ด บริษัทฯ จึง 
ใสใ่จเป็นพิเศษในเรื่องของการพยายาม 
ใช้สีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติ แม ้
นโยบายดังกล่าวจะสร้างต้นทุนมากขึ้น  
แต่ก็จะท�าให้ผู้บริโภคสามารถวางใจ

 
ได้ว่าได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

 
จากสารเคมี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็น 
สิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญัเป็นอยา่งมาก  
ทัง้นีเ้พ่ือรักษาและด�ารงไวซ้ึ่งระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ  
ประกอบกิจการอยู ่เช่น

 • การก�าจดัขยะตดิเชื้อของห้องปฏบิตักิาร 
จุลชีววิทยาในโรงงาน มีกระบวนการ 

ฆา่เชื้อทีอุ่ณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส  
รวมถึงระบบบ�าบัดน�าเสียกอ่นปล่อย 
ลงสูล่�าคลอง โดยมีการตรวจคุณภาพ 
น�าทิ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535 กระทรวงอตุสาหกรรม

 • การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรม 

และมาตรฐานสากล รวมทัง้ปฏบัิตติาม 

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อยา่งครบถ้วน

 • สง่เสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากรทีม่อียู่
อยา่งประหยดัและกอ่ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การ

ใช้น�าอยา่งประหยัด และการแยกขยะ 

เป็นตน้

 • เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายดแูลเรื่อง

สิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นอปุกรณ์
ประเภทตะเกียบภายในร้านอาหาร 

จากเดิมทีใ่ช้ “ตะเกียบไมไ้ผ”่ มาเป็น 

“ตะเกียบพลาสติก” ชนิดที่ทนความ

ร้อนสูง สามารถลา้งแลว้น�ากลับมาใช้

ใหมไ่ด ้(Reusable)

 • มกีารน�าหลอดไฟ LED ซึง่เป็นหลอดไฟ 

ประเภทประหยัดพลังงานและมีความ 

ทนทาน ไมต่อ้งเปลีย่นหลอดบอ่ย มาใช้
 

ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ  ทีเ่ปิดท�าการ 

ตัง้แตป่ลายปี 2556 และมคีวามพยายาม

ที่จะน�าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่
ร้านอาหารสาขาทีเ่ปิดบรกิารกอ่นหนา้

ให้ครบทุกแห่งดว้ย

 • ในกระบวนการขนส่ง ทางบรษิทัฯ ไดใ้ช้

ระบบบรหิารและตดิตามพกิดัต�าแหนง่

ยานพาหนะ (Fleet Management) โดย 

บริษัทฯ มีการก�าหนด Speed Limit  

ของ Fleet รถยนตป์ระมาณ 150 คัน  
วา่ให้ใช้ความเรว็ในการขบัขีที่ ่80-90 

 
กม./ชม. ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่ให้ 
ประโยชนใ์นเรื่องการประหยดัพลงังาน  
และช่วยลดอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน ทัง้นี ้ 
รถแตล่ะคันจะมีการติดตัง้ระบบ GPS  
เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล 

รวมถงึตรวจสอบเสน้ทางเดินรถดว้ย
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

• โครงการการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา และวทิยาลัย 

ในสังกัดกวา่ 40 แห่ง จัดตัง้ “โครงการ 
ทวิภาคีเพื่อมอบทนุการศกึษา” และจดัตัง้  

“ศูนยก์ารเรียนรู้เอ็มเค” ในสถานศึกษา  
ซึง่ถอืวา่เป็นนวตักรรมความร่วมมอืระหวา่ง

 
สถาบนัการศกึษากบัองคก์รธรุกจิในการ 
ผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้าน

 
วิชาการและทักษะอาชีพ ด้วยแผน 
การเรยีนในสถานศกึษาควบคูไ่ปกบัการ 
ปฏบัิตงิานจริงในสถานประกอบการ  เพื่อให้ 
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถในวชิาชพีนัน้ ๆ  อยา่งแทจ้รงิ 
และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยมีหลักสูตรทัง้ใน
ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทัง้นี ้ 
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

 
ตน้น�าถงึปลายน�าอยา่งแทจ้รงิ เช่น การไป

 ประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับครู 
แนะแนว ผูป้กครอง นักเรียนนักศึกษา  
การคดัเลอืก การก�าหนดแผนงานปรบัปรงุ
ห้องเรยีน การช่วยเหลอืคา่เทอม การจดั
อบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชนก์บั
นกัเรยีนนกัศกึษา รวมถงึการจดังานมอบ
วฒุบิตัรหลงัจากจบการศกึษา เป็นต้น
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• โครงการสนับสนุนนักเรียน
พิการ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในชุมชน
โดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนโสตศกึษาและโรงเรยีนปัญญานกุลู 
จ�านวนกวา่ 18 แห่งทัว่ประเทศ ซึ่งเป็น 
เด็กนักเรียนในกลุ่มที่บกพร่องทางการ 
ไดยิ้นและบกพรอ่งทางสตปัิญญา ไดเ้ขา้ร่วม

 ท�างานกับบริษัทฯ โดยกอ่นการท�างาน 
ทางบริษัทฯ จัดให้มีการจัดการเรียน 
การสอนทักษะในการให้บริการตาม 
หลกัสตูรการเรยีนการสอนทวภิาครีะดบั 
มัธยมปลายของสถาบันฝึกอบรมเอ็มเค 
แกเ่ด็กนักเรียน ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการ 

ลงพื้นทีศ่ึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติจริงที ่
สาขา หากนักเรียนคนใดมีความสนใจ 
จะท�างานเพื่อเพิ่มประสบการณห์รือหา 
รายไดพ้ิเศษ ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหนา้ที่

 
อ�านวยความสะดวกในการประสานงาน 
ระหว่างโรงเรียนกับสาขาที่อยูใ่กล้บ้าน

 ของเด็กเพื่อความสะดวกในการท�างาน  
ซึ่งในขณะนีบ้ริษัทฯ มีเด็กนักเรียนพิการ 
ทีเ่ขา้มาท�างานอยา่งตอ่เนื่องทัง้พนกังาน
ประจ�าและพนักงานพาร์ทไทม์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)
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• โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน/
นักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัทฯ ได้ท�าความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากกว่า 10 แห่ง  
เพ่ือรับนักศึกษาเขา้มาฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพ นักศึกษาสหกิจศึกษา มาฝึก 
ปฏิบัติงานในส่วนหน้าร้านสาขาและ

 
ส�านกังาน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ ์
และเพิ่มรายได้พิเศษให้กับนักศึกษา  

โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองการฝึก 
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษา 
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดรับ 
นักศึกษาฝึกงานตา่งชาติ อาทิ นักศึกษา 
ฝึกงานจากประเทศเวียดนาม เข้ามา 
ฝึกงานในร้านสาขาของบริษัทฯ ซึ่งเป็น 
ความร่วมมอืของบรษิทัฯ กบัมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยเว ้ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

• โครงการจัดสร้างโรงครัว 
และห้องสมุด

บริษัทฯ ไดท้�าการจัดสร้างโรงครัว 
มาตรฐานให้กับเสถียรธรรมสถาน  
เนื่องจากเลง็เหน็วา่เป็นสถานปฏบิติัธรรม 
ส�าหรับสุภาพสตรีที่มีศักยภาพพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยได ้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึง 
ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพ

 แวดล้อมทีด่ี สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
ในการรับประทานอาหารให้กับสถาน 
ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อยังประโยชน์แก

 ่
ผูม้าปฏิบัติธรรมตอ่ไป

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดส้นับสนุน
สร้างโรงครวัทีส่ะอาดและทนัสมยั รวมทัง้
การสร้างห้องสมดุให้กบั วดัไผด่�า จงัหวัด
สิงห์บุรี เพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา
หาความรูข้องสามเณร ภกิษุสงฆ ์ตลอดจน 
ประชาชนในชุมชนละแวกนัน้ดว้ย
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น 
ผูน้�าดา้นการมีนวัตกรรมใหม ่ๆ เกิดขึ้น 
ตลอดเวลาตั้งแต่อดีต เริ่มตั้งแต่เป็นผู้
ริเริ่มในการน�าหม้อไฟฟ้าเข้ามาแทน

 
หมอ้แกส๊ เพื่อความปลอดภัยของลูกคา้

 
ทีม่าใช้บรกิาร ตอ่มาไดม้กีารเปลีย่นแปลง

 
เครื่องใช้ตา่ง ๆ เช่น เปลีย่นจากตะกร้อ 
ทองเหลืองเป็นตะกร้อสเตนเลส เปลีย่น 
มาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction) 

 
ซ่ึงปลอดภัยจากการถูกไฟดูด 100%  
มีการใช้นวตักรรม PDA ในการสัง่อาหาร  
เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
ของพนักงาน รวมถึงการน�าหุ่นยนต ์
เขา้มาท�าหนา้ที่เสิร์ฟอาหารภายในร้าน 
เป็นตน้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตั้ง 
ระบบการสัง่อาหารรปูแบบใหมซ่ึ่งไดเ้ริม่ 
น�ามาใช้ในกวา่ 50 สาขาของร้านเอ็มเค 

 

สุกี้ คือระบบ Tablet บนโต๊ะอาหาร 

อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ

สั่งรายการอาหารส่งตรงถึงครัวได้ด้วย
 

ตัวเอง (Self-Ordering System)

และดว้ยเล็งเหน็ถงึประโยชนสู์งสุด 
ในการดแูลสขุภาพของลกูคา้ บรษิทัฯ จงึม ี
นวัตกรรมทางด้านโภชนาการ โดยร่วมมอื

กบัสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

จดัท�าใบโภชนาการทีจ่ะแจ้งรายการและ

จ�านวนแคลอรจีากสารอาหารประเภทต่างๆ  
ทีล่กูคา้บริโภคเขา้ไปในมื้อนัน้ๆ วา่มจี�านวน

เทา่ไร เพื่อเป็นประโยชนใ์นการดแูลสขุภาพ

ของลกูคา้ไดน้ัน่เอง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)



157รำยงำนประจ�ำปี 2558

กิจกรรมเพื่อสังคม  
(CSR-After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ต่อการประกอบธุรกิจด้วยการมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นอยา่งยิ่ง ดังนัน้  
จึงไดมี้การบรจิาคเงนิและให้ความช่วยเหลอื

 
แกอ่งค์กรต่างๆ อยูเ่สมอ ทัง้แกส่ถาน

 ศกึษาและโรงพยาบาลของรฐั โดยเฉพาะ 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ 
เล็งเห็นวา่บุคลากรคุณภาพซึ่งเต็มไปดว้ย 
ความเสียสละของที่นี่ควรจะมีคุณภาพ 
ชีวิตทีด่ีในการรับประทานอาหาร ดังนัน้  
เมื่อทางโรงพยาบาลศริิราชมกีารกอ่สร้าง 
อาคารหลงัใหมท่ีช่ื่อ “ปิยมหาราชการณุย”์  
บรษิทัฯ จึงไดเ้ขา้ไปเปิดบรกิารรา้นอาหาร

 

ในเครือเอ็มเคฯ ภายในอาคารดังกล่าว 
ทัง้หมด 4 ร้าน ประกอบดว้ย ร้านเอ็มเค 
สุกี ้ ร้านอาหารญีปุ่่ นยาโยอิ ร้านอาหาร
ญีปุ่่ นฮากาตะ ราเมน และร้านกาแฟ เลอ 
เพอทิท

ทัง้นี ้เป็นการให้บรกิารโดยบรษิทัฯ 
ยกผลก�าไรทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการด�าเนนิงาน
หลังหกัคา่ใช้จ่ายให้แกโ่รงพยาบาลศริริาช 
รวมทัง้ยังได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร
โรคหัวใจ ICCU และกักกันโรค 1 หลัง 
มอบให้โรงพยาบาลศิริราชอีกดว้ย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
 

บริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อท�าหนา้ที่ช่วย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน โดย
คณะกรรมการชุดนีจ้ะประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง
และประธานของคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดังนี้

1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์ เป็นประธาน
2. นายอรรถพล ชดช้อย เป็นกรรมการ
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการ

เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จงึได้จดัให้มกีารประชมุนบัตัง้แต่
วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จนถงึวนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2559 รวม 2 ครัง้ดว้ยกัน ซึง่ผลของการประชุมสรปุไดด้งันี้

1. พิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารเกีย่วกับโบนัสประจ�าปี 2558 และการปรับ
 

ขึ้นเงินเดือนส�าหรับปี 2559 โดยไดพ้ิจารณาถึงผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการ 
ปฏิบัติงานในด้านที่ส�าคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แกบ่ริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งทบทวน

 ความเหมาะสมของผลตอบแทน โดยการเปรยีบเทยีบกับต�าแหนง่ทีเ่ทา่กันของบรษิทัอื่นทีเ่ทยีบเคียงกันได ้
 

เช่น ขนาดของกจิการ ซ่ึงอาจวดัไดจ้ากยอดขายหรอืยอดสนิทรพัยร์วม ทีป่ระชมุมีความเหน็วา่ คา่ตอบแทน
ของประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารในปัจจุบันมีความเหมาะสมแลว้ สว่นโบนัสประจ�าปี 2558 และการปรับขึ้น
เงินเดือนของปี 2559 ให้อยูใ่นระดับเช่นเดียวกับผูบ้ริหารของบริษัทฯ

2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที ่
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตัง้ขึ้นตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่าคา่ตอบแทน

 ของกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยในปัจจุบันทีก่�าหนดจ่ายเป็นรายเดือนและรายครัง้ 
ต่อการประชุมมีความเหมาะสมแล้ว ส่วนค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นโบนัสประจ�าปี 2558 เห็นควร

 เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลประจ�าปี 2558 ที่จะเสนอต่อ 
ทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน
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3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหนง่ตาม
วาระ โดยได้ยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่า ควรเสนอ
ให้กรรมการทีต่อ้งออกจากต�าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้คือ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์นายอรรถพล ชดช้อย 

 นายสจุนิต ์ชมุพลกาญจนา และนายประวทิย ์ตันติวศินชัย กลบัเขา้รับต�าแหนง่เป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระ
หนึ่ง เนื่องจากมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม มาร่วมประชมุอยา่งสม�าเสมอ และให้ค�าแนะน�าทีส่ร้างสรรคแ์ละเป็น
ประโยชนต์อ่ทีป่ระชุม ทัง้นี ้ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์และนายอรรถพล ชดช้อย ไมไ่ดอ้ยูร่่วมประชุมในขณะที่
มีการพิจารณาการเสนอชื่อตนเองให้กลับเขา้รับต�าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 (ดร.ขัติยา ไกรกาญจน)์  
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
 และพิจารณาคา่ตอบแทน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
ไดใ้ห้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในอยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยมุง่เนน้ให้มีระบบการควบคุมภายในที่
มปีระสทิธภิาพเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิ
ธรุกจิ โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหนา้ทีส่อบทาน
ระบบการปฏบิตังิานของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ของบรษิทัฯ  
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ 
ให้เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ  
อยา่งคุม้คา่และกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุ ตลอดจน

 ดูแลรักษาทรัพยส์ิน ลดความผิดพลาดและป้องกัน 

ความเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึมกีารก�ากบัดแูล 
การปฏบิตังิาน การรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูตอ้ง  
เชื่อถือได ้และทันเวลา รวมทัง้ให้มีการปฏิบัติตาม 
นโยบาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับของกฎหมาย  
เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
โดยมีขอ้สรุปเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในไว ้5 ดา้น ดังนี้

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง

องค์กร 
และสภาพแวดล้อม

การประเมิน 
ความเสี่ยง

มาตรการควบคุม

ระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารข้อมูล

ระบบ 
การติดตาม
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1. องค์กรและสภาพ
แวดล้อม

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและ 
สภาพแวดล้อมการปฏบิตังิานในภาพรวม 
ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการ 
สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงานที่ดี  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับใน 
หนว่ยงานมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร ดว้ยการ

 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความ
ส�าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
มีการจัดโครงสร้างองคก์รและการมอบ
อ�านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมทัง้การ
ก�าหนดคณุลกัษณะงานและพฒันาทกัษะ
ความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นให้ความ
ส�าคัญอยา่งต่อเนื่องในประเด็นของการ
พจิารณาประเมนิผลโดยมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์
ของงาน มกีารถ่ายทอดเป้าหมายองคก์ร

 
ลงสูร่ะดบัสายงานและฝ่าย รวมทัง้มกีารน�า  
KPIs (Key Performance Indicators) 
มาใช้กบัระบบการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน นอกจาก
นีบ้ริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบริหาร
ทรพัยากรมนษุยใ์ห้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 
โดยการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหนง่
งาน (Succession Plan) เพื่อเตรียม
ความพร้อมดา้นบคุลากรระดบับริหาร

2. การประเมินความเสี่ยง
ปัจจบุนับรษัิทฯ ยงัไมม่คีณะท�างาน

ด้านบริหารความเสี่ยงที่คอยดูแลและ
ควบคุมการบรหิารความเสีย่ง แตอ่ยา่งไร
ก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการ

บริหารความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
ที่อาจท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว ้โดยผูบ้รหิารระดบัสงู

 
ได้ติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะท�าให้
เกดิความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ ทัง้นี ้บรษิทัฯ  
จะด�าเนนิการจัดตัง้คณะท�างานดา้นความ 
เสีย่งเพื่อน�าเสนอรายงานดา้นความเสีย่ง 
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณารบัทราบ 
ตอ่ไป ทัง้นี ้รายละเอียดดา้นการบริหาร
ความเสีย่ง ปรากฏในหัวขอ้ “ปัจจยัความ
เสีย่ง”

3. มาตรการควบคุม
บรษัิทฯ มมีาตรการควบคมุทีเ่หมาะสม 

และเพียงพอ มีการก�าหนดนโยบายและ 
ระเบียบปฏิบัติที่มีการก�าหนดขอบเขต 
อ�านาจหนา้ทีแ่ละการอนมุตัทิีช่ดัเจน มกีาร 
แบง่แยกหนา้ที่การปฏิบัติงาน และการ 
ก�าหนดกลไกการควบคมุเพื่อป้องกันหรอื 
ลดขอ้ผดิพลาดของการปฏบิติังานดังกลา่ว  
มกีารจดัท�าคูม่อืการปฏิบตังิานทกุขัน้ตอน  
มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ 
รายงานผลการด�าเนินงานทีมิ่ใช่ทางการเงนิ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด มีการ 
บนัทกึบญัชคีรบถ้วนถกูตอ้งและสม�าเสมอ  
มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทัง้ที่เป็น 
เอกสารและขอ้มลูสารสนเทศไวอ้ยา่งเป็น

 
ระบบ และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด  
ดา้นการจดัซื้อจดัจ้าง บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิ 
การตามระเบยีบและนโยบายของบรษิทัฯ  
ซึ่งได้ก�าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบใน 
กระบวนการจดัซื้อจดัจ้างไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
เช่น อ�านาจหนา้ทีแ่ละวงเงินอนุมัติ การ 

ก�าหนดความตอ้งการสนิคา้ การตรวจรบั  
การควบคุมและการเก็บรักษาสินค้า 
การตรวจนับทรัพยสิ์น ด้านการบริหาร 
ทรพัยากรบคุคล บรษิทัฯ มกีารวางระบบ 
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล และมกีาร 
ควบคมุตดิตามประเมนิผลการปฏิบติังาน 
ของพนักงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการ 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

 
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมกับ 
บุคคลที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลที ่
เกีย่วขอ้งกัน โดยฝ่ายบริหารจะน�าเรื่อง 
เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาความสมเหตสุมผลและเสนอ 
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา 
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ 
ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของบริษทัยอ่ย 
อยา่งสม�าเสมอดว้ยเช่นกัน

4. ระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศทีเ่กีย่ว
เนื่องกบัการปฏบิตังิาน เพื่อช่วยสนบัสนนุ
การควบคุมภายในและการด�าเนินงาน 
ของฝ่ายบริหาร มีการจัดเก็บขอ้มูลหรือ 
เอกสารที่ส�าคัญอยา่งเป็นระบบ มีการ
รายงานขอ้มลูและการตดิต่อสื่อสารไปยงั 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบที ่
ถกูตอ้ง  มกีลไกหรอืช่องทางในการสื่อสาร
ให้พนกังานทราบถึงกฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการปฏบิตังิานหรอืหนา้ทีข่องตนเองที ่
เกีย่วขอ้งกบัการควบคมุภายใน นอกจาก
นีบ้รษิทัฯ ยงัมหีนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์
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ซึง่เป็นหนว่ยงานทีท่�าหนา้ทีป่ระสานงานกบั 
นกัลงทนุตา่ง ๆ  เพื่อให้ขอ้มลูการด�าเนนิงาน

 
และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทาง 
การติดตอ่รวดเร็วและเขา้ถึงไดง้า่ย และ

 ยังมีช่องทางรับขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ
 

ภายในองค์กร และรับขอ้ร้องเรียนจาก
 

ภายนอก โดยผา่นช่องทางทีอ่�านวยความ 
สะดวกในการติดต่อสื่อสารที่มีความ 
ทนัสมยั เช่น Website ของบรษิทัฯ, E-mail,  
Call Center เป็นต้น โดยมีการจัดการ 
จดัเกบ็ ตดิตาม และประเมนิผลอยา่งเป็น
ระบบ มีการทบทวนและน�าขอ้มูลตา่ง ๆ  
น�ามาจัดท�าแนวทางแก้ไขและป้องกัน 
ไมใ่ห้เกิดขอ้ร้องเรียนนัน้ซ�า

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(ต่อ)

5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผล

การควบคมุภายในและผลการปฏบิติังาน
อยา่งตอ่เนื่อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไดต้รวจสอบการปฏบิตังิานให้เป็นไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไป
ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงการน�าเสนอรายงานและประเด็น
ตา่ง ๆ  ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ย  นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบ 
บัญชีเขา้ร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาและ

รับทราบผลการสอบทานงบการเงินและ
ประเด็นตา่ง ๆ  เกีย่วกับระบบการควบคมุ
ภายใน ในกรณีพบขอ้ทีค่วรปรับปรุงจะ
ด�าเนนิการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที เพ่ือให้
สามารถปรับปรุงไดอ้ยา่งทันการณ์
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ต�าแหน่ง  • ประธานกรรมการ

 • ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร
 • กรรมการผูม้ีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 64 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

139,743,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของทุนทีอ่อกและช�าระแลว้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2532 - 2555 กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2529 - 2555 กรรมการผูจ้ัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2530 - 2542 ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน่
2517 - 2530 กรรมการผูจ้ัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน่

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวิลดไ์วด์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง่ เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พรีซิชัน่ แมนูแฟคเจอริง่
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเท็มส์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี ้กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซัพพลาย
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2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม
ต�าแหน่ง  • กรรมการ

 • กรรมการผูม้ีอ�านาจลงนาม
 • ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจอาหารญีปุ่่ น)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 55 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

164,210,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนทีอ่อกและช�าระแลว้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

เป็นนอ้งชายของนางยุพิน ธีระโกเมน

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
 • Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ (พัฒนา, การตลาดและธุรกิจ

อาหารญีปุ่่ น) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2555 - 2558 กรรมการผูจ้ัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2535 - 2555 รองกรรมการผูจ้ัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวิลดไ์วด์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง่ เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ้าบา้นดวิบุรีวิลลา่ (เพชรบุรี)
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เชลลฮ์ัท เอ็นเทอร์เทนเมน้ท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี ้กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซัพพลาย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชัน่แนลฟู้ ดรีเทล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ ด เซอร์วิส

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)
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3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
ต�าแหน่ง  • กรรมการ

 • กรรมการผูม้ีอ�านาจลงนาม
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 77 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

-ไมม่ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

เป็นนอ้งชายของมารดาของนายฤทธิ ์ธีระโกเมน

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไมม่ี-

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2552 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2547 - 2552 กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล
2529 - 2541 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนตน์ครหลวง
2527 - 2542 กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล
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4. ดร.อรรณพ ตันละมัย
ต�าแหน่ง  • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 65 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

-ไมม่ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana 
University

 • ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 154/2554

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางดว่นกรุงเทพ

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเกา้
2555 - ปัจจุบัน คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 - 2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
2542 - 2550 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
2538 - 2542 หัวหนา้ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
2532 - 2538 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)
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5. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
ต�าแหน่ง  • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 64 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

-ไมม่ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 37/2548
 • Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 34/2554
 • Director Certification Program (DCP) 110/2551
 • Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้
2548 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชัน่
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วิปเทล
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรัพยอ์ุดมพร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เควี อีเลคทรอนิคส์
2531 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิคส์
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6. นายทนง โชติสรยุทธ์
ต�าแหน่ง  • กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 62 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

-ไมม่ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทครุศาสตร์สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 33/2546

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน่

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เบสแล็บ
2553 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒน์
2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา 

บจ.เพลินพัฒน์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอร์
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มแอนดอ์ี
2546 - 2549 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒน์
2530 - 2536 กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ บจ.ซีเอ็ดยูเคชัน่

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)
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7. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
ต�าแหน่ง  • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 62 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

-ไมม่ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 13/2544

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่นซีฟู้ ด
2542 - 2552 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่สายงานบัญชีและการเงิน 

 บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2541 - 2542 Chief Financial Officer บมจ.แกรมมี ่เอน็เตอร์เทนเมนท์
2539 - 2541 Executive Vice President บมจ.สยามเหลก็รดีเยน็ครบวงจร

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.บีซีพีจี
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮอร์ตัน้อินเตอร์เนชัน่แนล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
2557 - ปัจจุบัน ผูเ้ชีย่วชาญวิชาชีพดา้นบัญชีการเงินประจ�าคณะกรรมการ

ตรวจสอบการประปานครหลวง
2554 - ปัจจุบัน เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545 - 2554 กรรมการ และเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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8. นายอรรถพล ชดช้อย
ต�าแหน่ง  • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 59 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

-ไมม่ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชี (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 54/2548

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์
2525 - 2542 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ทีก่ารเงิน  

บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน ทีป่รึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
2544 - 2554 กรรมการ และผูอ้�านวยการ  

บจ.มอลลิเกเ้ฮลทแ์คร์ (ประเทศไทย)
2542 - 2544 ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  

บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)
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9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา
ต�าแหน่ง  • กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 65 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

7,075,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทุนทีอ่อกและช�าระแลว้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2555 - 2557 รองกรรมการผูจ้ัดการ สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2549 - 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธรุกจิและธรุกจิตา่งประเทศ 

 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

2535 - 2549 ผูอ้�านวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
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10. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย
ต�าแหน่ง  • กรรมการ

 • กรรมการผูม้ีอ�านาจลงนาม
 • ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน)
 • เลขานุการบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

มิถุนายน 2555

อายุ 60 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

4,998,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนทีอ่อกและช�าระแลว้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไมม่ี-

คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขัน้สูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน)  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการบมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2549 - 2558 รองกรรมการผูจ้ัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน่
2537 - 2549 ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ ด

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)
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11. นางยุพิน ธีระโกเมน
ต�าแหน่ง ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก

-

อายุ 59 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทฯ

363,199,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของทุนทีอ่อกและช�าระแลว้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

เป็นภรรยาของนายฤทธิ ์ธีระโกเมน และเป็นพีส่าวของนายสมชาย หาญจิตตเ์กษม

คุณวุฒิทางการศึกษา  • มหาบัณฑิตกิตติมศักดิส์าขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไมม่ี-

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ  • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ)์ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป
2555 - 2558 กรรมการผูจ้ัดการ กลุม่ธุรกิจภัตตาคารอาหารญีปุ่่ น 

 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

2549 - 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายซพัพลายเซนและร้านอาหารญีปุ่่ น 
 บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

2529 - 2549 ผูอ้�านวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป

 • บริษัททีม่ิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเมน้ท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชัน่แนลฟู้ ดรีเทล
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ ด เซอร์วิส
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี ้กรุ๊ป
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท ์พลัส ครีเอชัน่
ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด ซัพพลาย
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ ณ วันที่ 
8 มกราคม 

2558

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 

2558

จ�านวนหุ้น 
ที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขี้น/ 
ลดลง

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท

(%)

1 นายฤทธิ ์ธีระโกเมน  • ประธาน
กรรมการ

 • ประธานเจ้าหนา้ที่
บริหาร

139,653,133 139,743,333 90,200 15.4%

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

363,118,579 363,199,979 81,400 39.9%

2 นายสมชาย หาญจิตตเ์กษม  • ประธานเจ้าหนา้ที ่
ปฏิบัติการ 
(พัฒนา,  
การตลาดและ 
อาหารญีปุ่่ น)

164,128,612 164,210,012 81,400 18.0%

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- - - -

3 นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  • กรรมการ - - - -

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- 1,760,000 1,760,000 0.2%

4 ดร.อรรณพ ตันละมัย  • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- - - -

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- - - -

5 ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์  • กรรมการอิสระ - - - -

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- - - -

6 นายทนง โชติสรยุทธ์  • กรรมการอิสระ - - - -

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- 15,000 15,000 0.0%

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ  
ของกรรมการและผู้บริหาร
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ ณ วันที่ 
8 มกราคม 

2558

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 

2558

จ�านวนหุ้น 
ที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขี้น/ 
ลดลง

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท

(%)

7 นางวิไล ฉัททันตร์ัศมี  • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจ
สอบ

- - - -

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- - - -

8 นายอรรถพล ชดช้อย  • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจ
สอบ

- - - -

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- - - -

9 นายสุจินต ์ชุมพลกาญจนา  • กรรมการ 7,225,100 7,075,300 -149,800 0.8%

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

- - - -

10 นายประวิทย ์ตันติวศินชัย  • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติการ (บัญชี
และการเงิน)

5,366,200 4,998,800 -367,400 0.5%

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

30,000 30,000 - 0.0%

11 นางยุพิน ธีระโกเมน  • ประธาน 
เจ้าหนา้ทีป่ฏบิตักิาร  
(ทรัพยากรบุคคล
และวจิยัและพฒันา 
ผลิตภัณฑ)์

363,118,579 363,199,979 81,400 39.9%

คูส่มรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุ
นิติภาวะ

139,653,133 139,743,333 90,200 15.4%
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจร้านอาหาร

ทีต่ัง้ส�านักงานใหญ ่: 1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000317

โฮมเพจบริษัท : www.mkrestaurant.com

โทรศัพท ์: 02-836-1000

โทรสาร : 02-836-1099

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน : 925,850,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามัญ 925,850,000 หุ้น 

 
มูลคา่หุ้นละ 1 บาท

ทุนทีอ่อกจ�าหนา่ยและช�าระแลว้ : 910,249,500 บาท แบง่เป็นหุ้นสามัญ 910,249,500 หุ้น 
 

มูลคา่หุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย ์: บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ�ากัด  
อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขที ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท ์: 02-009-9000  
โทรสาร : 02-009-9991

ผูต้รวจสอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์: 02-264-0777  
โทรสาร : 02-264-0789





บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
ทีต่ัง้สำ�นักง�นใหญ:่ 1200 ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท:์ 02-836-1000 โทรส�ร: 02-836-1099
www.mkrestaurant.com


