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วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

วสิยัทศัน์ (VISION)

“ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า
ของเราด้วยอาหารที่อร่อย 
มีคุณภาพ ท่ามกลาง
ประสบการณ์ที่ประทับใจ 
และสร้างโอกาสความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน ตลอดจน
ส่งเสรมิชมุชนและสิง่แวดล้อม”

พันธกิจ (MISSION)

> ส่งมอบสุขภาพที่ดีและเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า 
ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและความอร่อย พร้อมทั้ง
ให้บริการอันเป็นเลิศ ในราคาที่เหมาะสม

> รับรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า

> สร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัททั้งหมด 

> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท
ในระยะยาว 

> สร้างความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสุขในการท�างาน

> สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของบริษัท
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

  ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 2560 2561 2562

 งบก�ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) 

	 รายได้จากการขายและบริการ

	 รายได้รวม

	 ก�าไรขั้นต้น

	 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ก�าไรสุทธิ

 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ล้ำนบำท)

	 สินทรัพย์

	 หนี้สิน

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

	 ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

	 กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน

 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

	 อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)	

	 อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)	

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	

 ข้อมูลต่อหุ้น

	 มูลค่าที่ตราไว	้(บาทต่อหุ้น)

	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)

	 เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)

	 อัตราการจ่ายปันผล	(%)

 16,073 

 16,458 

 10,899 

 2,964

 2,425 

 16,283 

 2,454 

 13,829 

 921 

 3,575 

 67.8 

 14.7 

 17.8 

 15.2 

 0.2 

 5.0 

 1 

 2.7 

 2.3 

 87 

 16,770 

 17,234 

 11,475 

 3,131

 2,574 

 17,174 

 2,998 

 14,176 

 921 

 3,727 

 68.4 

 14.9 

 18.4 

 15.4 

 0.2 

 4.2 

 1 

 2.8 

 2.5 

 89 

 17,409 

 17,871 

 11,926 

 3,164

 2,604 

 17,942 

 3,315 

 14,627 

 921 

 3,434 

 68.5 

 14.6 

 18.3 

 14.8 

 0.2 

 3.5 

 1 

 2.8 

 2.6 

 92

หมายเหตุ:	เงินปันผลต่อหุน้ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี	2562	ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2563	
	 	 	และให้น�าเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ในวันที่	27	เมษายน	2563
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(หน่วย: ล ้านบาท)

(หน่วย: ล ้านบาท)

(หน่วย: ล ้านบาท)

(หน่วย: ล ้านบาท)

   สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย

   สินทรัพย์

   รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

   หนี้สิน

   ก�ำไรสุทธิ

ยำโยอิ

19%เอ็มเค สุกี้

78%

อื่นๆ

3 %

 2,998 

 2,574 

 17,174 

 16,770 

25
6

1
25

6
1

25
6

1
25

6
1

25
62

25
62

25
62

25
62

 3,315 

 2,604 

 17,942 

 17,409 
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน

ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การที่บริษัทฯ ยังสามารถ
รักษาผลการด�าเนินงาน
ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ส�าหรับปี 2562 นั้น 
เป็นผลจากการควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ที่เข้มงวดยิ่งข้ึน 
และการด�าเนินกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดที่ได้
ผลเป็นที่น่าพอใจ
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ
รายงานให้ทราบว่า	บรษิทัฯ	ยงัคงสามารถบรรลถุงึผลการด�าเนนิงานทีน่่าพอใจ
อกีปีหนึง่ในปี	2562	ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวัลงค่อนข้างมาก
ดงัจะเหน็ได้จากอตัราการขยายตวัได้ลดลงมากจากร้อยละ	4.1	ในปี	2561	
เป็นร้อยละ	2.4	ในปี	2562	ทั้งนี้	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	เช่น	การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	
ความตงึเครียดทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนีทีย่ดืเยือ้	และเงนิบาท
ที่แข็งค่า	การที่บริษัทฯ	ยังสามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับ
ทีน่่าพอใจส�าหรบัปี	2562	นัน้	เป็นผลจากการควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ข้มงวดยิง่ขึน้	และการด�าเนนิกลยทุธ์ทางด้านการตลาดทีไ่ด้ผลเป็นทีน่่าพอใจ
	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2562	ในเชิงการเงินนั้น	
บริษัทฯ	มีรายได้รวมเท่ากับ	17,871	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.7	จากปีก่อน	และมีก�าไรสุทธิ
เท่ากับ	2,604	ล้านบาท	เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ
1.2	จากปีก่อน	ส่วนก�าไรสุทธิต่อหุ้นก็ได้เพิ่มข้ึน
จาก	2.79	บาทต่อหุน้	ส�าหรบัปี	2561	เป็น	2.83
บาทต่อหุ้น	ส�าหรับปี	2562
	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีการขยายเครือข่าย
สาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโต
ทีย่ัง่ยนื	ตลอดจนเพือ่รกัษาความเป็นผูน้�าในธรุกจิ
ร้านอาหาร	โดยได้เปิดร้านอาหารใหม่เพิม่ขึน้อกี
รวม	40	สาขา	ประกอบด้วยร้านอาหาร	MK	17
สาขา	ร้านอาหารญี่ปุ่น	Yayoi	15	สาขา	และ
ร้านอาหารอื่นๆ	อีก	8	สาขา	นอกจากนี้	ผมมี
ความยนิดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบว่า	ในเดอืนพฤศจกิายน
2562	บรษิทัฯ	มกีารตดัสนิใจในเชงิกลยทุธ์ทีส่�าคัญเพือ่ขยายธรุกจิของบรษิทัฯ	
โดยการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	(แหลมเจริญ)	
ในสัดส่วนร้อยละ	65	ของทุนจดทะเบียนของแหลมเจริญ	ด้วยเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้	2,060	ล้านบาท	และตามข้อตกลงการร่วมทนุ	บรษิทัฯ	จึงได้เข้าร่วม
บรหิารงานในแหลมเจรญิตัง้แต่เดอืนธนัวาคม	2562	เป็นต้นมา	การเข้าร่วมลงทนุ
ในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ	ทีจ่ะขยายธรุกจิด้วยการเข้าซือ้กจิการ
หรอืเข้าร่วมลงทนุในกจิการทีม่ผีลการด�าเนนิงานทีด่แีละมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโต
ในอนาคต	บริษัทฯ	มีความเชื่อมั่นว่าจากการรวมพลังและประสบการณ์
ของทั้งสองบริษัทและการสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
การบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	แหลมเจรญิจะสามารถเตบิโตต่อไปอย่างแขง็แกร่ง
และประสบความส�าเรจ็ตามเจตนารมณ์ทีมุ่ง่หวงัไว้	ซึง่จะเป็นการสร้างมลูค่า
ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย
	 อนึง่	ผมยงัมคีวามยนิดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบว่า	บรษิทัฯ	ยงัคงได้รบัรางวลั
ดีเด่นต่างๆ	ในด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องจากสถาบัน
การจดัอนัดบัทีม่ชีือ่เสยีงต่างๆ	ซึง่เป็นเครือ่งพสิจูน์ทีช่ดัเจนถงึความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ	โดยในปี	2562	บริษัทฯ	ได้รับ
รางวัลดีเด่นต่างๆ	ดังนี้
	 1.	รางวลัสดุยอดองค์กรแห่งปี	“Thailand	Top	Company	Awards”	
ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประเภท
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากนิตยสาร	Business+	ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 2.	 รางวลั	“Asian	Service	Awards	2019”	ซึง่เป็นรางวลัความเป็นเลศิ
ในด้านการจดัการคณุภาพจากสมาคมมาตรฐานและคณุภาพแห่งประเทศไทย

ซึ่งจัดร่วมกับ	Kano	Award	แห่งประเทศญี่ปุ่น
	 3.	รางวัล	“Thailand	Corporate	Excellence	Awards	2019”	
ในด้านความเป็นเลิศทางด้านการตลาด	(Marketing	Excellence)	และ
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	(Corporate	
Improvement	Excellence)	ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย	(TMA)	ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 จากผลการด�าเนินงานที่น่าพอใจส�าหรับปี	2562	และฐานะการเงิน
ที่มั่นคงของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงมีมติเห็นควรเสนอให้จ่าย
เงนิปันผลทัง้ปีในอตัราหุน้ละ	2.60	บาท	(ปี	2561:	2.50	บาท)	โดยทีบ่ริษทัฯ	
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	1.30	บาท	ดังนั้น	หาก
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2563	มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลตามที	่
คณะกรรมการบรษิทัฯ	เสนอมาในครัง้นี	้บรษิทัฯ	กจ็ะด�าเนนิการจ่ายเงนิปันผล	
	 	 	 งวดสุดท้ายในอตัราหุน้ละ	1.30	บาท	ให้แก่ผูถ้อืหุ้น
	 	 	 ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลในวนัที	่22	พฤษภาคม	2563	นี้
	 	 	 				มองไปในปี	2563	สิง่หนึง่ทีเ่หน็ได้ชดัเจนกค็อื	
	 	 	 เศรษฐกิจไทยในปี	2563	จะขยายตัวในอัตรา	
	 	 	 ทีต่�า่กว่าปีก่อน	ทัง้นี	้เนือ่งจากว่า	นอกจากได้รบั
	 	 	 ผลกระทบจากปัจจยัลบทีต่่อเนือ่งจากปีก่อนแล้ว	
	 	 	 ยงัมปัีจจยัเส่ียงใหม่เพิม่ข้ึนอกี	3	ปัจจยัทีส่่งผลกระทบ
	 	 	 อย่างมนียัส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปี	2563	คอื	
	 	 	 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม	่2019	
	 	 	 หรอื	COVID-19	ซึง่เกิดขึน้ครัง้แรกในตอนกลาง
	 	 	 ของประเทศจนีในปลายปี	2562	และได้แพร่ระบาด
	 	 	 ไปยงัประเทศอืน่ๆ	อย่างรวดเรว็	ความล่าช้าของ
	 	 	 การเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปี	2563	และปัญหา	
	 	 	 ภยัแล้งทีร่นุแรง	ปัจจยัลบเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบ
ในเชงิลบอย่างมนียัส�าคญัต่อการส่งออก	การท่องเทีย่ว	การลงทนุ	และการใช้จ่าย
ของภาครัฐและเอกชน	ส�าหรับความรุนแรงของผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับ
การระบาดจะยดืเยือ้ไปนานเท่าใด	โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมนิว่า
หากการระบาดลากยาวเกินไปจะมีความเสี่ยงสูงที่เศรษฐกิจไทยปี	2563
อาจขยายตัวในอัตราที่ต�่ากว่าร ้อยละ	2	ภายใต้สถานการณ์เช ่นนี้
ย่อมส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	อย่างหลกีเลีย่งมไิด้	
ดงันัน้	ปี	2563	จะเป็นปีแห่งการทดสอบทีส่�าคญัถงึสตปัิญญาและความสามารถ
ของบริษัทฯ	ที่จะเผชิญกับความท้าท้ายที่ยากล�าบากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ตาม	
เนื่องจากบริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ตัง้แต่ต้นปี	2563	บรษิทัฯ	จงึได้มกีารเตรยีมมาตรการ
ต่างๆ	ที่เห็นว่าจ�าเป็นเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงเหล่านี้	นอกจากนี	้
จากจดุแขง็ทีบ่รษิทัฯ	ได้พฒันามาเป็นระยะเวลานาน	เช่น	รากฐานทีม่ัน่คง
และโครงสร้างพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่งเพือ่สนบัสนนุการเตบิโตของบรษิทัฯ	ในระยะยาว	
แบรนด์	“MK”	ทีแ่ข็งแกร่ง	และทมีผู้บรหิารทีม่คีวามสามารถมปีระสบการณ์	
และความมุง่มัน่ทุม่เท	และไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก	บรษัิทฯ	จงึมคีวามเชือ่มัน่ว่า
จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	และน�าพาบริษัทฯ	ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ในปี	2563
	 สุดท้ายนี้	ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผมขอถือโอกาสนี้
ขอบคณุท่านผู้ถอืหุน้	คูค้่า	ลูกค้า	และผู้เก่ียวข้องทกุฝ่ายทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุ
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ด้วยดีตลอดมา	รวมทัง้ขอขอบคณุพนกังาน
ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ	
ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้บรษิทัฯ	มผีลการด�าเนนิงานทีน่่าพอใจอกีปีหนึง่
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกจิและการแข่งขนัทีม่คีวามท้าท้ายตลอดปีท่ีผ่านมา	

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
ปี 2562

เปรียบเทียบกับ
ปี 2561

17,871 ล้านบาท

2,604 ล้านบาท

2.83 
บาท

2.79 
บาท
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คณะกรรมกำรบริษัท

ดร.ขัติยำ  ไกรกำญจน์
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

นำยทนง  โชติสรยุทธ์
กรรมการอิสระ

นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ

ดร.อรรณพ  ตันละมัย
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นำยสุจินต์  ชุมพลกำญจนำ
กรรมการอิสระ
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นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม
กรรมการ

นำยสมชำย  พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นำยอรรถพล  ชดช้อย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย
กรรมการ

นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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ร้ำนมิยำซำกิ

23
สาขา

ร้ำนยำโยอิ

198
สาขา

ร้ำนฮำกำตะ

6
สาขา

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

2019
PERFORMANCE

	 ในปี	2529	ร้านเอ็มเค	สุกี้	ได้เปิดสาขาแรกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	ซึ่งในขณะน้ัน	ร้านอาหารรูปแบบสุกี้ยากี้
ยังไม่แพร่หลาย	แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก	ร้านเอ็มเค	สุกี้	ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าจ�านวนมาก	
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้	ได้มีการน�าการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาด�าเนินกิจการและเร่ิมมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนทั้งใน
กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ร้ำนเอ็มเค สุกี้

463
สาขา
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	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทเม่ือวันท่ี	10	กรกฎาคม	2532	มีทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก	1,000,000	บาท	เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจหลักคือ	ร้านอาหารประเภท
สุก้ียากี้	นอกจากการประกอบธุรกิจบริการ
อาหารประเภทสุกี้ยากี้แล ้ว	ยังด�าเนิน
กิจการร ้านอาหารญี่ปุ ่นภายใต ้ชื่อและ
เครื่องหมายการค้า	“ยาโยอิ”	ซึ่งเริ่มด�าเนิน
การในปี	2549	ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ
และเครื่องหมายการค้า	“ฮากาตะ”	และ	
“มิยาซากิ”	ซึ่งทั้ง	2	แบรนด์ดังกล่าว	เริ่ม
ด�าเนินการในเดือนตุลาคม	2555	ร ้าน

ร้ำนเลอ เพอทิท

3
สาขา

บิซซี่ บ็อกซ์

8
สาขา

เอ็มเค ฮำร์เวสต์

1
สาขา

ร้ำนเลอ สยำม

3
สาขา

ร้ำน ณ สยำม

1
สาขา

อาหารไทยภายใต ้ชื่อและเครื่องหมาย
การค้า	“ณ	สยาม”	และ	“เลอ	สยาม”		
ร้านข้าวกล่อง	“บิซซี่	บ็อกซ์”	ร้านขนม
หวาน	“เอ็มเค	ฮาร์เวสต์”		และร้านกาแฟ/
เบเกอรี่	ภายใต้ช่ือและเครื่องหมายการค้า	
“เลอ	เพอทิท”	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจ
สถาบนัฝึกอบรมอาชพีเพือ่ฝึกอบรมพนกังาน
ในเครือบริษัทฯ	ทั้งหมด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มี
ร้าน	เอ็มเค	สุกี้	อยู ่ทั้งหมด	463	สาขาทั่ว
ประเทศ	(รวมร้าน	เอ็มเค	โกลด์	6	สาขา	
และเอ็มเค	ไลฟ์	6	สาขา)	ร้านอาหารญี่ปุ่น
ยาโยอิ	198	สาขา	ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ	

6	สาขา	ร้านมิยาซากิ	23	สาขา	ร้านอาหาร
ไทย	เลอ	สยาม	3	สาขา	ร้านอาหารไทย	
ณ	สยาม	1	สาขา	ร้านข้าวกล่อง	“บซิซีบ็่อกซ์”	
8	สาขา	ร้านขนมหวาน	“เอ็มเค	ฮาร์เวสต์”	
1	สาขา	และร้านกาแฟ/เบเกอรี	่เลอ	เพอททิ	
3	สาขา	นอกจากน้ี	ยังมีการขายแฟรนไชส์
ร ้าน	เอ็มเค	สุกี้	ให้แก่ผู ้ประกอบการใน
ต่างประเทศ	ได้แก่	ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศ
เวียดนาม	ประเทศลาว	และจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศสิงคโปร์
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ธุรกิจร ้านสุก้ี

ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้เป็น	3	ลักษณะผลิตภัณฑ์	ดังต่อไปน้ี
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	 ร้านเอ็มเค	สุกี้	เป็นร้านอาหารที่ด�าเนิน
การโดยบริษัทฯ	โดยมีอาหารหลักเป ็น
อาหารประเภทสุกี้	ได้แก่	เนื้อสัตว์	ลูกชิ้น	
ผักสด	ชนิดต ่างๆ	กว ่า 	100	รายการ	
ส�าหรับลวกในหม ้อสุกี้ 	นอกจากนี้ยังมี
อาหารประเภทอื่นอีกหลายรายการไว ้
ส�าหรับบริการ	ได้แก่	ติ่มซ�า	เช่น	ซาลาเปา	
ขนมจบี	ฮะเก๋า	ปอเป๊ียะสด	อาหารจานเดยีว	
(A	La	Carte)	เช่น	เป็ดย่างเอ็มเค	หมูแดง
อบน�้าผึ้ง	ซี่โครงหมูน่ึงอบเต้าเจี้ยว	เน้ือ
เป่ือยฮ่องกง	บะหมีห่ยก	เกีย๊วน�า้	รวมถงึผลไม้
ขนมหวาน	ไอศกรีมชนิดต่างๆ	เคร่ืองดื่ม
หลากหลายชนิด	เป็นต้น	
	 ลักษณะของร้านเอ็มเค	สุกี้	คือร้านของ
ครอบครัว	(Family	Restaurant)	โดยมี
กลุ ่มลูกค้าเป้าหมายคือ	ลูกค้าประเภท
ครอบครัว	กลุ่มเพื่อน	คนท�างานซึ่งมีรายได้

ระดับปานกลางถึงสูง	โดยเน้นบรรยากาศ
สบายๆ	ในร้าน	สามารถใช้เวลาร่วมกนัปรงุสกุี้
เพ่ือรับประทานร่วมกันพร้อมกับสนทนาไป
ด้วยโดยไม่ต้องรีบร้อน	หรือหากเป็นคน
ท�างานที่ ระยะเวลาพักเที่ยงมีจ�ากัด	ก็
สามารถใช ้ เวลาไม ่ถึง	1	ชั่วโมงเพื่อรับ
ประทานอาหาร	เน่ืองจากการบริการของ
ทางร้านเน้นการบริการที่สะดวก	รวดเร็ว	
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ร้านเอม็เค	สกุี้	
มีจ�านวนทั้งหมด	451	สาขาทั่วประเทศ	
โดยส ่วนใหญ ่จะตั้ งอยู ่ ในศูนย ์การค ้า	
โมเดิร์นเทรด	และคอมมูนิตี้มอลล์	ได้แก	่
บิ๊กซี 	 เทสโก ้ 	โลตัส	ห ้างเซ็นทรัล	ห ้าง
โรบินสัน	ห้างเดอะมอลล์	เป็นต้น	ที่เป็น
แหล่งสรรพสินค้าของลูกค้าที่มีรายได้ระดับ
ปานกลางถึงสูง	

   ร้ำนเอ็มเค สุกี้
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	 เอ็มเค	ไลฟ์	เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่ม
ร้านอาหารประเภทสุกี้ในเครือบริษัท	เอ็มเค	
เรสโตรองต์	กรุ ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ร ้าน
เอม็เค	ไลฟ์	ถกูต้ังให้เป็นร้านต้นแบบคอนเซป็ต์
ของร้านเอ็มเคสุกี้	ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ
จากจุดเด่นต่างๆ	ของแบรนด์เอ็มเคและ
ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า	Gen	Y	มาเป็นจุด
ตั้งต้นในการคิดคอนเซ็ปต์ร้าน		
	 นิยามของค�าว ่า	“LIVE”	ในช่ือของ
แบรนด์นี้คือความมีชีวิตชีวา	ซึ่งค�าว่า	LIVE	

   ร้ำนเอ็มเค ไลฟ์

ของ	MK	LIVE	ถกูแตกออกเป็นองค์ประกอบ
หลักๆ	อยู ่ 	6	องค ์ประกอบ	คือ	L IVE	
Ingredients,	LIVEly	Service,	LIVE	
Showcase,		LIVE	Decoration,	LIVE	
Experiences	และ	LIVE	Bonding	ที่
เอ็มเค	ไลฟ์	ทั้งอาหาร	การบริการ	และ
ประสบการณ์มื้ออาหารถูกออกแบบมาให้
เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมายและแตกต่าง
จากร้านเอ็มเค	สุกี้	ยกตัวอย่างเมนูพิเศษ	
เช่น	สุกี้นึ่ง	และสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่นต้นต�ารับ	

หรือการบริการที่เป็นกันเองของพนักงาน	
หรือครัวโชว์ที่เชฟของเอ็มเค	ไลฟ์	ปรุงเมนู
สดๆ	ให้ลูกค้าได้เห็น	โดยคอนเซ็ปต์ของร้าน
น้ีหวังว่าลูกค้าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	
กลับไปทุกครั้งที่มารับประทานที่ร้าน
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ร้านเอม็เค	ไลฟ์	
มทีัง้หมด	6	สาขา	ได้แก่	สาขาด	ิเอม็ควอเทยีร์		
สาขาเมกาบางนา	สาขาเซ็นทรัล	ภูเก็ต	
สาขาไอคอนสยาม	สาขาเซ็นทรัลเวิลด์	และ
สาขาเซ็นทรัล	เวสต์เกต
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	 ร้านเอ็มเค	โกลด์		เป็นร้านอาหารที่
ด�าเนินการโดยบริษัทฯ	โดยมีการบริการ
อาหารหลักประเภทสุกี้	และอาหารประเภท
อื่น	ได ้แก ่	ติ่มซ�า	และอาหารจานเดียว
บริการเหมือนร้านเอ็มเค	สุกี้	แต่วัตถุดิบ
และอาหารที่ให้บริการจะเป็นระดับพรีเมี่ยม	
ทัง้นี	้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของร้านเอม็เค	โกลด์		
คือ	กลุ่มลูกค้าเดิมของร้านเอ็มเค	สุกี้	ที่มี
รายได้ค่อนข้างสงู	ชืน่ชอบอาหารเกรดพรเีมีย่ม	
และต้องการใช้ร้านเอม็เค	โกลด์	เป็นสถานท่ี
เลีย้งรบัรอง	การตกแต่งของร้านเอ็มเค	โกลด์	

   รำ้นเอ็มเค โกลด์

โกลด์	มีทั้งหมด	6	สาขา	ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ
ที่ส� าคัญ	ได ้แก ่ 	สาขาสยามพารากอน	
สาขาศาลาแดง	สาขาเอสพลานาด	สาขาเอกมยั	
สาขาเซ็นทรัล	ป่าตอง	และสาขาจังซีลอน	
จ.ภูเก็ต	โดยรูปแบบการบริการจะเป ็น
การบริการในรปูแบบตามสัง่และคิดราคาตาม
ประเภทและจ�านวนอาหาร	และในบางสาขา
จะให้บริการรูปแบบบุฟเฟ่ต์ด้วย

จะเน้นความหรูหรา	ประดับด้วยไฟและวัสดุ
หลากสี	ท�าให ้ เกิดประกายระยิบระยับ
สวยงาม	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านจะเน้น
ความหรูหรา	เช่น	การใช้หม้อไฟสีทอง	จาน
ชามกระเบื้อง	นอกจากนี้รายละเอียดอื่นๆ	
ได้แก่	อปุกรณ์ตกแต่ง	ป้ายชือ่ร้าน	ครวัเป็ดย่าง
ท่ีโชว์ด้านหน้าร้าน	ผ้ารองจาน	แบบฟอร์ม
พนักงาน	ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน
และมีส ่วนประกอบของสีทอง	เพ่ือให้ดู
หรูหรา
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ร้านเอ็มเค	
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ธุรกิจร ้านอาหารญี่ปุ่น

	 ร้านอาหารยาโยอ	ิด�าเนินการโดยบริษัท
ย่อย	คือ	บริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	
ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการด�าเนินกิจการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้เครื่องหมายการค้า
ยาโยอิ	เคน	มาจาก	Plenus	Co.,	Ltd.	ซ่ึง
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ญี่ปุ ่น	และเป็นหนึ่งในผู ้น�าในธุรกิจร ้าน
อาหารของประเทศญี่ปุ ่น	โดยร้านอาหาร
ยาโยอิ	สาขาแรกในประเทศไทยเปิดให้
บริการในปี	2549
	 ร้านอาหารยาโยอ	ิตกแต่งในบรรยากาศ
สดใส	เป็นกนัเอง	บริการอาหารญีปุ่น่ภายใต้
แนวคิด	“เสิร์ฟร้อน	อร่อยเร็ว”	เน้นการ
ให้บริการที่รวดเร็ว	แต่มีคุณภาพ	ปรุงใหม่
ทุกจาน	และมีราคาสมเหตุสมผล	โดย
แนวคิดนี้ได้น�ามาจากรูปแบบการใช้ชีวิต

	 ในเดือนตุลาคม	ปี	2555	บริษัทฯ	ได้
เปิดร้านอาหารญี่ปุ ่นฮากาตะ	สาขาแรกท่ี
โรงพยาบาลศิริราช	ร้านฮากาตะ	บริการ
อาหารญีปุ่น่ประเภทราเมนชนดิต่างๆ	เกีย๊วซ่า	
และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ	ร้านฮากาตะ	สาขา
โรงพยาบาลศิริราช	เป็นส่วนหนึ่งของ	CSR	
ของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	จะบริจาคก�าไร
หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
ท้ังหมด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ร้าน

   รำ้นยำโยอิ

   รำ้นฮำกำตะ

ของชาวญี่ปุ ่น	คือแม้จะต้องอยู ่ในภาวะ
เร่งรีบเพียงใด	ทุกอย่างในชีวิตประจ�าวันจะ
ต้องประณีตและได้มาตรฐาน	ไม่เว้นแม้แต่
เรือ่งอาหาร	ซึง่สอดคล้องกบัวถิชีวีติของคนไทย
ที่ให้ความส�าคัญกับอาหารการกินเช่นกัน		
	 ร้านอาหารยาโยอ	ิบรกิารอาหารญีปุ่น่ทัง้
ประเภทจานเดียว	(A	La	Carte)	และ
อาหารเป็นชุด	(Set	Menu)	ซึ่งจะบริการมา
พร้อมกับ	ข้าว	สลัดผัก	ซุปมิโสะ	เครื่อง
เคียงแบบญี่ปุ ่นประจ�าวัน	อาหารแนะน�า	
ได้แก่	หมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโสะ	หมูย่าง
กระทะร้อน	ข้าวหน้าเนื้อประเภทต่างๆ	ข้าว
กล่องแบบญี่ปุ่น	นอกจากนี้ยังมีบริการ	อุด้ง	
ราเมน	อาหารทานเล่น	เช่น	เกี๊ยวซ่า	พิซซ่า
ญี่ปุ ่น	และขนมหวาน	รวมถึงเครื่องดื่มที่
หลากหลาย	

	 นอกจากนี้	ยังมีการพัฒนาและคัดสรร
เมนูใหม่ๆ	อย่างสม�่าเสมอร่วมกับเชฟชาว
ญี่ปุ่นของยาโยอิ	เคน	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อให้
ได้เมนูที่เข้ากับฤดูกาล	และยังคงรูปแบบ
ความเป็นอาหารญี่ปุ่น	โดยจะผลัดเปลี่ยน
หมนุเวยีนมาให้บรกิาร	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2562	ร้านอาหารยาโยอิ	มีจ�านวนท้ังหมด	
198	สาขาทั่วประเทศ	

ฮากาตะ	มีจ�านวน	6	สาขา	ได้แก่	สาขา
โรงพยาบาลศิริราช	สาขาเซ็นทรัล	เชียงใหม่	
สาขาเซ็นทรัล	หาดใหญ่	สาขาดอนเมือง	
สาขาเซน็ทรลั	เวสต์เกต	และสาขาเดอะมอลล์	
งามวงศ์วาน
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	 ในเดือนตุลาคม	ปี	2555	บริษัทฯ	ได้
เปิดร้านอาหารญี่ปุ ่นมิยาซากิ	สาขาแรกที่
ศูนย์การค้าเดอะซีน	ทาวน์อินทาวน์	(The	
Scene	Town	in	Town)	ซ.ลาดพร้าว	94	

   ร้ำนมิยำซำกิ

โดยบริการอาหารญี่ปุ่นกระทะร้อนประเภท
ต่างๆ	(เทปปันยากิ)	เครื่องดื่มและขนม
หวานประเภทต่างๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2562	ร้านมิยาซากิ	มีจ�านวน	23	สาขา
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ธุรกิจร ้านอาหารไทย

	 ร ้านอาหารไทย	ณ	สยาม	เป ็นร ้าน
อาหารที่ด�าเนินการโดยบริษัทฯ	บริการ
อาหารไทยเต็มรูปแบบ	ตกแต่งในรูปแบบ
ไทย	โดยคงความเป็นร้านอาหารไทยเหมือน
ยุคก่อตั้งสาขาแรกที่สยามสแควร์	ก่อนที่
ร ้านอาหารของบริษัทฯ	จะมุ ่งให้บริการ
อาหารประเภทสุกี้ยากี้เป็นหลัก	เน้นกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง	อาหารไทย

   รำ้น ณ สยำม

ท่ีให้บริการมีตั้งแต่อาหารประเภทกับข้าว	
ได้แก่	น�้าพริก	ต้มย�า	แกง	ผัดผักชนิดต่างๆ	
อาหารจานเดียว	ก๋วยเตี๋ยว	อาหารทานเล่น	
ตลอดจนขนมหวาน	และเครื่องดื่มที่หลาก
หลาย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ร้าน	
ณ	สยาม 	มี 	 1 	สาขา 	ตั้ ง อยู ่ ที่ ชั้ น 	B1	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	บางนา	
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	 ส�าหรับร้านอาหาร	เลอ	สยาม	เป็นร้าน
อาหารที่ด�าเนินการโดยบริษัทฯ	และบริการ
อาหารไทยเต็มรูปแบบเช่นกัน	ร้านอาหาร	
เลอ	สยาม	ตกแต ่งในรูปแบบไทย	ใน
บรรยากาศที่หรู	มีระดับ	อาหารต่างๆ	รวม
ถึงเครื่องดื่มจะเป็นระดับพรีเมี่ยม	โดยร้าน
อาหาร	เลอ	สยาม	เน้นกลุม่ลกูค้าชาวต่างชาติ	

   ร้ำนเลอ สยำม

หรือกลุ ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและ
ต้องการใช้ร ้านเป็นสถานที่ เลี้ยงรับรอง	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ร้านเลอ	สยาม	
มี	3	สาขา	ได้แก่	สาขาศาลาแดง	สาขา
จังซีลอน	จังหวัดภูเก็ต	และสาขาลอนดอน
สตรีท	กรุงเทพฯ
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ธุรกิจร ้านกาแฟและเบเกอรี่

	 ในเดือนกันยายน	ปี	2555	บริษัทฯ	ได้
เปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ซ่ึงพัฒนาขึ้นเอง
โดยบริษัทฯ	ภายใต้ชื่อและเครื่องหมาย
การค้า	“เลอ	เพอทิท”	โดยบริการขนมทาน
เล่น	เบเกอรี่	กาแฟ	และเครื่องดื่มประเภท
ต่างๆ	ร้านเลอ	เพอทิท	สาขาโรงพยาบาล	
ศิริราชเป็นส่วนหนึ่งของ	CSR	ของบริษัทฯ	

   รำ้นเลอ เพอทิท

โดยบรษิทัฯ	จะบริจาคก�าไรหลงัหกัค่าใช้จ่าย
ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด	ณ	วันที	่
31	ธันวาคม	2562	ร ้านเลอ	เพอทิท	มี
จ�านวน	3	สาขา	ได้แก่	สาขาโรงพยาบาล
ศิริราช	สาขาลอนดอนสตรีท	และสาขา
ส�านักงานใหญ่
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ธุรกิจร ้านขนมหวาน

	 เอ็มเค	ฮาร์เวสต์	เป็นร้านขายขนมและ
เครื่องดื่มที่ ได ้รับแรงบันดาลใจมาจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ	มีเมนูขนมหวานท่ีหลาก
หลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร	ไม่ว่าจะเป็น
ไอศกรมีโฮมเมดหลากหลายรสชาต	ิวาฟเฟิล
ผลไม้ต่างๆ	พาร์เฟ่ต์บัวลอยโฮมเมด	และ
อืน่ 	ๆนอกจากน้ี	ร้านเอม็เค	ฮาร์เวสต์	ยงัน�าเสนอ

   รำ้นเอ็มเค ฮำร์เวสต์

เครื่องดื่มต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟ	ชา
หรือเครื่องด่ืมสูตรต้นต�ารับของร้านต่างๆ		
ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ร้านเอม็เค	ฮาร์เวสต์	
มี	1	สาขา	ตั้งอยู ่ที่ชั้น	6	ห้างสรรพสินค้า
ดิ	เอ็มควอเทียร์
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ธุรกิจร้านข้าวกล่อง

	 ร ้านบิซซี่	บ็อกซ์	เป็นร้านข้าวกล่อง
สไตล์แกรบแอนด์โกที่ลูกค้าสามารถเลือก
เมนูข้าวกล่องที่ร้านปรุงสดใหม่ทุกวันจาก
ช้ันวางควบคุมอุณหภูมิร้อนหรือเย็นและน�า
ไปจ่ายเงินที่แคชเชียร ์	ร ้านบิซซ่ี	บ็อกซ	์
น�าเสนออาหารที่หลากหลายตั้งแต่อาหาร
ทานเล่น	อาหารจานหลกั	ไปจนถงึของหวาน

   รำ้นบิซซี่ บ็อกซ์ 

และเครื่องดื่ม	และหลากหลายเชื้อชาติ	
ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	ไทย	ญี่ปุ ่น	ตะวันตก	
ฯลฯ	ร้านบิซซี่	บ็อกซ์	เป็นร้านท่ีเหมาะกับ
ทุกมื้ออาหารที่ลูกค้ามีเวลาไม่มาก	ไม่ว่าจะ
เป็นมื้อเช้า	กลางวัน	หรือเย็น	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2562	ร้านบิซซี่	บ็อกซ์	มีทั้งหมด	
8	สาขา	ในเขตกรุงเทพมหานคร

MK DELIVERY
0-2248-5555, 1642
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ธุรกิจอื่นๆ

	 การบริการส่งถึงบ้าน	Home	Delivery	
และบรกิารจดัเลีย้งนอกสถานทีด่�าเนนิการโดย
บริษัทฯ	และบรษัิท	เอม็	เค	อนิเตอร์ฟูด้	จ�ากดั	
โดยบรกิารส่งอาหารจากร้านเอ็มเค	สกุี	้และ
ร้านยาโยอ	ิถงึบ้านต้ังแต่เวลา	10.00	–	21.00	น.	
(หรือตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้า)	
โดยจ�านวนสัง่อาหารข้ันต�า่จากท้ังสองร้านคอื	
150	บาท	(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)	หากเป็น
อาหารสดรายการย่อยของร้านเอ็มเค	สุกี้	

จ�านวนสั่งขั้นต�่าจะเริ่มต้นที่	199	บาท	ค่า
บริการส่งอาหารคร้ังละ	40	บาท	(รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มแล้ว)	นอกจากนี้	ลูกค้ายังสามารถ
สั่งจองเป็นออร์เดอร์ล่วงหน้าส�าหรับงาน
สัมมนาหรืองานประชุมได้ด้วย	โดยสามารถ
ช�าระค่าอาหารเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต
วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทุกธนาคาร	ซึ่งการ
สั่งอาหารสามารถท�าได้	2	ช่องทาง	คือ		

   บริกำรส่งถึงบ้ำนและบริกำร
   จัดเลี้ยงนอกสถำนที่

สั่งทำงออนไลน์สั่งทำง
โทรศัพท์

https://www.mk1642.com

https://yayoirestaurants.com

0-2248-5555

หรือ	1642

	 ส�าหรับบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	ร้านเอ็มเค	สุกี้	บริการรับสั่งอาหารล่วงหน้าและบริการอาหารกล่องส�าหรับจัดงานเลี้ยง	งานพิธีการ
หรือกิจกรรมต่างๆ	บริษัทฯ	มีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่อย่างครบวงจร	โดยจะมีการบริการอุปกรณ์	เช่น	หม้อสุกี้	ปลั๊กไฟ	โต๊ะเก้าอี้	และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดงานนอกสถานที่เสมือนลูกค้าน่ังทานสุกี้ที่ร้านด้วย
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	 ด�าเนินการโดยบริษัท	เอ็มเค	เซอร์วิส	
เทรนนิง่	เซน็เตอร์	จ�ากดั	หรอืสถาบนัฝึกอบรม
เอ็มเค	ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2549	เพื่อให้
บริการฝึกอบรมงานด้านบริการและทักษะที่
จ�าเป็นในการท�างานแก่พนกังานของบรษิทัฯ	
และบริษัทย่อย	เนื่องจากบริษัทฯ	ตระหนัก
ดีว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรคือ	
พนักงาน	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับการ
สรรหา	คัดเลือก	ดูแลเอาใจใส่	และพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ	บริษัทฯ	ได้พัฒนา
หลกัสตูรการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบรษิทัฯ	
อย่างเข้มข้น	พนักงานทุกส่วนงาน	ไม่ว่าจะ
เป็นพนกังานสาขา	ทัง้ทีเ่ป็นพนกังานประจ�า

   สถำบันฝึกอบรม

   รำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ

หรือพนักงานชั่วคราว	ซึ่งรวมถึง	นักเรียน	
นกัศกึษา	พนกังานฝ่ายบรหิารจดัการ	รวมทัง้
ผู ้บริหาร	จะต้องได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้และได้รับความดูแลจากบริษัทฯ	ใน
มาตรฐานเดยีวกนัตาม	Training	Road	Map	
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนความก้าวหน้า
ในอาชพี	(Career	Path)	ของต�าแหน่งงาน
ของพนักงานแต่ละคน	
	 สถาบันฝึกอบรมเอ็มเค	ตั้งอยู ่ที่ถนน
บางนา-ตราด	กม.3	ตรงข้ามกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา	บางนา	เป็นอาคาร	7	ชั้น	ที่
มีห้องฝึกอบรมหลายรูปแบบ	มีอุปกรณ์ที่
จ�า เป ็นในการฝ ึกอบรมอย ่างครบครัน	

หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้
และความสามารถด ้านงานบริการจาก
บุคลากรภายใน	วิทยากรจึงประกอบไปด้วย
ผู ้บริหารระดับต่างๆ	หัวหน้างานและผู ้
เชี่ยวชาญ	มีครูฝึกที่มีประสบการณ์ในงาน
บริการเป ็นผู ้ ให ้ความรู ้ และถ ่ายทอด
ประสบการณ์ต่างๆ	ที่จ�าเป็น	ทักษะการให้
บริการที่เป็นมาตรฐาน	รวมทั้งทัศนคติที่ดี
ต่อลูกค้าและจิตใจที่รักการบริการ	ส่งผลให้
พนักงานเอ็มเคทุกคนมุ ่งมั่นที่จะร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานบริการให้บรรลุเป้าหมาย
นั่นคือการบริการเพื่อให้ลูกค ้าพึงพอใจ
มากที่สุด

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวนร้านเอ็มเค	สุกี้	ร้านยาโยอิ	และร้านมิยาซาก	ิในต่างประเทศ	รายละเอียดดังนี้

 Plenus MK Co., Ltd. 
	 (บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	12	/	ได้รับสิทธิแฟรนไชส์
	 จากบริษัทฯ)	

 Plenus & MK Pte. Ltd.
	 (บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50	/	เป็นบริษัทร่วมค้า)

 Global Investment Gate Joint-Stock Company 
	 เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์
	 จากบริษัทฯ

 Premium Food Co., Ltd. 
	 เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จาก
	 บรษิทัฯ	ในการด�าเนินงานร้านเอม็เค	สกุี	้
 V&V Restaurant   
	 เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จาก
	 บรษิทัฯ	ในการด�าเนนิงานร้านมยิาซากิ

 ญี่ปุ ่น 

 สิงคโปร์

 เวียดนำม

 ลำว

 36

 -

 9

 2

 -

 10

 -

 -

 -

 -

 -

 1

ด�ำเนินธุรกิจโดยจ�ำนวนร้ำน
มิยำซำกิ

จ�ำนวนร้ำน
ยำโยอิ

จ�ำนวนร้ำน
เอ็มเค สุกี้

ประเทศ
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ร้ำนเอ็มเค สุกี้, ร้ำนเอ็มเค โกลด์
และร้ำนเอ็มเค ไลฟ์  

ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นมิยำซำกิ
และร้ำนฮำกำตะ

แฟรนไชส์
ในต่ำงประเทศ

ร้ำนอำหำรอ่ืนๆ ได้แก่ ร้ำนกำแฟ/เบเกอร่ี 
เลอ เพอทิท, ร้ำนเอ็มเค ฮำร์เวสต์ และร้ำนบิซซี่ บ๊อกซ์

ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 
และร้ำน เลอ สยำม

(1) บริษัท	Senko	Group	Holdings	จ�ากัด	บริษัท	Runtec	จ�ากัด	บริษัท	เซนโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัท	เจ-วิลล	์อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 ถือหุ้นร้อยละ	34.14,	14.86,	0.88,	0.37	ตามล�าดับ
(2) Plenus	Co.,	Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ	50
(3) Plenus	Co.,	Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ	87.8	และ	Bridg	Co.,	Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ	0.2

โครงสร้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (M)

บริษัท เอ็ม เค 
อินเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด
(MKI)

100%
>	ร้านอาหารญ่ีปุ่นยาโยอิ

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(MKST)

100%
>	ให้บริการฝึกอบรมงาน
	 บริการแก่บริษัทในเครือ

บริษัท มำร์ค วัน
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ 
จ�ำกัด (MKO)

100%
>	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
	 นวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและ
	 เครื่องดื่ม

บริษัท พลีนัส แอนด์
เอ็มเค พีทีอี ลิมิเท็ด(2)

(Plenus & MK Pte. Ltd.)

50%
>	ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์

บริษัท พลีนัส-เอ็มเค
ลิมิเท็ด(3)

(Plenus MK Co., Ltd.)

12%
>	ร้านเอ็มเค	สุกี้	ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท คำตำพัลท์ จ�ำกัด
(CTP)

100%
>	ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
ฟู้ด ซัพพลำย จ�ำกัด
(IFS)

100%
>	ผลิตอาหารเพื่อจ�าหน่าย

บริษัท เอ็ม-เซนโค 
โลจิสติกส์ จ�ำกัด(1)  
(MSL)

49.75%
>	ประกอบธุรกิจขนส่งและ
	 ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า
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เหตุกำรณ์ส�ำคัญในปี 2562

เ ม ษ ำ ย น

เปิดร้ำนเอ็มเค สุก้ี สำขำท่ี 8 ท่ีเวียดนำม

เมื่อวันที่	26	เมษายน	2562	เปิดร้านเอ็มเค	สุกี	้

สาขาที	่8	ที่เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม

มิ ถุ น ำ ย น

ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่ม
หลักทรัพย์ ESG100

เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2562	บริษัทฯ	ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์	ESG100	ประจ�าป	ี

2562	ทีม่ผีลการด�าเนนิงานโดดเด่นในด้านสิง่แวดล้อม	

สังคม	และธรรมาภิบาล	จากสถาบันไทยพัฒน์

ต่อเนื่องเป็นปีที	่4

มี น ำ ค ม
ได้รับรำงวัล “Thailand Top Company 
Awards 2019”

เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2562	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล

สุดยอดองค์กรแห่งปี	“Thailand	Top	Company	

Awards	2019”	รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	จากนิตยสาร	

BUSINESS+	ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

โดยเป ็นรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรใน

ประเทศไทยที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมของ

แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม



025

มิ ถุ น ำ ย น

เปิดร้ำนเอ็มเค สุกี้ สำขำที่ 9 ที่เวียดนำม

เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2562	เปิดร้านเอ็มเค	สุกี	้

สาขาที่	9	ที่นครโฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม

มิ ถุ น ำ ย น

จัดตั้งบริษัท คำตำพัลท์ จ�ำกัด

เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2562	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งบริษัท	

คาตาพัลท์	จ�ากัด	เพื่อลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร	โดยมี

ทนุจดทะเบยีน	2,070	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นหุน้สามญั	

207	ล้านหุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	10	บาท	โดยบรษัิทฯ	

ถือหุ้นร้อยละ	100	ในบริษัทย่อยแห่งใหม่

ตุ ล ำ ค ม
ได้รับรำงวัล “Asian Service Award 2019”

เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2562	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	

Asian	Service	Award	2019	จากทางสมาคม

มาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย	(สมคท.)	

ในด้านความเป็นเลิศในเรื่องการจัดการคุณภาพ

พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น

ได้รับรำงวัล “Thailand Corporate 

Excellence Awards 2019”

เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	2562	บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	

“Thailand	Corporate	Excellence	Awards	2019”

ในด้านความเป็นเลิศด้านการตลาด	(Marketing	

Excellence)	และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการ

บรหิารจดัการขององค์กร	(Corporate	Improvement	

Excellence)	ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย	(TMA)	ร่วมกบัสถาบนับณัฑติบรหิาร

ธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้ำลงทุนในกิจกำรของ
บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ำกัด

เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2562	บริษัท	คาตาพัลท์	

จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ด�าเนินการเข้าลงทุนใน

หุ้นของบริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	ในสัดส่วน

ร้อยละ	65
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

	 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ	เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ	ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
เป็นความเส่ียงทีบ่รษิทัฯ	พจิารณาแล้ว	เหน็ว่าหากเกดิขึน้	จะมผีลกระทบในเชิงลบต่อธรุกจิ	ฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ
อย่างมีนัยส�าคัญ	นอกจากนี้	อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ไม่อาจทราบได้ในขณะน้ี	หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	
ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ธุรกิจร้านอาหารซ่ึงบริษัทฯ	ด�าเนินการ
อยู่นั้นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	ดังนั้น	
ความส�าเร็จของบริษัทฯ	จึงขึ้นอยู่กับความ
สามารถของบรษิทัฯ	ทีจ่ะแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนั
ได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
	 บริษัทฯ	ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันท่ีเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานาชนิดเป็น
จ�านวนมาก	คู่แข่งขนัเหล่านีม้ท้ัีงผูป้ระกอบการ
กลุม่ร้านอาหารจากต่างประเทศ	(International
Restaurant	Chains)		กลุ่มร้านอาหารท่ี
ด�าเนินกิจการมานานในประเทศ		(Well-
established	Local	Restaurant	Chains)	
และผูป้ระกอบการร้านอาหารรายเลก็อกีเป็น
จ�านวนมาก	นอกจากนี้	ยังมีผู้ประกอบการ
ร้านอาหารรายใหม่ๆ 	ทีเ่ข้ามาในธรุกจิร้านอาหาร
อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้เนือ่งจากธรุกจิร้านอาหาร
มกี�าแพงทีจ่ะป้องกนัไม่ให้ผูป้ระกอบการใหม่
เข้ามาในธรุกจิร้านอาหารค่อนข้างต�า่	การแข่งขนั
ในธุรกิจร้านอาหารน้ัน	จะเป็นการแข่งขัน
ในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร	ความ
หลากหลายและความรู้สึกท่ีคุ้มค่า	(Value
Perception)	ของรายการอาหาร	คุณภาพ
และประสิทธิภาพของการบริการ	จ�านวน
และต�าแหน่งทีต้ั่งของร้านอาหาร	ประสทิธิผล
ในการพฒันาผลติภณัฑ์อาหารใหม่	ประสทิธิผล
ของกิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริม
การขาย	ความสามารถในการตกแต่งและ
การบ�ารงุรกัษาร้านอาหารให้เป็นทีด่งึดดูของ
ลูกค้า	และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ชื่อเสียงและ

	 เนือ่งจากต้นทนุอาหารจดัเป็นประเภทค่า
ใช้จ่ายทีส่�าคญัทีส่ดุของบรษิทัฯ	โดยมสีดัส่วน
ต่อรายได้จากการขายสูงถึงประมาณร้อยละ
32-33	และต ้นทุนอาหารนั้นส ่วนใหญ่
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ	ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ เพิ่มขึ้น
ในขณะที่บริษัทฯ	ไม่สามารถปรับราคาขาย
ให้สงูขึน้เพือ่ชดเชยกบัราคาวตัถดุบิทีเ่พิม่ข้ึน
หรือชดเชยได ้เพียงบางส ่วน	เนื่องจาก
ความกดดันจากการแข่งขัน	หรือจากภาวะ
เศรษฐกจิทีท่�าให้ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคอ่อนลง
หรอืจากปัจจยัอืน่ทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อการปรบั
ขึ้นราคาขาย	ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างมนียัส�าคญั
	 วตัถดุบิของบรษิทัฯ	นัน้	ส่วนใหญ่จะเป็น
จ�าพวกของสด	เช่น	เนื้อสัตว์	อาหารทะเล
ผัก	ผลไม้	ไข่	ข้าว	และเครื่องปรุงรสต่างๆ
ซึ่งราคาและปริมาณของวัตถุดิบเหล่านี้ที่

ความแข็งแกร่งของแบรนด์	หากบริษัทฯ	ไม่
สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่องในปัจจัยต่างๆ	
เหล่านี้	ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยส�าคัญ
	 อย่างไรก็ตาม	จากการที่บริษัทฯ	มีการ
เจรญิเตบิโตทัง้ทางด้านการขยายสาขา	รายได้
และผลการด�าเนินงานซึ่งเป็นที่พอใจอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนานเกินกว่า
20	ปีที่ผ่านมา	ย่อมแสดงให้เห็นว่า	บริษัทฯ	
มีความสามารถที่จะแข่งขันกับคู ่แข่งขัน
อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องได้อย่าง
แน่นอน	ทั้งนี้	เน่ืองจากบริษัทฯ	มีความได้
เปรียบในเชิงแข่งขันในด้านที่ส�าคัญหลาย
ประการด้วยกันคือ	(1)	แบรนด์	“MK”	เป็น
แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบของ
ลกูค้าโดยทัว่ไป	(Strong	Brand	Recognition)
(2)	มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง	(Strong
Financial	Position)	ซึ่งเอื้อต่อการขยาย
ธรุกจิของบริษทัฯ	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
(3)	มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ	และมี
ประสบการณ์	(Capable	and	Experienced
Management	Team)	ในธุรกิจกลุ่มร้าน
อาหารที่ยาวนานเกินกว่า	20	ปี	ซึ่งช่วยให้
การบริหารงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(4)	มีสถาบัน
การฝึกอบรมของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะการบรหิารงานของผูบ้รหิารสาขา
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ให้การฝึกอบรมทกัษะ
ของพนกังานบรกิารเพือ่ให้คณุภาพการบรกิาร
ของทกุสาขามมีาตรฐานเดยีวกนั	(5)	มจี�านวน
สาขาท่ีเป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์	“MK”

และ	“Yayoi”	เกอืบทัง้หมดเกนิกว่า	600	สาขา
ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่จัดว่าเป็นต�าแหน่งที่ดี
ในเชงิยทุธศาสตร์ทัว่ประเทศไทย	(6)	มขีนาด
ของธุรกิจที่ท�าให้เกิดความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ	(Economy	of	Scale)	ใน
ด้านต่างๆ	เช่น	การจัดซื้อ	การขนส่งสินค้า	
การโฆษณา	และ	(7)	การสร้างครวักลางและ
ศูนย์การจัดส่งสินค้าใหม่ที่ทันสมัยและมี
มาตรฐานสากลเพือ่สนบัสนนุการขยายธรุกจิ
ของบริษัทฯ	ในอนาคต

   ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขัน
   ที่ค่อนขำ้งสูง

   ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวน 
   ของรำคำวัตถุดิบ
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ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหนึ่งจะผันผวน
ตามอุปสงค์และอุปทาน	โดยเฉพาะปริมาณ
ผลผลิตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ
หลายอย่าง	เช่น	สภาพอากาศทีไ่ม่เอ้ืออ�านวย
ต่อการเพาะปลกู	ภยัธรรมชาต	ิการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในสตัว์หรอืพชื	เป็นต้น	ซึง่ล้วน
เป็นปัจจัยที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ	ในกรณทีีร่าคาวตัถดุบิมกีารเปลีย่นแปลง
ในทางที่เพิ่มสูงขึ้น	เน่ืองจากปริมาณผลผลิต
ที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ
ดงักล่าวข้างต้น	กจ็ะท�าให้บรษิทัฯ	จ�าเป็นต้อง
ซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นและในปริมาณ
ที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ	ต้องการ	ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	ในที่สุด
	 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น	บริษัทฯ	

ได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	เพ่ือควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ที่ส�าคัญ
ได้แก่	(1)	มีการประมาณการปริมาณความ
ต้องการวัตถุดิบประเภทที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของ
บริษัทฯ	เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดซื้อ
วัตถุดิบในปริมาณและภายในก�าหนดเวลา
ตามแผนการขายของบรษิทัฯ	(2)	จากข้อมูล
การประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการ
ท�าให้บริษัทฯ	มีอ�านาจในการต่อรองราคา
กบัผูผ้ลติหรือผูจ้ดัจ�าหน่าย	เน่ืองจากการซือ้
เป็นจ�านวนมากและมกีารก�าหนดการส่งมอบ
สินค้าที่แน่นอน	(3)	เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการผนัผวนของราคา	มกีารท�าสญัญาซือ้
ล่วงหน้ากบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายทีบ่รษิทัฯ
เชือ่ถอื	โดยมคีวามผกูพนัคูส่ญัญาตามก�าหนด
ระยะเวลาที่ตกลงกัน	เช่น	3	เดือน	6	เดือน

หรือ	1	ปี	และมีการระบุในสัญญาที่ชัดเจน
เกีย่วกบัราคา	ปริมาณทีซ่ือ้ขาย	และก�าหนด
เวลาการส่งมอบ	(4)	มีการจัดซื้อวัตถุดิบ
ล่วงหน้าส�าหรบัวตัถดุบิประเภททีร่าคาข้ึนลง
ตามฤดูกาล	และสามารถจัดเก็บไว ้ในที่
เหมาะสมโดยไม่ท�าให้เสื่อมคุณภาพอย่างมี
นัยส�าคัญ	เพื่อใช้ในฤดูกาลที่ราคามีการปรับ
สงูขึน้มาก	และ	(5)	มกีารรายงานเปรยีบเทยีบ
อย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบที่ส ่งผลกระทบอย่างมี
นัยส�าคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม	เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับขึ้นราคาขายในกรณีที่
เห็นว่าจ�าเป็นและกระท�าได้	การด�าเนิน
มาตรการเหล่านี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
จากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิและควบคมุ
ต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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   ควำมเสี่ยงจำกกำรเพิ่มขึ้น
   ของคำ่ใช้จ่ำยพนักงำน

ในการประเมินผลการด�าเนินงานของแต่ละ
ร ้านอาหาร	(3)	น�าเอาเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร	
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พนักงานแล้ว	ยังช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยโดยช่วยให้
การบริการมีความรวดเร็วและแม่นย�ายิ่งขึ้น	
และ	(4)	มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตลอดจนเพือ่ให้คณุภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้า
มีมาตรฐานเดียวกัน	การด�าเนินมาตรการ
เหล่าน้ีอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง	ประกอบกบั
การปรับขึ้นราคาขายในกรณีที่เห็นว่าจ�าเป็น
และกระท�าได้	ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถควบคมุ
ค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาที่ผ่านมาให้
อยู ่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้	รวมทั้ง
สามารถลดความสูญเสียจากการมีพนักงาน
ที่เกินความจ�าเป็นและการปฏิบัติงานที่ด้อย
ประสิทธิภาพ			

	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น
บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิมาตรการต่างๆ	เพือ่ตดิตาม
ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงานอยู ่ในระดับ
ท่ีเหมาะสมที่สุด	(Optimum	Level)	ดังน้ี
(1)	ก�าหนดและปรับเปลี่ยนจ�านวนพนักงาน
ของแต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกบัปรมิาณ
ธุรกจิของแต่ละร้านอาหารให้มปีระสทิธภิาพ
มากที่สุด	โดยที่ยังคงสามารถรักษาระดับ
คณุภาพการให้บรกิารแก่ลกูค้าให้อยูใ่นระดบั
มาตรฐานตามทีบ่ริษทัฯ	ก�าหนดไว้	(2)	ตดิตาม
ควบคุมประสิทธิผล	(Productivity)	ของ
พนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงาน
ตามที่บริษัทฯ	ได้พัฒนาขึ้น	และเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้บริหารร้านอาหารแต่ละร้าน
ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ในเรื่องนี้	จึงได้
ก�าหนดให้ผลการวดัประสทิธผิลของพนกังาน
แต่ละร้านอาหารตามที่กล่าวมา	เป็นเครื่อง
ชี้วัดผลการด�าเนินการ	(KPI)	ตัวหนึ่งที่ใช้

	 ธุรกิจร้านอาหาร	เป็นธุรกิจที่จ�าเป็นต้อง
มพีนกังานเป็นจ�านวนมาก	(Labor	Intensive)
โดยเฉพาะพนักงานบริการเพื่อให้บริการแก่
ลูกค้าให้อยู่ในระดับที่จะท�าให้ลูกค้ามีความ
รู ้สึกที่พึงพอใจ	ดังนั้น	ค่าใช้จ่ายพนักงาน
จึงจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่มีความส�าคัญ
ในอันดับที่สองรองจากค่าใช้จ ่ายอาหาร	
ดังนั้นหากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	และ
บริษัทฯ	ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้น
เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพิ่มขึ้น
หรือชดเชยได้เพียงบางส่วน	เนื่องจากความ
กดดันจากการแข ่งขัน	หรือจากภาวะ
เศรษฐกิจที่กระทบต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค	
หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอ้ืออ�านวยต่อการ
ปรบัขึน้ราคาขาย	กจ็ะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี
นัยส�าคัญ
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	 เนื่ องจากป ัจจุ บันมีการแข ่ งขันใน
อตุสาหกรรมค่อนข้างรนุแรง	และมผีูป้ระกอบ
การร้านอาหารประเภทอื่นๆ	เพิ่มขึ้นมาโดย
ตลอด	ท�าให้พ้ืนทีเ่ช่าเพือ่เปิดกจิการร้านอาหาร
หายากขึ้น	อาจท�าให้บริษัทฯ	มีความเสี่ยง
ในการหาพ้ืนที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว	้
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	เป็นพันธมิตร
ทางธุรกจิกบัผูป้ระกอบการพืน้ทีเ่ช่าหลายราย

   ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถหำ
   พื้นที่เช่ำและไม่สำมำรถต่อ
   สัญญำพื้นที่เช่ำในเงื่อนไข
   ตำมที่บริษัทฯ เห็นว่ำสมควร

	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นธุรกิจ
บริการ	ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกส�าคัญที่
จะขับเคลื่อนธุรกิจได้	ซึ่งบริษัทฯ	มีแผนงาน
ทีจ่ะเปิดสาขาใหม่ทกุๆ	ปี	และต้องมพีนกังาน
ประมาณ	30-40	คนต่อ	1	สาขา	ท�าให้
บรษิทัฯ	จะต้องมแีผนงานการรบัพนกังานใหม่
จ�านวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่
ดั งนั้น 	หากบริษัทฯ	ไม ่สามารถจัดหา
พนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขา
หรือทดแทนพนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา	
อาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการและ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได ้อย ่างมี
นัยส�าคัญ
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ให้ความสนใจ
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้
พนักงานท�างานกับบริษัทฯ	ให้นานท่ีสุด
และให้ความส�าคัญกับการท�างานภายใต้
“วัฒนธรรมเอ็มเค”	ท่ีมีการดูแลเอาใจใส่
พนกังานทกุระดบัชัน้	การให้โอกาสพนกังาน
ที่มีความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้
ในอนาคต	การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารให้เป็นธรรม	การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและความรู้ความสามารถ	รวมถึงการ

ดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	
ด้วยเหตุผลดังกล่าว	จึงมีผู ้มาสมัครเพื่อ
ร่วมท�างานกับบริษัทฯ	อย่างต่อเน่ือง	และ
พนักงานที่เข้าท�างานใหม่ทุกคนจะต้องเข้า
อบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม	
เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร	และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานของบรษิทัฯ	บรษิทัฯ	จงึไม่มปัีญหา
ในการหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถ
ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้

   ควำมเสีย่งจำกกำรขำดแคลน
   บคุลำกรฝ่ำยปฏบิตักิำรสำขำ

ทั้งศูนย์การค้า	โมเดิร์นเทรด	และคอมมูนิตี้
มอลล์ทัง้ในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	อกีทัง้
บริษัทฯ	ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
ชั้นน�าของประเทศ	มีสินค้าและบริการเป็น
ที่ต ้องการของผู ้บริโภค	จึงไม่คิดว่าเป็น
ความเสี่ยงที่จะส่งผลให้บริษัทฯ	ไม่สามารถ
หาพ้ืนที่เช่าได้	ส�าหรับสัญญาเช่าพื้นที่ของ
บริษัทฯ	ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั้งละ	3	ปี	
และสามารถต่ออายไุด้	3-5	คร้ัง	คร้ังละ	3	ปี
หากบริษัทฯ	ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า	
อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ	ได้	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามานาน	มีประวัติการ
การช�าระค่าเช่าที่ดี	ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามา
โดยตลอด	ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า	และ
ทีผ่่านมาได้รับการต่อสญัญาเช่ามาโดยตลอด
อกีทัง้บรษิทัฯ	และเจ้าของพืน้ทีเ่ช่ายงัร่วมกนั
แก้ปัญหาส�าหรับสาขาที่มีผลประกอบการ
ที่ไม่ดี	ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาปิด
สาขาน้ันไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง
สองฝ่าย	ท�าให้บริษัทฯ	และเจ้าของพื้นที่เช่า
มีความสัมพันธ ์ที่ดีมาโดยตลอด	ดังนั้น	
บริษัทฯ	จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
หาพืน้ทีเ่ช่าและไม่สามารถต่อสญัญาพ้ืนทีเ่ช่า
ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ
แต่อย่างใด
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อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในระยะยาว
	 อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	มกีารศกึษาแผนงาน
การเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัดและสาขา
ที่เปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนที่ดีและคุ้ม
ต่อการลงทุนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	โดยมี
ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการส�ารวจพืน้ที	่ความหนาแน่นของประชากร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ผลการด�าเนินงานของ
สาขาบริเวณใกล้เคียง	และการวิเคราะห์
ทางการเงิน	เช่น	ระยะเวลาจ่ายคืนเงนิลงทนุ
(Payback	Period)	และผลตอบแทนจาก
การลงทนุ	(Return	on	Investment)	จะต้อง
ได้ไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	เพือ่ใช้ประกอบ
การพิจารณาการเปิดสาขาใหม่	ประกอบกับ
บรษิทัฯ	มปีระสบการณ์ในการท�าธรุกจิมานาน
กว่า	30	ปี	และมสีนิค้าและบรกิารเป็นทีย่อมรบั
ของลกูค้า	นอกจากนี	้ผูป้ระกอบการศนูย์การค้า
โมเดิร์นเทรด	และคอมมูนิต้ีมอลล์	มีความ
ต้องการร้านอาหารทีม่ชีือ่เสยีงมาเช่าพืน้ทีเ่พ่ือ
เป็นการดึงดูดและตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร	ดงันัน้	บริษทัฯ	จงึได้รบั
ข้อเสนอที่ดีมาโดยตลอด	เช่น	ท�าเลที่ตั้ง	
ขนาดของพ้ืนที	่ระยะเวลาเช่า	เป็นต้น	ซึง่บรษิทัฯ
ได้ท�าการศึกษาพ้ืนที่ เช ่าทุกแห่งที่ได ้รับ
ข้อเสนอ	รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์
ทางการเงินเพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นที่
ทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทน
ทีด่	ีบรษิทัฯ	มคีวามมัน่ใจว่าการเปิดสาขาใหม่
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากยิ่งข้ึน
จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการท�าก�าไรให้ผูถ้อืหุน้
และลดความเสีย่งต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ
ได้ในระยะยาว	บริษัทฯ	ยังพิจารณาจาก
ยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของ
สาขาใกล้เคียงเพ่ือให้มัน่ใจว่าการเปิดสาขาใหม่
บรเิวณนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
สาขาทีอ่ยูใ่กล้เคยีง	แต่เป็นการเพิม่ทางเลอืก
ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะ
เพ่ิมพื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วน
ทางการตลาดอีกด้วย

	 บรษิทัฯ	มีเป้าหมายทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
ดังนั้นการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะ
ผลกัดนัให้บรษิทัฯ	เตบิโตตามเป้าหมายทีว่างไว้
ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมี
ความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น	 ประกอบกับมี
ผู้ประกอบการธรุกจิร้านอาหารรายใหม่ๆ	เข้ามา
ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	จึง
มีความเสี่ยงในกรณีท่ีสาขาที่เปิดใหม่อาจจะ
ไม่สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย
และไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน
การเปิดสาขาใหม่นั้น	จะต้องใช้เงินลงทุน
ประมาณ	8-10	ล้านบาทต่อสาขา	เพื่อใช้
ส�าหรบังานออกแบบ	งานก่อสร้าง	งานระบบ
เฟอร์นเิจอร์	อุปกรณ์ครวั	และอปุกรณ์เครือ่งใช้
ส�านกังานอ่ืนๆ	บรษัิทฯ	มแีผนงานทีจ่ะขยาย
สาขาเอ็มเค	สุกี้	และยาโยอิ	อย่างต่อเนื่อง
ซึง่ท�าเลทีต้ั่งของสาขาทีเ่ปิดใหม่อาจจะทบัซ้อน
กับสาขาเดิมที่อยู ่บริเวณใกล้เคียงกันและ

   ควำมเสีย่งจำกกำรเปิด
   สำขำใหม่
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	 บริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	ได้รับ
สิทธิในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยภายใต ้ชื่อ	“ยาโยอิ”	จาก	
Plenus	Co.,	Ltd.	โดยสัญญาแฟรนไชส์
มีอายุ	3	ปี	และสามารถต่ออายุสัญญาได้
ครั้งละ	3	ปี	เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
บอกกล่าวการเลิกสัญญาเป็นหนังสือล่วง
หน้า	180	วนั	ก่อนวนัหมดอายใุนแต่ละคราว	
ดังนั้น	หากมีการบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส	์
บริษัทฯ	จะไม่สามารถด�าเนินธุรกิจร ้าน
อาหารยาโยอิ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินการของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	ได ้ด�าเนินธุรกิจร ้านอาหาร
ยาโยอิ	มาเป็นเวลานานกว่า	10	ปี	ณ	วันที	่
31	ธันวาคม	2562	มีทั้งหมด	198	สาขา	
และที่ผ ่านมาบริษัทฯ	ได ้ปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด	โดยใช้รายการอาหารและวิธี
การด�าเนินงานของ	“ยาโยอิ	เคน”	ภายใต้
ระบบแฟรนไชส ์ของเจ ้าของสิทธิ	และ
Know	How	ทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน	ซึง่รวมถงึ
รูปแบบของร้านอาหาร	การปรับรายการ
อาหาร	การเลือกวัตถุดิบ	การพัฒนาสินค้า	
การอบรมพนักงาน	และรูปแบบการด�าเนิน
งานทั้งด้าน	การค้าและการผลิต	และการ
ช�าระเงินค่าสิทธิตรงตามก�าหนด	อีกทั้ง
บริษัทฯ	เองยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขา
ยาโยอิอย่างต่อเนื่องโดยในปี	2562	เปิด
สาขาใหม่ทั้งหมด	15	สาขา	และมีแผนงาน
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอนาคต	
อีกทั้งผลการด�าเนินงานของยาโยอิก็มีการ
เติบโตที่ดีอย่างต่อเน่ือง	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	

และ	Plenus	Co.,	Ltd.	ยังเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจร้าน
เอ็มเค	สกุี	้ในต่างประเทศและมคีวามสมัพนัธ์
ท่ีดีมาเป็นระยะเวลานาน	และที่ผ ่านมา
บริษัทฯ	ได ้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญามาโดยตลอดซึ่งน่าจะท�าให้บริษัทฯ	
ได้รบัความไว้วางใจให้ต่อสญัญาแฟรนไชส์ได้

   ควำมเส่ียงทีจ่ะไม่ได้ต่อสญัญำ
   แฟรนไชส์ยำโยอิ

	 เพื่อเป ็นการเพิ่มศักยภาพในการให้
บรกิารลกูค้า	บรษิทัฯ	จงึน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในขั้นตอนการสั่ง
อาหาร	โดยระบบจะส่งค�าสั่งตรงไปยังครัว
ต่างๆ	ทันที	ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการให้
บริการลูกค้าและลดการผิดพลาดในการ
ท�างานให ้น ้อยที่สุด	นอกจากน้ี	ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นส่วนที่ส�าคัญ
ในการให้บริการของ	Home	Delivery	
ที่รับ	order	จากลูกค้า	และส่งค�าสั่งอาหาร
ไปยังสาขาต่างๆ	เพ่ือเตรียมจัดส่งต่อไป	
และยั ง เป ็นส ่ วนส� าคัญในการบริหาร
จัดการอื่นๆ	ดังนั้น	หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปัญหาขัดข้องหรือมีเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดที่ท�าให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถ
ใช้งานได้	อาจท�าให้มีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ได้
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของระบบสารสนเทศ	จึงได้ก�าหนด
แนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให ้มีความทันสมัย	โดยเน ้นการพัฒนา
ระบบงานทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ	
เช ่ น 	 ร ะบบ บัญชี 	 ก า รจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ	

การบริหารสินค้าคงคลัง	การกระจายสินค้า	
และระบบสื่อสารระหว่างส�านักงานใหญ่
และสาขาทั่วประเทศ	ซึ่งการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน�าส่งให้ผู ้บริหารใช้วิเคราะห์	
พิจารณา	และตัดสินใจ	ดังนั้น	บริษัทฯ
จงึมคีวามมัน่ใจว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มีการพัฒนาอย ่ างต ่อ เนื่ อง 	 ในกรณีที่
ระบบมีปัญหาขัดข้องบริษัทฯ	ก็สามารถ
ด�าเนินธรุกจิต่อไปได้	เนือ่งจากทกุหน่วยงาน
มี คู ่ มื อ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและการด�าเนินการ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้	และ
เพือ่ให้ระบบงานต่างๆ	สามารถด�าเนินการได้
โดยไม่ติดขัด	ทางบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ
ปรับเพิ่มในส ่วนระบบเช่ือมต ่อส�ารอง
ส�าหรับส�านักงานทุกแห่ง	ซึ่งจะท�าให้ผู ้ใช้
สามารถเข้าถงึระบบหลกัต่างๆ	ได้ตลอดเวลา
อีกทั้งมีการท�าส�ารองข้อมูลระบบหลักต่างๆ
อย่างสม�่าเสมอทุกวัน	ส�าหรับในกรณีที่เกิด
ภ า ว ก า รณ ์ ที่ ท� า ใ ห ้ ศู น ย ์ ข ้ อ มู ล ห ลั ก
มีปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ	
ทางบริษัทฯ	ก�าลังด�าเนินการร่วมกับคู่ค้า
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน	IT	เพ่ือด�าเนิน
การติดตั้งระบบที่เหมาะสมและสามารถ
ให ้บ ริการทดแทนศูนย ์ข ้อมูลหลักได ้
เป็นการชั่วคราวจนกว่าศูนย์ข ้อมูลหลัก
กลับมาให้บริการได้ตามปกติ

   ควำมเส่ียงจำกระบบ
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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   ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
   ในต่ำงประเทศ

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีแผนการศึกษา
การลงทนุในต่างประเทศ	เช่น	การส�ารวจตลาด
(Market	Survey)	ความหนาแน่นของประชากร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ	เช่น	GDP	อัตราเงินเฟ้อ	
อัตราแลกเปลี่ยน	เสถียรภาพทางการเมือง	
นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ	อัตรา
ภาษ	ีเป็นต้น	รวมถึงการวเิคราะห์ทางการเงนิ
ที่จะต้องได้ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาการลงทนุในต่าง
ประเทศ	นอกจากนี้ 	การที่มีพันธมิตรที่
แขง็แกร่งอย่างกลุม่	Plenus	Co.,	Ltd.	ทีเ่ป็น
เจ้าของธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่
ท่ีสุดของญี่ปุ่นซึ่งมีสาขากว่า	2,900	สาขา	
และเป็นเจ้าของธรุกจิร้านอาหารพร้อมเสร์ิฟ
ภายใต้ชือ่	ยาโยอ	ิเคน	ทีป่ระสบความส�าเร็จ

อย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น	บริษัทฯ	จึงมี
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการบริหารงาน
ของกลุ่ม	Plenus	Co.,	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน�าในประเทศญี่ปุ่นและมีศักยภาพที่จะ
ท�าให้ร้านเอม็เค	สกุี	้เป็นทีรู่จ้กัและขยายสาขา
ไปทั่วประเทศญี่ปุ่น	ดังน้ัน	บริษัทฯ	มีความ
เหน็ว่าการวางแผนการลงทนุและการมพีนัธมติร
ทางธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลดความเสี่ยง
ดังกล่าวได้	อีกทั้งการขยายสาขาไปประเทศ
ที่มีอัตราการเติบโตสูง	มีประชากรหนาแน่น
และมกี�าลงัซือ้	น่าจะเป็นโอกาสทีท่�าให้บรษิทัฯ
สามารถเตบิโตได้อกี	และยงัเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการด�าเนินงานอีกด้วย

	 บริษัทฯ	มีการลงทุนในต่างประเทศผ่าน
บริษัทร่วมทุน	2	แห่ง	โดยถือหุ้นร้อยละ	12	
ใน	Plenus	MK	Co.,	Ltd.	เพื่อด�าเนินธุรกิจ
ร้านเอ็มเค	สุกี้	ในประเทศญี่ปุ่น	และถือหุ้น
ร้อยละ	50	ใน	Plenus	&	MK	Pte.	Ltd.	
เพ่ือด�าเนนิธรุกจิร้านอาหารในประเทศสงิคโปร์
ซึง่แต่ละประเทศมคีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้
จากหลายปัจจยั	เช่น	ภาวะเศรษฐกจิ	การเมอืง
กฎหมาย	ภาษี	และอัตราแลกเปลี่ยน	ดังนั้น	
หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
ท่ีส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ	อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได	้
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   ควำมเสี่ยงจำกโรคระบำด

	 ในอดีตที่ผ ่ านมามี โรคหลายชนิด ท่ี
ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมร้านอาหาร	เช่น	ในปี	2545	
พบโรควัวบ ้า	 (Bovine	Spongi form	
Encephalopathy)	ระบาดในสหรัฐอเมริกา
และยุโรป	ในปี	2548	โรคไข้หวัดนก 	(Bird	
Flue	หรือ	H5N1)	ระบาดในหลายประเทศ
ทั่วโลก	และในปี	2551	พบโรคไข้หวัดหมู	
(Swine	Influenza	หรือ	H1N1)	ที่ระบาด
ในประเทศเม็กซิโก	เป็นต้น	การระบาด
ของโรคดังกล ่าวส ่งผลกระทบต่อความ
ม่ันใจของลูกค ้ า ในการบริ โภคเนื้ อ วัว
เนื้อไก่	และเนื้อหมู	ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญ
ของร ้านอาหารทุกแห ่งในเครือเ อ็มเค	
หากในอนาคตมี โรคระบาดเกิดขึ้นอีก
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	ได้
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือก
วัตถุดิบ	โดยคัดเลือกผู ้ผลิตและจ�าหน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพ	และวัตถุดิบทุกชิ้นจะต้อง
มีระบบสืบค้นย้อนกลับ	(Traceability)
ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหาร
นั้นๆ	ได้	ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย	ไม่ว่าจะเป็นต้นก�าเนิดของสินค้า	
การผลิต	การขนส่ง	เป็นต้น	ท�าให้บริษัทฯ	
มั่นใจว ่าวัตถุดิบทุก ช้ินได ้มาตรฐาน	มี
คณุภาพ	สะอาด	ปลอดภัย	และไม่มสีิง่ปนเป้ือน	
นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ยงัมฝ่ีายตรวจสอบคณุภาพ
ที่คอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น
และครัวกลางทั้ ง	2	แห ่ง	ได ้ ใบรับรอง
จากสถาบันระดับสากล	เช่น	ISO	HACCP
และ	GMP

   ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ
   และอุบัติเหตุ

	 อุทกภยัครัง้รา้ยแรงทีเ่กดิขึ้นตั้งแตป่ลาย
เดอืนกรกฎาคม	2554	จนถึงปลายปี	2554
ได ้สร ้างความเสียหายต ่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังอย่าง
มาก 	 เนื่ อ งจากน�้ า ได ้ท ่ วม เข ้ าสู ่ พื้ นที่
เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและ
พื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง	
รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม	7	แห่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี	
ซึ่ งครัวกลางนวนคร	(CK3)	ที่ตั้ งอยู ่ ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครได ้ถูกน�้าท ่วม
จนต้องปิดด�าเนินการและย้ายฐานการ
ผลิตบางส่วนมาที่ครัวกลางบางนา	(CK4)	
ซึ่งมีก�าลังการผลิตที่เพียงพอและรองรับ
ความต ้องการของสาขาที่มีทั้ งหมดใน
ปัจจุบันได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้สร้าง
ครัวกลางแห ่งใหม ่ 	 (CK5)	ซึ่ งสามารถ
รองรับความต้องการของสาขาได้อีกเป็น
จ�านวนมาก	ส�าหรับร้านอาหารของบริษัทฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วม
ในปี	2554	ได้แก่	ร้านอาหารเอ็มเค 	สุกี้
จ�านวน	55	สาขา	และร้านอาหารญ่ีปุ ่น
ยาโยอิ	จ�านวน	13	สาขา	โดยปิดบริการ
เป ็นระยะเวลา	0.5-2	เดือน	โดยร ้าน
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก
ตั้งอยู ่ ในศูนย ์การค ้าและโมเดิร ์นเทรด
ที่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกจากนี้ 	อุทกภัยครั้ งนี้ ยั งส ่ งผลให ้
การด�าเนินธุรกิจของคู ่ค ้าบางรายหยุด
ชะงักท�าให ้ เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
บางประเภทระยะเวลาหน่ึง	ซึ่ งส ่ งผล
กระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึง
ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ	
จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเสี่ยง
ดงักล่าว	เช่น	การซือ้ประกนัภยั	การวางแผน
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน	การฝึกอบรม
พนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติ	
การจัดหาครัวกลางใหม่ในท�าเลที่เหมาะสม	
การเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง	การอนุมัติวงเงินฉุกเฉินเพื่อ
ช่วยเหลอืพนกังาน	และการสือ่สารให้ทกุฝ่าย
รับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึง	การเตรียมความพร้อม
ของฝ ่ ายบริ ห า ร เพื่ อ เพิ่ มความ ม่ัน ใจ
ให้กับผู้ถือหุ้น	พนักงาน	คู่ค้า	และลูกค้าของ
บริษัทฯ	ว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินต่อไป
และมีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มี
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้น
	 ส�าหรบัแผนงานการรบัมอืในกรณทีีส่นิค้า
บางประเภทขาดแคลนน้ัน	ฝ่ายจดัซือ้จะเป็น
ผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย
วัตถุดิบทุกรายที่สามารถผลิตสินค้าตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว	้โดยจะติดต่อ
สือ่สารอย่างใกล้ชดิเพือ่ให้ทราบประเภทสนิค้า
ที่สามารถผลิตได้	ก�าลังการผลิต	จ�านวน
และเวลาที่สามารถส่งมอบสินค้าได้	ซึ่ง
ฝ ่ายจัดซื้อจะประสานงานกับครัวกลาง	
เพื่อให้การสื่อสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึง
รายการสินค้าที่ขาดแคลน	รายการสินค้า
ทดแทน	และระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณี
ที่ไม่สามารถส่งให้ตามปกติ	ซึ่งทางสาขา
จะทราบแนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้า
คงเหลือในแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ
และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าทกุสาขาสามารถสือ่สาร
กับลูกค้าโดยตรงได้	ซึ่งเหตุการณ์อุทกภัย
ป	ี2554	ท�าให้บริษัทฯ	ไม่สามารถให้บริการ
อย่างสมบูรณ์แบบ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	
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ได้พยายามบริหารจัดการเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้กลบัมาเป็นปกติโดยเรว็ทีส่ดุ	ซึง่ลกูค้าทกุท่าน
เข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความ
ไว้วางใจบรษัิทฯ	เสมอมา	บรษิทัฯ	มคีวามมัน่ใจ
ว่าจะสามารถรับมือและเตรียมความพร้อม
กับความเสี่ยงดังกล่าวได	้
	 นอกจากการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัและรบัมอืกบัอทุกภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้อกี
บรษิทัฯ	ยงัมกีรมธรรม์ประกนัภยัหลายประเภท
เช่น	ประกนัภัยอุปัทวเหต	ุประกันภยัส�าหรบั
เงนิประกนัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก	และ
ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สิน	เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อีกคนหนึ่งของนางยุพิน	ธีระโกเมน	ถือหุ้น
จ�านวน	147,494,812	หุน้	หรอืคดิเป็นร้อยละ
16.0	สัดส่วนการถือหุ ้นดังกล่าวส่งผลให้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของบรษิทัฯ	ด้วยสามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ได้ในเกอืบทกุเรือ่ง	เช่น	เรือ่งการแต่งตัง้
กรรมการ	หรือเร่ืองส�าคัญอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	ยกเว้นเรือ่งที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนด
ให้ต้องได้รบัคะแนนเสยีง	3	ใน	4	ของทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น	ดังน้ัน	ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ	
จงึอาจมคีวามเสีย่งทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
	 อย่างไรก็ดี	ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	ดงักล่าวข้างต้น
เป็นผูร่้วมก่อตัง้บรษิทัฯ	ในปี	2529	และท�าให้
บริษัทฯ	มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดงัจะเหน็ได้จากบรษิทัฯ	มผีลการด�าเนนิงาน
ท่ีน่าประทับใจและมีฐานะการเงินที่มั่นคง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษัทฯ	จนถึง
ปัจจบุนั	นบัเป็นเวลายาวนานถงึ	30	ปี	ซึง่เป็น
การพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ดังกล่าว
มีความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	และ
วิสัยทัศน์	ที่จะน�าพาบริษัทฯ	ให้เจริญเติบโต
ต่อไปได้	แม้กระนั้นก็ตาม	เพื่อให้บริษัทฯ	
มีการเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตให้แก่ผู ้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ	ดังกล่าว	จึงได้น�าบริษัทฯ	เข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี	2556	ซึง่เป็นการยนืยนัในระดบัหนึง่ว่า
การบริหารงานของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพ	
โปร่งใส	และเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลทีดี่
นอกจากน้ี	หลังจากบริษัทฯ	เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	บริษัทฯ

ต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และกฎระเบียบของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ซึง่ก�าหนดให้บริษทัฯ	ต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วย
กรรมการที่ เป ็นอิสระทั้งหมด	 และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น	
เพือ่ช่วยคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการก�ากบั
ดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มี
คณะกรรมการชุดย่อยสองชุด	คือ	คณะ
กรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ
3	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
พจิารณาค่าตอบแทน	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระ	2	ท่าน	จากจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมด	3	ท่าน	โดยประธานกรรมการต้องเป็น
กรรมการที่เป็นอิสระ	นอกจากนี้	ยังได้มี
การก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น
อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพ่ือให้
มัน่ใจว่าคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวมกีาร
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นไป
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยเฉพาะ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และ
โปร่งใส	มกีารตรวจสอบรายการทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	รวมทั้งมี
การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย	ทั้งน้ี	เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู ้ถือหุ ้นอื่นเกี่ยวกับเรื่องการ
ถ่วงดุลอ�านาจของผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และ
เป็นผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น	

	 จากข้อมูลการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทฯ	ณ	วนัที	่30	ธันวาคม	2562	ปรากฏว่า
บริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ	ถือหุ้นรวมกันจ�านวน
617,038,924	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	67.01
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บรษิทัฯ	จ�านวน	920,878,100	หุน้	แยกเป็นของ
นายฤทธิ	์ธรีะโกเมน	จ�านวน	123,059,333	หุน้
หรอืร้อยละ	13.4	นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	ซึง่เป็น
ภริยาของนายฤทธิ์ 	ธีระโกเมน	จ�านวน	
182,396,802	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	19.8
นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	ในฐานะผูจ้ดัการกองมรดก
ของนายสมนกึ	หาญจิตต์เกษม	ซ่ึงเป็นน้องชาย
และได้เสยีชวีติแล้วเมือ่วนัที	่11	มถินุายน	2557
จ�านวน	164,087,977	หุน้	หรอืร้อยละ	17.8
และนายสมชาย	หาญจติต์เกษม	ซึง่เป็นน้องชาย

   ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้น
   รำยใหญ่และเป็นผู้บริหำร
   ระดับสูงของบริษัทฯ ถือหุ้น
   รวมกันเกินกวำ่ร้อยละ 50
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2562
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รำยงำนควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัดท�าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญติัการบัญชี	พ.ศ.	2543	และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน	ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้งการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ	
ทันเวลา	และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการผิดปกติ	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีนี้แล้ว	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของ	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

(นายฤทธิ์   ธีระโกเมน)
ประธานกรรมการ
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	คน	โดยม	ีดร.อรรณพ	ตนัละมยั
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นางวิไล	ฉัททันต์รัศมี	และนายอรรถพล	ชดช้อย	เป็นกรรมการตรวจสอบ	และมีนายพัสกร	ลิลา
ท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยให้ความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี		
	 โดยในรอบปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน	6	ครั้ง	โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และ
ผู้สอบบัญชี	นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย
เพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบบัญชีว่าได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ	ไม่ถูกจ�ากัด
ขอบเขต	ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1.	สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�าปี	2562	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส
และงบการเงินประจ�าปี	2562	ของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	ก่อนพิจารณาน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่ออนุมัติต ่อไป			
โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความถูกต้อง
ของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย	(Thai	Financial	
Reporting	Standards	–	TFRS)	รวมถึง
รายการระหว่างกัน	รายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร่วมกับฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตรวจสอบภายใน	และได้เชิญผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณา
งบการเงิน	โดยได้สอบถามและรับฟังค�า
ชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถกูต้องครบถ้วน
ของงบการเงินของบริษทัฯ	และงบการเงนิรวม	
และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	
รวมทั้งได้น�าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบญัชมีาปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้การปฏบิตัิ
งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้	ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชี

ว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญ	เช่ือถือได้ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2.	สอบทานข้อมูลการด�าเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายใน	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในร่วมกับผู ้บริหารทุกไตรมาส	โดย
พจิารณาในเรือ่งการด�าเนนิงานและการก�ากับ
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร	
การดูแลทรัพย์สิน	การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด	ความเสียหาย	หรือการทุจริต	
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน	การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ซึ่ง
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ		อีกทั้ง
ยงัได้ตดิตามผลการสอบทานของผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ	ในด้านการควบคุมภายในและ
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ		ซึ่งได ้ให้
ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและ
ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ		โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมอย่างเป็นอสิระและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ	

 3.	สอบทานการปฏบัิตงิานตามกฎหมาย	
ระเบียบ	และข้อบังคับ	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง	พบว่า
หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ถกูต้องตามทีก่ฎหมายและข้อบงัคบัก�าหนดไว้	
และได้พจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงกฎหมาย	
มาตรฐานการบญัชแีละเรือ่งอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
กบับริษทัฯ	ในแต่ละไตรมาสจากผูส้อบบญัชี
ภายนอกเพื่อน�ามาปฏิบัติใช้ในกิจการของ
บริษัทฯ	ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป		

 4. 	สอบทานและให ้ความเ ห็นต ่อ
รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อ
ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมถงึ
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว		คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี	2562	
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทัฯ	ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	รวมถึงการเข้าท�ารายการ
ระหว่างกนัของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นธุรกรรมการค้า
ปกติ	มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มี
ความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

 5.	สนบัสนนุให้มกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
โดยได้ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีเป็นประจ�าทุกปี		รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว	เพือ่ให้การด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	
มีคุณธรรม	มีความโปร่งใส	และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น		นอกจากนี้	
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์	กฎระเบียบของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	
ข ้อก� าหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ ง
ประเทศไทย	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งพบว่า
บริษัทฯ	ได ้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้องเหมาะสม

 6.	พจิารณาและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ ่านมาของผู ้สอบบัญช	ี
โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี	ความรู้ความสามารถในการ
ให้บรกิาร	และการให้ค�าปรกึษาในมาตรฐาน
การบญัชี	การสอบบญัช	ีและรบัรองงบการเงนิ
ได้ทันเวลา	คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
มตเิสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้แต่งตัง้
บรษิทั	ส�านักงาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2563	เพื่อพิจารณา
และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจ�าปี	2563		

	 จากการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทัฯ	ตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัร	คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีการ
รายงานข้อมลูทางการเงนิและการด�าเนนิงาน
อย่างถูกต้อง	มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	มีการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง	
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	โปร่งใส	
และเชื่อถือได้	และได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายบริหาร	พนักงาน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเป็นอย่างดี		จึงท�าให้การปฏิบัติงาน
และการด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	โปร่งใส	เชื่อถือได้	และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้ถือหุ้น	นักลงทุน	และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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รำยงำนของผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต

   รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(“กลุ่มบริษัท”)	
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	งบก�าไรขาดทนุรวม	
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดยีวกนั	และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม	
รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
	 ข ้าพเจ ้าเห็นว ่างบการเงินข ้างต ้นนี้
แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2562	ผลการด� า เนินงานและกระแส
เงินสดส�าหรับป ี ส้ินสุดวันเดียวกันของ
บรษัิท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	
และบริษัทย ่อย	และเฉพาะของบริษัท	
เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ	
ที่ มี นั ยส� า คัญที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิ จ เยี่ ย ง
ผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรบังวดปัจจบุนั	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านี้
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า	ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบ
ท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า	ซ่ึงได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบั
เรื่องเหล่านี้ด้วย	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ	ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับ
เรื่องเหล่าน้ีด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธี
การตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

กำรรับรู้รำยได้
	 รายได้จากการขายและบริการถือเป็น
รายการหลักของกลุ ่มบริษัทที่มีจ�านวน
รายการและจ�านวนเงินที่มีนัยส�าคัญและ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนของ
กลุ่มบริษัท	ทั้งน้ี	กลุ่มบริษัทมีรายการขาย
และบริการผ่านสาขาเป็นจ�านวนมากซ่ึง
กระจายทั่วประเทศ	โดยเป็นการขายผ่าน
เงนิสดและบตัรเครดติ	นอกจากน้ี	สถานการณ์
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่งดืม่มคีวามรนุแรงขึน้	ส่งผลให้กลุ่มบรษัิท
ต ้องปรับกลยุทธ ์ทางการตลาดและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย	ด้วยเหตุนี้	ข้าพเจ้าจึงให้
ความส�าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษัท
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้
ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบ
การควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศโดยรวม
และระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้	โดยการสอบถาม
ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบ	ท�าความเข้าใจและ
เลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบทางปฏิบัติตาม
การควบคุมที่ กลุ ่ มบริษัทออกแบบไว ้	
นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สุม่ตวัอย่างรายการขาย
และบริการที่ เกิดขึ้นในระหว ่างป ีและ

กลุ ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี	ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี	ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข ้าพเจ ้าได ้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

   ควำมเห็น

   เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

   เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ



040 	 ผู ้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปี
ของกลุ่มบริษัท	แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้	
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อม่ัน
ในรูปแบบใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น
	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้
ทีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	
หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	
	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ ่านรายงานประจ�าปี
ของกลุม่บรษิทัตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว	และหาก
สรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบ
เพือ่ให้มกีารด�าเนินการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อไป

ช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชเีพือ่ตรวจสอบ
กับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ	
ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
บัญชีรายได้จากการขายและบริการแบบ
แยกย่อย	(Disaggregated	Data)	เพือ่ตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย
และบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญช	ี
โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีท�าผ่านใบส�าคัญ
ทั่วไป	(Journal	Voucher)

กำรรวมธุรกิจและค่ำควำมนิยม
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ	11	บริษัท	คาตาพัลท์	จ�ากัด	
(“บริษัทย่อย”)	ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	ในสัดส่วน
ร้อยละ	65	โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนโดยประมาณ	
2,060	ล้านบาท	ท�าให้ได้มาซ่ึงอ�านาจการ
ควบคุมในกิจการดังกล่าว	ณ	วันที่ซื้อกิจการ	
กลุ ่มบริษัทได้รับรู ้และวัดมูลค่าสินทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่า
ยตุธิรรม	ตลอดจนรบัรูค่้าความนยิมทีเ่กดิขึน้
จากการรวมธรุกจิ	จากการวัดมลูค่าตามวธิซีือ้	
ทั้งนี้	ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ
กับรายการซื้อธุรกิจนี้	เนื่องจากเป็นรายการ
ที่มีสาระส�าคัญต ่องบการเงินโดยรวม
และฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินท่ีรับมาดังกล่าว	
ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้และวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนี้สิน
ที่รับมา	รวมถึงค่าความนิยม
	 นอกจากนี้	ข้าพเจ้ายังให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในการตรวจสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนยิมตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ	11	เนื่องจากการประเมิน
การด้อยค่าของค่าความนยิมถอืเป็นประมาณการ
ทางบัญชีที่ส� าคัญท่ีฝ ่ายบริหารต ้องใช ้
ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์
ที่ก ่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า
จะได ้รับจากกลุ ่มสินทรัพย ์นั้น	รวมถึง
การก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต
ในระยะยาวทีเ่หมาะสม	ซึง่ท�าให้เกดิความเสีย่ง
ในการแสดงมูลค่าของค่าความนิยม
	 ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบข้อตกลงและ
เงื่อนไขในสัญญาการซื้อขายหุ ้น	รวมถึง
สอบถามกับฝ่ายบริหารถึงลักษณะและ
วัตถุประสงค์ในการเข้าท�ารายการซื้อขาย
ธรุกจิดงักล่าวเพือ่ประเมนิว่ารายการดงักล่าว
เป็นไปตามค�านิยามของการรวมธรุกจิภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	3	
(ปรับปรุง	2561)	เร่ือง	การรวมธุรกิจ	
นอกจากนี้ 	ข ้าพเจ ้าได ้พิจารณาผลของ
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา	ซึ่งจัดท�า
โดยผูบ้รหิาร	โดยพิจารณาวธิกีารและข้อสมมติ
ต่างๆ	ท่ีส�าคัญที่ผู ้บริหารใช้ในการค�านวณ
หามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน	
และค่าความนิยม	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 นอกจากน้ี	ข ้าพเจ ้ายั งได ้ประเมิน
การก�าหนดหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด
และแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหาร
ของกลุ ่มบริษัทเลือกใช้โดยการท�าความ
เข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
ว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์	และข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบ
ข้อสมมติที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสินทรัพย์ที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของ
กลุ ่มบริษัทโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
ของกลุ ่ มบริษัท 	 รวมถึ ง เปรี ยบ เที ยบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผล
การด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ประเมนิการใช้
ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการ
กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตดงักล่าว	

และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ ่ายบริหาร
ของกลุม่บรษิทัเลอืกใช้โดยการวเิคราะห์ต้นทนุ
ถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ	และของอุตสาหกรรม	
ตลอดจนทดสอบการค� านวณมู ลค ่ า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว
ตามแบบจ�าลองทางการเงิน	และพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ที่ส�า คัญต ่อมูลค ่าที่คาดว ่าจะได ้รับคืน
โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต
ของรายได้ในระยะยาว	นอกจากนี้	ข้าพเจ้า
ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการประเมนิ
การด้อยค่าของค่าความนิยม

   ข้อมูลอื่น
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	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�า
และน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
	 ในการจดัท�างบการเงนิ	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบ
ในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทั
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มี
เรื่องดังกล่าว	และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรบัการด�าเนนิการต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ ่มบริษัทหรือหยุด
ด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่ง
ต่อไปได้
	 ผู ้มีหน ้าที่ ในการก�ากับดูแลมีหน ้าที่
ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�า
รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	
และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่มัน่ในระดบัสงู
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได ้อย ่างสมเหตุสมผลได ้ว ่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี	ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิาน
ดังต่อไปนี้ด้วย
•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมี
	 การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น	
	 สาระส�าคัญในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิด	
	 จากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบ	
	 และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ	
	 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน		
	 และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ	
	 และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ	
	 แสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยง	
	 ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น	
	 สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต	
	 จะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด		
	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ	
	 สมรู ้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสาร	
	 หลกัฐาน	การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู		
	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	
	 หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายใน	
	 ทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบ
	 วธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	
	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
	 ความ เห็ นต ่ อความมี ป ระสิทธิ ผล
	 ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย	

	 การบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตผุล
	 ของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้	
	 เกณฑ์การบัญชีส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงาน
	 ต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และสรปุจากหลกัฐาน
	 การสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอน
	 ที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
	 สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั
	 อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของ
	 กลุ ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง
	 หรือไม	่หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
	 ไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะต้อง
	 ให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชี
	 ของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
	 ในงบการเงนิ	หรือหากเหน็ว่าการเปิดเผย
	 ดังกล่าวไม่เพียงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดง
	 ความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้า
	 ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
	 จนถึงวันที่ในรายงานของผู ้สอบบัญชี
	 ของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์
	 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
	 ให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงาน
	 ต่อเนื่องได้
•	 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและ
	 เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึง
	 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน
	 ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
	 เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วร
	 หรือไม่
•	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี
	 ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูล
	 ทางการเงนิของกจิการหรอืของกิจกรรม
	 ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดง
	 ความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้า
	 รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การ
	 ควบคมุดแูล	และการปฏบิตังิานตรวจสอบ
	 กลุ ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบ
	 แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

   ควำมรบัผดิชอบของผูบ้ริหำร
   และผูม้หีน้ำที่ในกำรก�ำกับดแูล
   ต่องบกำรเงิน

   ควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
    ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ



042

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่ก�ากับ
ดูแลในเรื่องต่างๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	
ประเด็นทีมี่นยัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าที่
ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแล
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่

ซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข ้าพเจ้าใช้
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ
	 จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับผู ้ มีหน ้ าที่ ใน
การก�ากบัดแูล	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ	
ท่ีมนียัส�าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ
ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญ
ในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย
เรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ	หรอืในสถานการณ์

ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า	
เพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยี
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชี
และการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

นำยวิชำติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4451

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
กรุงเทพฯ:	25	กุมภาพันธ์	2563



043

  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย:	บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ  ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 สินทรัพย์	 	 	 	 	 	
	 สินทรัพย์หมุนเวียน      
	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	 7	 	808,107,695		 	725,203,243		 508,643,560		 621,568,344	
	 เงินลงทุนชั่วคราว	 8	 	7,225,069,278		 	9,086,421,642		 	6,437,426,824		 	8,306,345,420	
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 6,	9	 157,845,146		 	98,583,034		 	276,424,868		 239,219,569	
	 สินค้าคงเหลือ	 10	 	358,098,079		 329,091,107		 309,863,744		 301,468,500	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	191,141,984		 	340,078,813		 	152,449,893		 300,881,763	

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

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11	 	-		 	-		 	2,761,479,762		 691,479,812	
	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 12	 	902,043,320		 720,191,033		 	912,947,457		 	744,831,853	
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 13	 	1,218,838,142		 	1,235,773,144		 1,218,838,142		 1,235,773,144	
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 14	 	3,769,143,405		 	3,738,080,163		 	2,866,865,660		 2,985,350,264	
	 ค่าความนิยม	 11	 	1,477,657,048		 	-		 	-		 	-	
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 15	 	976,996,122		 89,302,478		 	115,344,587		 	84,019,114	
	 สิทธิการเช่า	 16	 205,964,426		 248,520,507		 193,374,157		 233,912,045	
	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ี 23	 121,586,397		 119,693,057		 	108,501,318		 	110,147,480	
	 เงินมัดจ�า		 	 	529,095,947		 	442,769,984		 	357,223,848		 	337,581,018	

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



  

044

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย:	บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ  ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	
	 หนี้สินหมุนเวียน      
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 6,	17	 1,855,307,507		 	1,945,410,377		 	1,512,781,209		 	1,745,298,666	
	 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก
	 	 รอตัดบัญชีส่วนที่ถึงก�าหนด	 	
	 	 รับรู้ภายในหนึ่งปี	 	 	36,477,189		 	44,795,771		 	24,057,813		 	35,477,601	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
	 	 ที่ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	 18	 12,849,656		 -		 	12,849,656		 	-	
	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	278,647,215		 	288,953,094		 	217,593,661		 248,604,535	
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 283,314,646		 232,932,743		 	220,420,247		 191,733,283	

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

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน      
	 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก
	 	 รอตัดบัญช	ี-	สุทธิจากส่วนที่
	 	 ถึงก�าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	 		 -		 	152,705		 	-		 	152,705	
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	
	 	 สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
	 	 รับรู้ภายในหนึ่งปี	 18	 38,502,572		 	-		 	38,502,572		 -	
	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
	 	 ของพนักงาน	 19	 617,352,274		 465,500,611		 	553,721,258		 431,647,931	
	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 23	 170,985,763		 	-		 	-		 	-	
	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	21,461,956		 	19,900,217		 	21,663,402		 	21,530,951	

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



  

(หน่วย:	บาท)

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ  ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

045

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)	 	 	 	 	 	
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น      
	 ทุนเรือนหุ้น	 20	 	 	 	 	
	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	
	 	 หุน้สามญั	920,878,100	หุน้	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 	920,878,100		 920,878,100		 	920,878,100		 920,878,100	

  	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็ม
	 	 มูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	
	 	 หุน้สามญั	920,878,100	หุน้	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 920,878,100		 920,878,100		 	920,878,100		 920,878,100	
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 	8,785,027,903		 	8,785,027,903		 	8,785,027,903		 8,785,027,903	
	 ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
	 	 หุ้นเป็นเกณฑ์	 	 656,331,057		 	656,331,057		 	656,331,057		 	656,331,057	
	 ก�าไรสะสม	 	 	 	 	 	
	 	 จดัสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 21	 	92,585,000		 	92,585,000		 	92,585,000		 92,585,000	
				 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	3,844,557,041		 	3,717,674,184		 	3,160,649,715		 3,065,451,568	
	 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้	 	 	7,098,631		 	3,566,443		 	2,322,227		 (2,140,974)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 14,306,477,732		 	14,176,062,687		 	13,617,794,002		 13,518,132,654	
	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
	 	 ควบคุมของบริษัทย่อย	 	 320,210,479		 	-		 	-		 	-	

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

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



  

(หน่วย:	บาท)

 2562 2562หมำยเหตุ  2561 2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

046

งบก�ำไรขำดทุน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 รายได้	      
	 รายได้จากการขายและบริการ	 	 	17,408,959,581		 	16,770,437,131		 	15,163,808,622		 14,751,853,720	
	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	131,732,290		 	120,711,441		 	131,491,944		 120,637,267	
	 เงินปันผลรับ	 11	 	-		 	-		 	352,499,843		 307,999,895	
	 รายได้อื่น	 	 	330,138,147		 	342,610,746		 	479,091,386		 	454,541,975	

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

 ค่าใช้จ่าย	 22	 	 	 	 	
	 ต้นทุนขายและบริการ	 	 	5,482,624,603		 	5,294,998,439		 	5,654,149,285		 	5,523,105,628	
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ�าหน่าย	 	 	7,901,861,167		 	7,668,500,503		 	6,361,222,446		 6,196,767,905	
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	1,281,077,006		 1,137,361,034		 1,007,449,581		 933,641,973	
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 12	 	-		 	-		 	55,759,396		 	-	

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

	 ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก
	 	 เงินลงทุนในการร่วมค้า      
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	3,205,267,242		 	3,132,899,342		 	3,048,311,087		 2,981,517,351	
	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
	 	 ในการร่วมค้า	 12	 	(41,091,701)	 	(1,415,956)	 	-		 	-	

	 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
	 	 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	3,164,175,541		 3,131,483,386		 3,048,311,087		 	2,981,517,351	
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 	(690,344)	 	-		 	(690,344)	 -	

 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	3,163,485,197		 	3,131,483,386		 	3,047,620,743		 2,981,517,351	
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 23	 	(553,253,624)	 	(557,950,748)	 (482,021,042)	 	(484,510,730)

	 ก�าไรส�าหรับปี	 	 2,610,231,573		 	2,573,532,638		 2,565,599,701		 	2,497,006,621	

 การแบ่งปันก�าไร      
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 	 2,603,590,376		 2,573,532,638		 	2,565,599,701		 	2,497,006,621	
	 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
	 	 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 	6,641,197		 	-		 	

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

	 ก�าไรต่อหุ้น 24 
	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		 	 	 	 	 	
	 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		 	 2.83		 2.79		 	2.79		 	2.71	



  

(หน่วย:	บาท)

 2562 2562หมำยเหตุ  2561 2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

047

งบก�ำไรขำดทุน (เบ็ดเสร็จ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ก�าไรส�าหรับป ี  2,610,231,573	 	2,573,532,638		 	2,565,599,701		 	2,497,006,621	

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
	 รายการท่ีถูกหรอืจะถกูบนัทกึในส่วน
	 	 ของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 จากการแปลงค่างบการเงิน
	 	 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 	 (931,013)	 	(1,018,236)	 	-		 	-	

	 ผลก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการ
	 	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 	 	 	 	
	 	 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 8	 5,579,000		 	(2,464,921)	 	5,579,000		 	(2,464,921)
	 หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 23	 	(1,115,799)	 	492,985		 	(1,115,799)	 492,985	

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการ
	 	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	 	 	 	 	 	
	 	ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	
	 	 สุทธิจากภาษีเงินได้	 	 4,463,201	 (1,971,936)	 	4,463,201		 	(1,971,936)

 รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของ
	 	 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
	 ผลขาดทุนจากการประมาณการ
	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์	 	 	 	 	 	
	 	 ประกันภัย	 19.2		 	(102,805,823)	 	(15,862,207)	 	(95,152,677)	 	(19,332,172)
	 หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้	 23	 	20,377,874		 	2,846,279		 	19,030,535		 3,866,434	

 รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของ
	 	 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง		 	 	 	 	 	
	 	 -	สุทธิจากภาษีเงินได	้ 	 	(82,427,949)	 	(13,015,928)	 	(76,122,142)	 	(15,465,738)

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	 	 	(78,895,761)	 	(16,006,100)	 	(71,658,941)	 	(17,437,674)

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	2,531,335,812		 	2,557,526,538		 	2,493,940,760		 	2,479,568,947	

	 การแบ่งปันก�าไรขาดทุน
	 	 เบ็ดเสร็จรวม      
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 	 	2,524,694,615		 	2,557,526,538		 	2,493,940,760		 	2,479,568,947	
	 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
	 	 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 	6,641,197		 -

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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งบกระแสเงินสด

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน      
	 ก�าไรก่อนภาษี	 	 	3,163,485,197		 	3,131,483,386		 3,047,620,743		 	2,981,517,351	
	 รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษี	 	 	 	 	 	
	 	 เป็นเงนิสดรบั	(จ่าย)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน	 	 	 	 	
	 	 ก�าไรจากการขายเงินลงทุน	 	 	(63,862,879)	 	(69,664,282)	 	(51,130,679)	 	(62,129,146)
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
	 	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 	(15,593,630)	 	15,008,920		 	(14,559,940)	 15,945,271	
	 	 ขาดทุน(ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	(22,095,047)	 	780,287		 	(22,095,048)	 780,287	
	 	 ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
	 	 	 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	1,704,002		 	1,659,812		 	1,704,002		 1,659,812	
	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
	 	 	 การร่วมค้า	 		 -		 	-		 	55,759,396		 -	
	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	41,091,701		 	1,415,956		 -		 	-	
	 	 ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย	 	 3,068,429		 	4,255,517		 	3,068,429		 4,255,517	
	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	 	26,898,820		 	17,357,110		 	22,470,881		 	14,986,576	
				 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 	777,055,959		 	819,177,869		 	604,746,026		 	656,618,738	
				 	 ขาดทนุ	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายและ
	 	 	 ตดัจ�าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์
	 	 	 ไม่มีตัวตน	 	 27,451,552		 	(21,974,191)	 	20,999,559		 (28,658,687)
			 	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	58,527,808		 	145,251,200		 	51,301,647		 134,517,300	
			 	 การปรับลดสินค้าคงเหลือ	 	 	 	 	 	
	 	 	 เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(โอนกลับ)	 	 	(107,534)	 	82,716		 	-		 -	
			 	 รายได้บัตรของขวัญ	-	สุทธิจากส่วนที่ขาย
	 	 	 และรับช�าระเป็นเงินสดในระหว่างปี	 	 	(22,854,432)	 	(20,795,062)	 	(21,654,582)	 	(19,998,652)
				 	 รายได้ค่าธรรมเนยีมสมาชิก	-	สทุธิจากส่วน
	 	 	 ทีข่ายและรบัช�าระเป็นเงนิสดในระหว่างปี	 (44,795,771)	 	(42,313,771)	 	(35,477,601)	 (29,390,090)
			 	 เงินปันผลรับ	 	 	-		 	-		 	(352,499,843)	 (307,999,895)
				 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	(131,584,195)	 	(120,711,441)	 	(131,491,944)	 	(120,637,267)
			 		 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	690,344		 	-		 	690,344		 -	

 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	 	 	 	 	
	 	 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 	3,799,080,324		 	3,861,014,026		 	3,179,451,390		 	3,241,467,115	



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 2562 2562  2561 2561

	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	(ต่อ)	     
	 สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 	 	 	 	
	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 	(14,848,892)	 	(9,018,116)	 	(11,763,926)	 (30,551,252)
				 	 สินค้าคงเหลือ	 	 	(20,783,377)	 	16,915,861		 	(11,463,673)	 	22,330,284	
				 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	209,570,432		 	11,875,979		 	211,055,906		 	(21,134,759)
				 	 เงินมัดจ�า	 	 	(30,916,019)	 	(43,766,384)	 	(19,642,830)	 	(30,065,304)
	 หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	 	 	 	
	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 	(103,516,906)	 	255,882,002	 	(178,653,393)	 248,883,658	
				 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	52,501,503		 	11,386,306		 	50,341,546		 7,241,479	
				 	 รายได้รอตัดบัญช	ี	 	 34,879,203		 	35,681,308		 	23,905,108		 	26,837,072	
				 	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	(24,311,958)	 	(6,122,192)	 	(24,380,997)	 (5,862,192)
				 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 196,914		 	6,314,696		 	132,452		 6,314,696	

	 เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	3,901,851,224		 	4,140,163,486		 	3,218,981,583		 3,465,460,797	
	 	 เงินสดรับจากดอกเบี้ย	 	 	106,142,822		 	106,961,807		 	106,050,571		 	106,887,633	
				 	 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	 	 	(573,754,557)	 	(520,080,999)	 	(493,471,018)	 (453,530,338)

	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	3,434,239,489		 	3,727,044,294		 	2,831,561,136		 	3,118,818,092

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 



   

(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 2562 2562  2561 2561

050

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	
	 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 	 (เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 	1,885,808,873		 	(93,313,104)	 	1,879,609,215		 	61,286,895	
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	 	 	(223,875,000)	 	(646,750,000)	 	(223,875,000)	 	(646,750,000)
	 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	(1,939,453,967)	 	-		 	(2,069,999,950)	 	(59,999,970)
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	 	 (658,967,945)	 	(517,086,188)	 	(487,922,632)	 	(352,777,678)
	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	(26,141,789)	 	(20,069,674)	 	(24,733,720)	 	(18,820,237)
	 เงินสดจ่ายส�าหรับสิทธิการเช่า	 	 	(404,321)	 	(24,589,830)	 	(404,321)	 	(24,589,830)
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 	 	5,978,682		 	100,450,571			 24,620,057		 	114,965,775	
	 เงินปันผลรับ	 	 	-		 	-		 	352,499,843		 307,999,895	

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

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

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

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 82,904,452		 315,581,411		 	(112,924,784)	 	290,028,389	
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 	725,203,243		 	409,621,832		 	621,568,344		 331,539,955	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป	ี
	 	 (หมายเหต	ุ7)	 		 808,107,695		 	725,203,243		 	508,643,560		 	621,568,344		
	 	 	 	 	 -		 	-		 	-		 	-	
	 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      
	 รายการที่ไม่ใช่เงินสด	 	 	 	 	 	
	 		 เจ้าหนีค่้าอาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้	(ลดลง)	 	(44,075,044)	 	47,666,708		 	(41,053,933)	 	46,384,568	
	 	 ซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 	 	 	 	
	 	 	 ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 	 	50,661,883		 	-		 50,661,883		 -	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจช่ือบริษัท อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

2562 
ร้อยละ

2561 
ร้อยละ

053

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	 เอ็มเค	 เรสโตรองต์	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท
จ�ากัดตามกฎหมายไทยและได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และมี
ภูมิล�าเนาในประเทศไทย	 ธุรกิจหลักของ 
บรษิทัฯ	คอืการประกอบกจิการภตัตาคารโดย 
ใช้เครื่องหมายการค้า	“เอ็ม	เค	เรสโตรองต์”	
ที่อยู ่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	 อยู ่ที ่
เลขที่	 1200	 ถนนเทพรัตน	 แขวงบางนาใต้	
เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัท
มีสาขาเปิดให้บริการจ�านวน	 733	 สาขา	 
(เฉพาะบริษัทฯ	จ�านวน	508	สาขา)	(2561:	
674	สาขา	เฉพาะบรษิทัฯ	จ�านวน	490	สาขา)

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

	 2.1	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 โดยแสดง
รายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	 11	 ตุลาคม	
2559	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การบัญชี	พ.ศ.	2543
	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงิน
ฉบับที่บริษัทฯ	 ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	
งบการเ งินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
	 งบการเงินน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์
ราคาทุนเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่
ในนโยบายการบัญชี

	 2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
	 ก)	 งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าขึ้นโดยรวม
งบการเงนิของบริษทั	เอม็เค	เรสโตรองต์	กรุป๊	
จ�ากดั	(มหาชน)	(ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า	“บรษัิทฯ”)	
และบริษัทย่อย	 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	 “บริษัท
ย่อย”)	ดังต่อไปนี้

	 บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)    
	 บริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	 ร้านอาหาร	 ไทย	 100	 100
	 บริษัท	เอ็มเค	เซอร์วิส	เทรนนิ่ง	
	 	 เซ็นเตอร	์จ�ากัด	 ให้บริการด้านการฝึกอบรม	 ไทย	 100	 100
	 บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	
	 	 ซัพพลาย	จ�ากัด	 ผลิตอาหารเพื่อจ�าหน่าย	 ไทย	 100	 100
	 บริษัท	มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น		
	 	 เซ็นเตอร	์จ�ากัด	 วิจัย	พัฒนาเทคโนโลยีและ	
	 	 	 	 นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	
	 	 	 	 อาหารและเครื่องดื่ม	 ไทย	 100	 100
	 บริษัท	คาตาพัลท	์จ�ากัด	 ลงทุนในกิจการร้านอาหาร	 ไทย	 100	 -
 
 บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัท	
	 	 คาตาพัลท	์จ�ากัด)   
	 บริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	 ร้านอาหาร	 ไทย	 65	 -
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	 ข)	 บรษิทัฯ	จะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการ
ทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบริษทัย่อยได้	หากบรษิทัฯ	
มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน	 และสามารถใช้
อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้	
	 ค)	 บรษิทัฯ	น�างบการเงนิของบรษิทัย่อย 
มารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่
บริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯ	 สิ้นสุดการควบคุมบริษัท
ย่อยนั้น		
	 ง)	 งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้จดัท�าขึน้ 
โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดยีวกนั
กับของบริษัทฯ
	 จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	 และ
บรษิทัย่อย	รายการค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญั 
ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	
	 ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุม	 คือ	 จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและ
สนิทรัพย์สุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ	 และแสดงเป็นรายการแยก 
ต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม
	 ช)	 ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือ
กจิการ	ผลต่างระหว่างมูลค่าสทุธขิองสนิทรพัย์ 
ที่ซื้อตามราคายุติธรรมและมูลค่าที่จ่ายซื้อ 
ได้แสดงไว้เป็น	“ค่าความนิยม”	 ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
	 2.3	 บริษัทฯ	 จัดท�างบการเงินเฉพาะ
กจิการ	โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิทัย่อยและ
การร่วมค้าตามวิธีราคาทุน
 
3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่

	 ก.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	 กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2561)	 และฉบับใหม	่
จ�านวนหลายฉบับ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน 
หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	มาถือปฏิบัติ	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	รายได้
	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31		 เรือ่ง	รายได้	-	รายการแลกเปลีย่น
	 	 (ปรับปรุง	2560)	 เกี่ยวกับบริการโฆษณา
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษ	 	
	 	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)		 แก่ลูกค้า
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 เรื่อง	สัญญาส�าหรับการ	 	
	 	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)		 ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 เรื่อง	การโอนสินทรัพย์	 	
	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)		 จากลูกค้า

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 15	 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	 การตีความ
มาตรฐานการบัญชี	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้	

	 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน	ฉบับที่	15	กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
ทุกสัญญา	ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชฉีบับอื่น	มาตรฐานฉบับนี้
ได ้ก�าหนดหลักการ	 5	 ขั้นตอนส�าหรับ 
การรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับ
ลกูค้า	โดยกจิการจะรบัรู้รายได้ในจ�านวนเงนิ
ท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่า 
จะมสีทิธไิด้รบัจากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอื

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง 
การบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมา
ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท	 อย่างไร
ก็ตาม	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

บริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า	 และก�าหนด
ให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา 
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน	
	 มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

	 ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ประกอบด้วยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน	จ�านวน	5	ฉบับ	ได้แก่

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม 
ดงักล่าวข้างต้น	ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการ
จัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทาง 
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัด
จ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน	 ลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	
(Business	Model)	หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
ค�านวณการด้อยค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิ

โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น	 และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยง	 รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน	 และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ ่มนี้มีผลบังคับใช้	 จะท�าให้
มาตรฐานการบัญช	ีการตคีวามมาตรฐานการ
บัญชี	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับ
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 ฉบับที่	7	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือทางการเงิน
	 มาตรฐานการบัญชี
	 	 ฉบับที่	32		 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
	 การตีความมาตรฐาน
	 การรายงานทางการเงิน
	 	 ฉบับที่	16	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
	 	 	 ในหน่วยงานต่างประเทศ
	 	 ฉบับที่	19	 การช�าระหนี้สินทางการเงิน
	 	 	 ด้วยตราสารทุน

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที	่
1	มกราคม	2563

	 สภาวชิาชพีบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
และฉบบัปรบัปรงุ	ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบั
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่	 1	มกราคม	2563	มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา 
เท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิาย 
ให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	
ยกเว้น	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทัเชือ่ว่ามาตรฐาน 
ฉบบันีจ้ะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
ฉบับที	่16	เรื่อง	สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่
16	 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 17	
เรื่อง	 สัญญาเช่า	 และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง	 มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนด
หลักการของการรับรู้รายการ	 การวัดมูลค่า	
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
ของสัญญาเช่า	 และก�าหนดให้ผู ้เช่ารับรู ้
สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุก
รายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	 
12	เดอืน	เว้นแต่สนิทรพัย์อ้างองิน้ันมมีลูค่าต�า่
	 การบัญชีส� าหรับผู ้ ให ้ เช ่ า ไม ่ มีการ 
เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคญัจากมาตรฐาน 
การบัญชี	 ฉบับที่	 17	 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน
หรือสัญญาเช ่า เงินทุนโดยใช ้หลักการ 
เช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบัญชฉีบบัที	่17
	 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะน�ามาตรฐานทาง 
การเงนิฉบบันีม้าถอืปฏบิตัโิดยรบัรูผ้ลกระทบ
สะสมของการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
ฉบบันีม้าถอืปฏบิตัใิช้ครัง้แรกโดยการปรบัปรงุ 
กบัก�าไรสะสม	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2563	และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ
	 ป ัจจุบันฝ ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัท 
อยู ่ระหว่างการสรุปผลกระทบที่อาจมีต่อ 
งบการเงินในปีที่เร่ิมน�ามาตรฐานนี้มาถือ
ปฏิบัติ
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

	 4.1			การรับรู้รายได้
 รายได้จากการขายและบริการ 
	 รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จาก
การขายอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร	 
ซึง่รบัรูเ้มือ่ได้ส่งมอบสนิค้าและให้บรกิารแล้ว	
รายได้จากการขายและบริการแสดงมูลค่า
ตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม	 ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบและ
บริการที่ได้ให้หลังจากหักส่วนลดแล้ว
 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
	 รายได้จากบตัรสมาชิกรบัรูโ้ดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของบัตรสมาชิก
	 ดอกเบี้ยรับ 
	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์ 
คงค้างโดยค�านงึถงึอัตราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ
 เงินปันผลรับ
	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ 
มีสิทธิในการรับเงินปันผล
	 รายได้อื่น	
	 รายได้อ่ืนรับรู ้ เป็นรายได้ตามเกณฑ์ 
คงค้าง

 4.2		 เงินสดและรายการเทียบเท ่า 
เงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และ 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึง
ก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ	3	เดอืน 
นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการ
เบิกใช้

 4.3		 ลูกหนี้การค้า
	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวน
มูลค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	บรษิทัฯ	บนัทกึค่าเผือ่หนี ้

สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณ 
ท่ีอาจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้	 
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ 
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	

 4.4		 สินค้าคงเหลือ
	 สนิค้าส�าเร็จรปูแสดงตามราคาทนุ	(วิธเีข้า
ก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 ราคาทุนดังกล่าว 
หมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้ง 
ค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
	 วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์แสดงตามราคา
ทุน	 (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)	 หรือมูลค่าสุทธิ 
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	 และจะ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมี 
การเบิกใช้
	 	 มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัประมาณจากราคา
ท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิหกัด้วย
ต้นทุนที่จ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้น
ได้

 4.5		 เงินลงทุน
	 ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าแสดง
ตามมลูค่ายตุธิรรม	การเปลีย่นแปลงในมลูค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในงบก�าไร
ขาดทุน	
	 ข)	 เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เผือ่ขายแสดง
ตามมูลค ่ายุติธรรม	 การเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว
บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 และจะ 
บันทึกในงบก�าไรขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่าย 
หลักทรัพย์นั้นออกไป	
	 ค)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบ
ก�าหนดช�าระในหนึ่งปี	 รวมทั้งที่จะถือจน 
ครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
ตดัจ�าหน่าย	บริษทัฯ	ตดับัญชีส่วนเกนิ/รับรูส่้วน 

ต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	 ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู ้นี ้
จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
	 ง)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม ่อยู ่ 
ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุน
ทั่วไป	 ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การด้อยค่า	(ถ้ามี)		
	 จ)	 เงินลงทุนในการร ่วมค ้าที่แสดง 
ในงบการ เงินรวมแสดงมูลค ่ าตามวิ ธี 
ส่วนได้เสีย
	 ฉ)	 เงินลงทุนในบริษัทย ่อยและการ 
ร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า	(ถ้ามี)
	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค�านวณ
โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย	 ส่วนมูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่า
ของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน	
	 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่า 
ตามบัญชีของเงินลงทุน	 จะถูกบันทึกใน 
งบก�าไรขาดทุน

 4.6		 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 และ 
ค่าเสื่อมราคา
	 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ	อาคารและ
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสม	 และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์	(ถ้ามี)
	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธี 
เส้นตรงตามอายใุห้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 5	ปี
	 อาคาร	 20	ปี
	 ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า	 ตามอายุสัญญาเช่า
	 งานระบบ	 10	ปี
	 อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ด�าเนินงาน	 5	ปี
	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 5	ปี	และ	10	ปี
	 เครื่องตกแต่ง	ติดตั้ง	และอุปกรณ์ส�านักงาน	 3	ป	ีและ	5	ปี
	 ยานพาหนะ	 5	ปี

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผล 
การด�าเนินงาน
	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับท่ีดิน	
งานระหว่างก่อสร้าง	 และอุปกรณ์ระหว่าง 
ติดตั้ง
	 กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน	อาคาร	และ
อปุกรณ์ออกจากบญัชี	เมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์
หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคตจากการใช ้หรือการจ�าหน่าย
สินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจาก
การจ�าหน่ายสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุ 
เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออก
จากบัญชี

	 4.7	 	ค่าความนิยม	
	 กลุ ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของ 
ค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุน 
การรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรพัย์สุทธทิีไ่ด้มา	หากมลูค่ายตุธิรรม 
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการ
รวมธรุกจิ	บรษิทัฯ	จะรบัรูส่้วนทีส่งูกว่านีเ้ป็น
ก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที
	 กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคา
ทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 และจะ
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี

หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
เกิดขึ้น
	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการ 
ด้อยค่า	 กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยม 
ท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 (หรือกลุ่มของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 ที่คาดว่า
จะได้รบัประโยชน์เพ่ิมขึน้จากการรวมกจิการ	
และกลุ่มบริษัทจะท�าการประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย ์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	 (หรือกลุ่ม
ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 
หากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่า 

ตามบัญชี	กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 และ 
กลุ ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน 
จากการด้อยค่าได้ในอนาคต

 4.8	 	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 กลุ ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการรวมธรุกจิ
ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น	ณ	วันที่
ซือ้ธรุกจิ	ส่วนสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจาก
การอื่น	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรก
ของสินทรัพย์น้ันตามราคาทุน	 ภายหลัง 
การรับรู้รายการเริ่มแรก	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 (ถ้ามี)	
ของสินทรัพย์นั้น
	 กลุ ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่ม ี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่าง 
มีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สนิทรพัย์นัน้	และจะประเมนิการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
น้ันเกิดการด้อยค่า	 กลุ่มบริษัทจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัด
จ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว 
ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

	 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	 5	ปี	และ	10	ปี
	 เครื่องหมายการค้า	 30	ปี

อายุการให้
ประโยชน์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
จ�ากัดมีดังนี้
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 4.9		สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�าหน่าย
	 สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
หกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า 
ของสินทรัพย์	(ถ้ามี)
	 ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิการเช่าค�านวณ 
จากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 
และรวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน

	 4.10		รายการธุรกิจกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข ้องกันกับ
บรษิทัฯ	หมายถงึบคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจ
ควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกบริษัทฯ	 ควบคุม 
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 หรือ 
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	
	 นอกจากนี	้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้ 
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	 
ผู้บริหารส�าคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของ 
บรษิทัฯ	ทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุ 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	

 4.11		สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดย 
ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่า 
ถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน	จ�านวนเงนิทีจ่่าย 
ตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
	 ค ่าใช ้จ ่ ายที่ เกิดขึ้นจากการยกเลิก 
สัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	 
เช่น	 เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู ้ให้เช่าจะ 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

 4.12		 เงินตราต่างประเทศ
	 กลุ ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ	 รายการต่างๆ	 ของแต่ละกิจการที ่
รวมอยูใ่นงบการเงนิรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุเงนิ 
ที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
	 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่า 
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่
เกิดรายการ	 สินทรัพย์และหนี้สินที่ เป ็น 
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้
แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	 
ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
	 ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง 
ในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณ 
ผลการด�าเนินงาน
 
 4.13		การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 ทุ กวั นสิ้ น รอบระยะ เวลารายงาน	 
กลุ ่มบริษัทจะท�าการประเมินการด้อยค่า 
ของที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนและสิทธิการเช่าของกลุ่มบริษัทหากมี
ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 
กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้น	 ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ว
แต่ราคาใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์	 กลุ่มบริษัทประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า
จะได้รบัจากสนิทรัพย์และค�านวณคดิลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่
สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ
ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์

ที่ก�าลังพิจารณาอยู่	 ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	 กลุ่มบริษัท 
ใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีที่สุด 
ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	 ซึ่งสะท้อนถึง
จ�านวนเงนิทีก่จิการสามารถจะได้มาจากการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการ
จ�าหน่าย	 โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขาย 
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระ 
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
	 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน

 4.14		การจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ 
ที่ช�าระด้วยตราสารทุน
	 บริษัทฯ	รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตาม
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น	ณ	 วันให้สิทธิ	
โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
ตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการ 
ของพนักงานที่ก�าหนดไว้ในโครงการพร้อม
กับรับรู ้	 “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ ้น 
เป็นเกณฑ์”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 4.15		ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
	 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 โบนัส	
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
	 โครงการสมทบเงิน
	 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงิน 
ทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงนิทีก่ลุม่บรษัิทจ่าย 
สมทบให้เป็นรายเดอืน	สนิทรพัย์ของกองทนุ 
ส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย  ์
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ของกลุ่มบริษัท	 เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในปีที่เกิดรายการ
 	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
	 กลุ ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชย 
ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน 
ตามกฎหมายแรงงาน	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่า 
เงนิชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 
หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน	นอกจากนัน้ 
กลุ ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ของพนกังาน	ได้แก่	โครงการเงนิ
รางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา
	 กลุ่มบริษัทค�านวณหนี้สินตามโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ 
พนกังาน	โดยใช้วธิคิีดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ
การไว	้(Projected	Unit	Credit	Method)	
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย
	 ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนกังานจะรบัรูท้นัทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
	 ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 
จะรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

 4.16		ประมาณการหนี้สิน
	 กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิ
ไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	 และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะ 
เสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง
ภาระผูกพันนั้น	และสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

 4.17		ภาษีเงินได้
	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
	 กลุ ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงาน 
จัดเก็บภาษีของรัฐ	โดยค�านวณจากก�าไรทาง 
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย 
ภาษีอากร
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	 ณ	 วัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของ
สนิทรพัย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	 โดยใช้
อัตราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้	ณ	วนัสิน้รอบระยะ
เวลารายงาน	
	 กลุม่บรษิทัรับรู้หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดั 
บัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษ ี
ทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หกัภาษ	ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้
ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ที่กลุ ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
	 กลุ ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี
ของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้ 
รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลด
มลูค่าตามบญัชดีงักล่าว	หากมคีวามเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทัจะไม่มกี�าไรทางภาษ ี
เพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
	 กลุม่บริษทัจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดั
บัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	

 4.18		ตราสารอนุพันธ์
	 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า
	 สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
แสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 ซึ่งค�านวณโดย
สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ	 กลุ่มบริษัทรับรู้
ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยตุธิรรมของสญัญาดงักล่าวในงบก�าไรขาดทนุ

	 4.19		การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 ราคาที่คาดว่า 
จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคา 
ที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู ้อื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพ
ปกตริะหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	
ณ	วันที่วัดมูลค่า	กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้
ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม	ยกเว้นในกรณี 
ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรือไม่สามารถ 
หาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ได้	กลุม่บรษิทัจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ	์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสงัเกตได้ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอื
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	
	 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่า
และเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และ
หน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม	ดังนี้
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
	 	 	 	 อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
	 	 	 	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับ
	 	 	 	 กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 กลุ่ม
บริษัทจะประเมินความจ�าเป็นในการโอน
รายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู่	ณ	วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำร
ทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็น
ต้องใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการในเรือ่ง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบ
ต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่
ประมาณการไว้	 การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

			 สัญญาเช่า	
	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่า
ว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่า
ทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของ
สญัญาเพือ่พจิารณาว่ากลุม่บรษิทัได้โอนหรอื

รบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ 
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ
	 ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอื
ทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและ 
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง	 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ดังกล่าว	 โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลอง 
การประเมินมูลค่า	 ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบ
จ�าลองได้มาจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรทีม่ี
อยู ่ในตลาด	 โดยค�านึงถึงความเสี่ยงทาง 
ด้านเครดิต	 (ทั้งของธนาคารและคู่สัญญา)	
สภาพคล่อง	 ข ้อมูลความสัมพันธ ์	 และ 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือ 
ทางการเงินในระยะยาว	 การเปลี่ยนแปลง
ของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ใน
การค�านวณ	อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายตุธิรรม 
ท่ีแสดงอยู ่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 และ 
การเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 
	 ที่ ดิ น 	 อาคารและอุปกรณ ์ 	 และ 
ค่าเสื่อมราคา
	 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร
และอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า 

คงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์	
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้น
	 นอกจากน้ี	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทาน
การด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื
ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้
จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความ 
นิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	 วันที่ได้มา	
ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแส
เงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรพัย์	
หรือ	หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสม 
ในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส 
เงินสดนั้นๆ

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 บริษัทฯ	 จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได ้
รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราว 
ที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ 
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ
จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษัทฯ	 ควรรับรู้จ�านวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จ�านวนเท่าใด	 โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานตามโครงการผลประโยชน์และ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานและตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	
ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ	 ในการ
ประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการ
ขึน้เงนิเดอืนในอนาคต	อตัรามรณะ	และอตัรา 
การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเ ก่ียว 
ข้องกัน

	 ในระหว่างปี	 กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจ
ที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค ้าและเกณฑ ์ตามที่ ตกลงกัน 
ระหว่างกลุ่มบริษัท	และบุคคลหรือกิจการที่ 
เกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน	 ซึ่งเป็นไปตามปกต ิ
ธรุกจิโดยสามารถสรุปได้ดังนี้	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2562 25622561 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า	 -	 -	 1,157	 1,210	 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง	 -	 -	 24	 23	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
รายได้จากการบริหารงาน	 -	 -	 155	 124	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
เงินปันผลรับ	 -	 -	 353	 308	 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ขายสินทรัพย์ถาวร	 -	 -	 19	 14	 ราคาตามบัญชีบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่า	 -	 -	 6	 6	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ซื้อสินค้า		 -	 -	 248	 231	 ราคาตลาด
ค่าฝึกอบรมจ่าย	 -	 -	 165	 139	 ราคาตลาด
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ขายสินค้า	 5	 1	 5	 1	 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ขายสินทรัพย์ถาวร	 3	 69	 3	 69	 ราคาตลาด
รายได้ค่าตอบแทนสิทธิ	 5	 5	 5	 5	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
รายได้จากการบริหารงาน	 3	 1	 3	 1	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
รายได้ค่าสนับสนุนด้านการด�าเนินงาน	 9	 3	 9	 3	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	 8	 5	 8	 5	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย	 58	 58	 -	 -	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ค่าเช่าอุปกรณ์ด�าเนินงานจ่าย	 44	 44	 28	 29	 ราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ่าย	 36	 36	 36	 36	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ค่าขนส่งจ่าย	 192	 98	 192	 98	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ค่าบริการจ่าย	 35	 -	 28	 -	 ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริหารจัดเก็บสินค้า	 43	 -	 43	 -	 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มีรายละเอียดดังนี้

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	
	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)	    
	 บริษัทย่อย	 -	 -	 140,018,146	 148,861,955
	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีกรรมการร่วมกัน)	 4,854,175	 2,944,197	 4,754,022	 2,814,192

	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 4,854,175	 2,944,197	 144,772,168	 151,676,147

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	
	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	17)    
	 บริษัทย่อย	 -	 -	 38,000,076	 42,835,949
	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีกรรมการร่วมกัน)	 63,793,969	 45,346,692	 53,122,145	 36,600,514

	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 63,793,969	 45,346,692	 91,122,221	 79,436,463

2562 25612562 2561

งบกำรเงินรวม

สัญญำส�ำคัญกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

 สัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย 
การค้าและรูปแบบการให้บริการ	และสิทธิ
ในการด�าเนินธุรกิจ
	 เมื่อวันที	่10	กุมภาพันธ์	2537	บริษัทฯ
เข้าท�าสัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย 
การค้าและรูปแบบการให้บริการ	 “เอ็ม	 เค	
เรสโตรองต์”	 ในการเปิดร้านอาหารสุกี้ยากี้
รูปแบบไทยในประเทศญี่ปุ ่นแก ่บริษัท	 
พลนีสั-เอ็มเค	จ�ากดั	ซึง่เป็นกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กันในประเทศญี่ปุ ่น	 โดยมีค่าธรรมเนียม 
รายเดือนในอัตราตามทีร่ะบใุนสญัญา	สญัญา 
ดังกล่าวมีอายุ	 3	 ปีและจะต่ออายุออกไป 
อีกทุกๆ	3	ปีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้ง
สิ้นสุดสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวัน 
สิ้นสุดสัญญา	180	วัน

	 สัญญารับจ้างบริหารงาน
	 บริษัทฯ	เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหารงาน
ให้แก่	บริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	ซึ่ง
บริษัทฯตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการ
ปฏิบัติงานที่สาขา	ด้านการพัฒนาธุรกิจและ
งานวิศวกรรม	ด้านการจัดซื้อ	ด้านการตลาด	
ด้านการบัญชีและการเงิน	 ด้านการบริหาร
งานบุคคลและด้านการควบคุมคุณภาพ	โดย
บริษัทฯ	 จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหาร
งานตามสญัญาเป็นรายเดอืนในอตัราเดอืนละ	
12.5	 ล้านบาท	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต  ่
วันที	่1	มกราคม	2562	-	31	ธันวาคม	2562	
(2561:	อัตราเดือนละ	10	ล้านบาท)	สัญญา
จะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ	1	ป	ีจนกว่า
บริษัทฯ	 จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท	 เอ็ม	 เค	 
อินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะ

เวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า	3	เดือน
	 บริษัทฯ	เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหารงาน
ให้แก่บรษิทั	เอม็เค	เซอร์วสิ	เทรนนิง่	เซน็เตอร์	
จ�ากัด	 ซึ่งบริษัทฯ	 ตกลงรับจ้างบริหารงาน 
ในด้านการจัดซื้อ	 ด้านการบัญชีและการเงิน	
ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงาน 
การฝึกอบรม	โดยบรษิทัฯ	จะได้รบัค่าตอบแทน 
ในการบรหิารงานตามสญัญาเป็นรายเดอืนใน
อตัราเดอืนละ	0.17	ล้านบาท	โดยมผีลบังคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2562	-	31	ธนัวาคม	
2562	(2561:	อัตราเดือนละ	0.15	ล้านบาท)	
สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ	 1	 ปี	
จนกว่าบริษัทฯ	 จะได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท	
เอ็มเค	 เซอร์วิส	 เทรนนิ่ง	 เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 
ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละรอบ 
ไม่น้อยกว่า	3	เดือน

(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



063

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 บริษัทฯ	เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหารงาน
ให้แก่	บรษิทั	อนิเตอร์เนช่ันแนล	ฟูด้	ซัพพลาย	
จ�ากัด	 ซึ่งบริษัทฯ	 ตกลงรับจ้างบริหารงาน 
ในด้านการจัดซื้อ	 ด้านการบัญชีและการเงิน	
ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการ
ควบคุมคุณภาพ	 โดยบริษัทฯ	 จะได้รับค่า
ตอบแทนในการบริหารงานตามสัญญาเป็น
รายเดอืนในอตัราเดอืนละ	0.20	ล้านบาท	โดย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2562	- 
31	 ธันวาคม	 2562	 (2561:	 อัตราเดือนละ	
0.16	 ล้านบาท)	 สัญญาจะมีการต่ออายุ 
ออกไปอีกทุกๆ	1	ปี	จนกว่าบริษัทฯ	จะได้รับ
หนงัสอืแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อักษร 
จากบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย	
จ�ากัด	 ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาใน 
แต่ละรอบไม่น้อยกว่า	3	เดือน
	 บริษัทฯ	เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหารงาน
ให้แก่	 บริษัท	 เอ็ม-เซนโค	 โลจิสติกส์	 จ�ากัด	 
ซึ่งบริษัทฯ	 ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้าน 
การจัดซื้อ	 ด้านการบัญชีและการเงิน	 ด้าน 
การบรหิารงานบคุคลและบรหิารงานการฝึก
อบรม	 โดยบริษัทฯ	 จะได้รับค่าตอบแทน 
ในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ	 0.22	 ล้านบาท	 โดยมีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2561	 -	 
31	 สิงหาคม	 2562	 และในอัตราเดือนละ	 
0.31	 ล้านบาท	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 
1	กันยายน	2562	-	31	สิงหาคม	2563	
	 บริษัทฯ	เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหารงาน
ให้แก่	 บริษัท	 แหลมเจริญ	 ซีฟู้ด	 จ�ากัด	 ซึ่ง
บริษัทฯ	 ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้าน 
การจัดซื้อ	 ด้านการบัญชีและการเงิน	 ด้าน 
การบริหารงานบุคคลและบริหารงานการ 
ฝึกอบรม	 โดยบริษัทฯ	 จะได้รับค่าตอบแทน 
ในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ	 0.78	 ล้านบาท	 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	 2562	 -	 

30	พฤศจกิายน	2563	สญัญาจะมกีารต่ออายุ
ออกไปอีกทุกๆ	1	ป	ีจนกว่าบริษัทฯ	จะได้รับ
หนงัสอืแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	ล่วงหน้า
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า	
3	เดือน

	 สญัญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพืน้ทีแ่ละ
สัญญาให้บริการช่วง
	 บริษัทฯ	 เข้าท�าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธ ิ
การเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วงแก่
บรษิทั	เอ็ม	เค	อนิเตอร์ฟูด้	จ�ากดั	ทัง้สิน้	6	แห่ง	 
รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วงเป็นไปตาม 
เงือ่นไขของสญัญาแต่ละฉบบั	สญัญาดงักล่าว
มีอายุ	3	-	5	ปี	โดยสัญญาอายุ	3	ปี	สามารถ
ต่ออายุออกไปได้อีกทุกๆ	 3	 ปี	 หากบริษัท	 
เอม็	เค	อนิเตอร์ฟู้ด	จ�ากดั	มไิด้ปฏบัิตผิดิสญัญา

 สัญญาให้เช่าอาคาร
	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559	 บริษัทฯ	 
เข้าท�าสญัญาให้เช่าอาคารกบับริษทั	อนิเตอร์
เนชัน่แนล	ฟูด้	ซพัพลาย	จ�ากดั	โดยทีฝ่่ายหลงั
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ	 เป็นจ�านวน	
0.54	 ล้านบาทต่อเดือน	 สัญญาให้เช่าน้ี 
มีก�าหนดระยะเวลาเช่า	 6	 ปี	 นับแต่วันที	่ 
1	พฤษภาคม	2559	ถงึวนัที	่30	เมษายน	2565	
ต่อมาเมือ่วนัที	่17	พฤษภาคม	2559	บรษิทัฯ
และบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย	
จ�ากดั	ตกลงเปลีย่นจ�านวนพืน้ทีเ่ช่าและอตัรา
ค่าเช่าเป็นจ�านวน	0.37	ล้านบาทต่อเดือน
	 เมื่อวันที	่15	มิถุนายน	2560	และบริษัท	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 ฟู ้ด	 ซัพพลาย	 จ�ากัด	 
ตกลงเปลีย่นจ�านวนพืน้ทีเ่ช่าและอตัราค่าเช่า 
เป็นจ�านวน	0.46	ล้านบาทต่อเดือน

 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
	 เมื่อวันที	่1	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	ได้

ท�าสญัญาเช่าทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างกบับรษัิท	 
โกลบอล	 แอสเซท	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	
โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินรวม	6	โฉนด	
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 และบริษัทฯ	 ตกลงที่จะ
จ่ายค่าเช่าเป็นจ�านวน	1.69	ล้านบาทต่อเดือน	
สญัญามผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2558	
จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560	และบริษัทฯ
จะต้องแจ้งความจ�านงการต่ออายุสัญญาเช่า
ก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า	
90	วัน
	 เมื่อวันที	่16	พฤศจิกายน	2560	บริษัทฯ
และบรษิทั	โกลบอล	แอสเซท	ดเีวลลอปเม้นท์	
จ�ากัด	ได้ตกลงท�าสัญญาเช่าฉบับใหม่	 โดยที่
ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	
และบริษทัฯ	ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าเช่าเป็นจ�านวน	
1.94	 ล้านบาทต่อเดือน	 สัญญามีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2561	จนถึงวันที่	31	
ธันวาคม	 2563	 และบริษัทฯ	 จะต้องแจ้ง 
ความจ�านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะ
เวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า	90	วัน

 สัญญาสนับสนุนด้านการด�าเนินงาน
	 บริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาสนับสนุนด้าน 
การด�าเนินงานกบับรษิทั	เอม็-เซนโค	โลจิสตกิส์	
จ�ากดั	ซึง่บรษิทัฯ	ตกลงให้บริการพืน้ทีท่ีจ่อด
รถบรรทุกและพื้นที่ส�านักงาน	สาธารณปูโภค
และการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถบรรทุก	
โดยบรษิทัฯ		จะได้รับค่าตอบแทนตามสญัญา 
เป็นรายเดอืนในอตัราเดอืนละ	1.28	ล้านบาท	
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	
2561	 -	 31	 สิงหาคม	 2562	 และในอตัรา 
เดอืนละ	0.63	ล้านบาท	โดยมผีลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่	1	กันยายน	2562	-	31	สิงหาคม	2563

 สัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า
	 เมื่อวันที	่ 1	 มีนาคม	 2556	บริษัทฯ	 ได้ 
ท�าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า 
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กับบริษัท	โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์	
จ�ากัด	 โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินและ
อาคารคลงัสนิค้าและบริษทัฯ	ตกลงทีจ่ะจ่าย
ค่าเช่าตามอัตราที่ระบุในสัญญา	สัญญาเช่านี้
มีก�าหนดระยะเวลาเช่า	 20	 ปี	 นับแต่วันที	่ 
1	พฤศจกิายน	2556	ถงึวนัที	่31	ตลุาคม	2576	
ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ	เริ่มช�าระ
ค่าเช่างวดแรกในวันที	่1	พฤศจิกายน	2556	
เป็นต้นไป	และบรษิทัฯ	จะต้องแจ้งความจ�านง 
การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิม
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า	90	วัน	
	 เมื่อวันที	่18	เมษายน	2559	บริษัทฯ	ได้
ท�าสญัญาเช่าทีดิ่นเพิม่เตมิกบับรษิทั	โกลบอล	

แอสเซท	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	โดยทีฝ่่ายหลงั 
ตกลงให้เช่าที่ดินและบริษัทฯ	ตกลงที่จะจ่าย
ค่าเช่าตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา	สญัญาเช่าน้ี
มีก�าหนดระยะเวลาเช่า	17	ป	ี6	เดือน	นับแต่
วันที	่1	พฤษภาคม	2559	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	
2576	 ท้ังนี้สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ	 
เริม่ช�าระค่าเช่างวดแรกในวนัที่	1	พฤษภาคม	
2559	 เป็นต้นไป	 และบริษัทฯจะต้องแจ้ง
ความจ�านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะ
เวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า	90	วัน

 สัญญาจ้างบริการจัดเก็บสินค้าและ
ขนส่งสินค้า

	 บริษัทฯ	 เข้าท�าสัญญากับบริษัท	 เอ็ม- 
เซนโค	โลจิสติกส์	จ�ากัด	โดยที่ฝ่ายหลังตกลง
รับจ้างเป็นผู้จัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า 
ให้กับบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ตกลงที่จะจ่าย 
ค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา	 สัญญา 
สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2563

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	
2562	 และ	 2561	 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย 
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ 
ผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย:	บาท)

2562 2561

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 158	 145
	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 5	 11

 รวม		 163	 156

	 ในระหว่างป	ี2562	บริษัทฯ	มีการจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานแก่กรรมการและผู้บริหารจ�านวน	2.3	ล้านบาท
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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(หน่วย:	บาท)

(หน่วย:	บาท)

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

8. เงินลงทุนชั่วครำว

	 8.1		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	เงินลงทุนชั่วคราว	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

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

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

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

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	0.37	ต่อปี	(2561:	ร้อยละ	0.10	ถึง	0.40	ต่อปี)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	1.70	ถึง	1.95	ต่อปี	(2561:	ร้อยละ	1.45	ถึง	1.96	ต่อปี)



066

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย:	บาท)

(หน่วย:	บาท)

	 8.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด	
	 	 ในประเทศ	-	ราคาทุน	 5,595,022,042	 3,071,968,036	 4,810,438,180	 2,293,916,716
	 บวก:	ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 30,047,236	 14,453,606	 26,988,644	 12,428,704

	 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย	์
	 	 เพื่อค้า	-	มูลค่ายุติธรรม	 5,625,069,278	 3,086,421,642	 4,837,426,824	 2,306,345,420

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

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

	 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สรุปได้ดังนี้



(หน่วย:	บาท)

067

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 8.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

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

	 เงินฝากกับสถาบันการเงิน	 300,250,000	 325,520,000

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนในความต้องการของตลาดในต่างประเทศ		 639,000,000	 639,000,000
	 หุ้นกู้ในประเทศ	 315,185,361	 261,889,363
	 บวก	(หัก):	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 2,902,781	 (2,676,219)
	 บวก	(หัก):	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 (38,500,000)	 12,040,000

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	มูลค่ายุติธรรม	 918,588,142	 910,253,144

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

 จัดประเภทเป็น
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	(หมายเหตุ	13)	 1,218,838,142	 1,235,773,144



068

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย:	บาท)

	 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

 ยอดคงเหลือต้นปี	 910,253,144	 148,337,877
	 ซื้อเพิ่ม	 148,243,391	 867,378,170
	 จ�าหน่ายระหว่างงวด	-	ราคาทุน	 	
	 	 เงินสดรับจากการจ�าหน่าย	 (95,142,444)	 (115,198,496)
	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่าย	 195,051	 160,514
	 รวม		 (94,947,393)	 (115,037,982)
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	 5,579,000	 (2,464,921)
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (50,540,000)	 12,040,000

	 ยอดคงเหลือปลายปี	 918,588,142	 910,253,144

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล 
เพื่อการลงทุน	 ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน	 โดยมีการลงทุน 
ในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	
บริษัทฯ	 จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น																								
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ 
ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าว	 โดยใช้มูลค่า
อ้างอิงจากบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุดงั
กล่าวข้างต้น	ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
เพิ่มขึ้นจ�านวน	5.58	ล้านบาท	(2561:	ลดลง
จ�านวน	2.46	ล้านบาท)	บริษัทฯ	บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในหลกัทรพัย์เผือ่ขายดงักล่าวในก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัฯ	แสดง
รายการเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่จะ
ครบก�าหนดเกนิ	1	ปี	จ�านวน	1,218.8	ล้านบาท	 
(2561:	 1,235.8	 ล้านบาท)	 ไว้ภายใต้บัญชี	 
“เงนิลงทนุระยะยาวอืน่”	ในส่วนของสนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน



 

069

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย:	บาท)

25622562 25612561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
	 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	
	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 206,810	 684,355	 116,881,794	 132,509,402

	 รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 206,810	 684,355	 116,881,794	 132,509,402
    
	 ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	
	 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	
	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 62,908,026	 32,679,441	 43,876,390	 26,374,926

	 รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 62,908,026	 32,679,441	 43,876,390	 26,374,926

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

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

	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 157,845,146	 98,583,034	 276,424,868	 239,219,569



070

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

10.  สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย:	บาท)

2562 2562 25622561 2561 2561

งบกำรเงินรวม

	 สินค้าส�าเร็จรูป	 226,873,972	 209,720,117	 -	 (107,534)	 226,873,972	 209,612,583
	 วัตถุดิบ	 41,978,234	 39,007,582	 -	 -	 41,978,234	 39,007,582
	 วัสดุอุปกรณ์	 89,245,873	 80,470,942	 -	 -	 89,245,873	 80,470,942

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

รำคำทุน สินค้ำคงเหลือ - สุทธิรำยกำรปรับลดรำคำทุน 
ให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ

	 สินค้าส�าเร็จรูป	 189,659,884	 187,160,082	 -	 -	 189,659,884	 187,160,082
	 วัตถุดิบ	 36,344,360	 36,624,604	 -	 -	 36,344,360	 36,624,604
	 วัสดุอุปกรณ์	 83,859,500	 77,683,814	 -	 -	 83,859,500	 77,683,814

 รวม	 309,863,744	 301,468,500	 -	 -	 309,863,744	 301,468,500

2562 2562 25622561 2561 2561

(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน สินค้ำคงเหลือ - สุทธิรำยกำรปรับลดรำคำทุน 
ให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ



(หน่วย:	บาท)

25622562
(ร้อยละ)

2562
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย:	บาท)

2562 2562 25622562 25612561 2561 2561

บริษัท

บริษัท

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนำจ
ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม

ก�ำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสีย 
ที่ ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 

ในบริษัทย่อยในระหว่ำงปี

รำคำทุน เงินปันผลที่บริษัทฯ รับส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

สัดส่วน
กำรลงทุน

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

   11.1		เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 11.2			รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ

	 บริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	

	 		 จ�ากัด	 400,000,000	 400,000,000	 100	 100	 299,049,977	 299,049,977	 299,999,947	 279,999,951 

	 บริษัท	เอ็มเค	เซอร์วิส		

	 		 เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร	์จ�ากัด	 35,000,000	 35,000,000	 100	 100	 52,429,895	 52,429,895	 52,499,896	 27,999,944

	 บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	

	 		 ฟู้ด	ซัพพลาย	จ�ากัด	 280,000,000	 280,000,000	 100	 100	 279,999,970	 279,999,970	 -	 -

	 บริษัท	มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	

	 		 เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 60,000,000	 60,000,000	 100	 100	 				59,999,970	 59,999,970	 -	 -

	 บริษัท	คาตาพัลท์	จ�ากัด	 2,070,000,000	 -	 100	 -	 2,069,999,950		 -	 -	 -

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

	 บริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	 35	 320,210,479	 6,641,197



(หน่วย:	บาท)

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ำกัด

2562

(หน่วย:	บาท)

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ำกัด

072

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 11.3		ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ	ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ 
ระหว่างกัน

	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 228,117,072
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 195,401,140
	 หนี้สินหมุนเวียน	 179,066,126
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 16,693,190

	 รายได้	 116,949,750
	 ก�าไร			 18,974,849
	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 -
	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 18,974,849

ส�ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562                           
(วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุม) 

ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562

	 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 11.4		 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2561  
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ม ี
มตอินมุตัใิห้จดัตัง้บรษิทั	มาร์ค	วัน	อนิโนเวช่ัน	
เซ็นเตอร	์จ�ากัด	(“บริษัทย่อย”)	เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม	โดยมีทุนจดทะเบียน	60	ล้านบาท	
(หุ้นสามัญ	 6	 ล้านหุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 
10	บาท)	โดยบริษัทฯ	ได้ถือหุ้นร้อยละ	100	
ในบริษัทย่อยแห่งนี้

	 11.5		 เมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 2562	 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ม ี
มติอนุมัติให้จัดต้ังบริษัท	 คาตาพัลท์	 จ�ากัด	
(“บริษัทย่อย”)	 เพื่อด�าเนินธุรกิจลงทุนใน
ธรุกจิอาหาร	โดยมทีนุจดทะเบยีน	1	ล้านบาท	
(หุน้สามญั	0.1	ล้านหุน้	มลูค่าหุน้ละ	10	บาท)	
โดยบริษัทฯ	ได้ถือหุ้นร้อยละ	100	ในบริษัท
ย่อยแห่งใหม่นี้
 
 11.6		 เม่ือวันท่ี	 6	 กันยายน	 2562	 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ม ี
มติอนุมัติในเรื่องดังนี้

	 -	 อนุมัติให้บริษัท	 คาตาพัลท์	 จ�ากัด	
(“บริษัทย่อย”)	 ด�าเนินการลงทุนซื้อหุ ้น
สามัญของบริษัท	 แหลมเจริญ	 ซีฟู้ด	 จ�ากัด	
(“กจิการ”)	ในสดัส่วนร้อยละ	65	โดยมมีลูค่า
เงินลงทุนโดยประมาณ	 2,060	 ล้านบาท	 
การลงทนุในกจิการจะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขบงัคับ 
ท่ีส�าคัญภายใต้สัญญาส�าคัญที่ เกี่ยวข้อง	 
ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน	
	 -	 อนมุตักิารลงทนุเพิม่ในบรษิทั	คาตาพลัท์	
จ�ากดั	(“บริษทัย่อย”)	จ�านวน	2,069	ล้านบาท	
บริษัทย ่อยดังกล ่าวจะมีทุนจดทะเบียน 
เพิ่มจาก	1	ล้านบาท	 เป็น	2,070	ล้านบาท	
(หุน้สามญั	207	ล้านหุ้น	มลูค่าหุน้ละ	10	บาท)	
โดยบริษัทฯ	 มีสัดส่วนการถือหุ ้นคงเดิม 
ในอตัราร้อยละ	100	บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีน 
เพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 
วันที	่1	พฤศจิกายน	2562

 11.7		 เมื่อวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2562	 
 บริษัท	คาตาพัลท์	จ�ากัด	(“บริษัทย่อย”)	
ได้เข้าท�าสัญญาซื้อกิจการโดยการซื้อหุ ้น
สามัญในบริษัท	 แหลมเจริญ	 ซีฟู้ด	 จ�ากัด	 
จากผู้ถือหุ้นเดิม	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ 

เข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มเครือข่ายสาขาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ	สร้างผลประโยชน์ 
ส่วนเพ่ิมให้กลุม่ธรุกจิปัจจบุนัของกลุม่บรษิทั
และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่
	 เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	2562	บรษิทัย่อย 
ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 แหลมเจริญ	 
ซีฟู้ด	จ�ากัด	จ�านวน	1,202,890	หุ้น	มูลค่า
หุ้นละ	 100	 บาท	 จากผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่า
รวมทั้งสิ้น	 2,060	 ล้านบาท	 บริษัทย่อยได้ 
จ่ายช�าระเงนิเมือ่วนัที	่29	พฤศจกิายน	2562
	 กลุ ่มบริษัทได้ด�าเนินการให้มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมา	ณ	วันซื้อกิจการ	โดยการ
วดัมลูค่านีเ้สรจ็สมบรูณ์ในไตรมาสที	่4	ของปี	
2562	ซึง่อยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมลูค่า	
12	เดอืน	นบัจากวนัทีซ่ือ้กจิการตามทีก่�าหนด 
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที่	
3	(ปรับปรุง	2561)	
	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและ
หน้ีสินที่รับมา	ณ	 วันที่ซื้อกิจการของบริษัท	
แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	มีรายละเอียดดังนี้
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย:	พันบาท)

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 120,546

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 18,972

	 สินค้าคงเหลือ		 11,184

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 2,505

	 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ	์	 136,276

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 858,310

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 55,410

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 (70,367)

	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 (27,088)

	 รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี	 (1,445)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (20,735)

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 (14,830)

	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 (171,462)

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 (1,364)

	 สินทรัพย์สุทธิ	 895,912

	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 (313,569)

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	 582,343

	 เงินสดจ่าย	 2,060,000

	 ค่าความนิยม		 1,477,657

	 ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 2,060,000

	 หัก:	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ	 (120,546)

	 เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		 1,939,454

	 รายได้และก�าไรของบริษัท	 แหลมเจริญ	 ซีฟู้ด	 จ�ากัด	 ถูกรวมในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ต้ังแต่วันที่ 
ซื้อกิจการมีจ�านวน	117	ล้านบาท	และ	19	ล้านบาท	ตามล�าดับ
	 หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน	รายได้และก�าไรของบริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	จะถูกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน
รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	826.6	ล้านบาท	และ	120	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 (หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

	 อัตราการเติบโต	 2

	 อัตราคิดลด	 11

	 11.8		ค่าความนิยม
	 กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	 โดยประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงนิซึง่ได้รบัอนมุตัจิากฝ่ายบรหิาร	ประมาณการกระแสเงินสด 
ดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา	5	ปี	
	 ข้อสมมติที่ส�าคัญในการค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย	์สรุปได้ดังนี้

	 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย	แผนธุรกิจ	การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม	และอัตราคิดลดเป็นอัตรา
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ	
	 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
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บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ำกัด บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

077

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 12.2		ส่วนแบ่งขาดทุน
	 ในระหว่างป	ีส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังนี้

 12.3		ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า
	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

กำรร่วมค้ำ

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 660,698	 774,786	 46,065	 94,226
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 1,150,684	 579,216	 223,403	 89,913

 สินทรัพย์รวม	 1,811,382	 1,354,002	 269,468	 184,139

	 หนี้สินหมุนเวียน	 66,373	 43,444	 33,805	 27,198
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 16,926	 9,941	 151,018	 10,672

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

	 สินทรัพย์สุทธิ	 1,728,083	 1,300,617	 84,645	 146,269
	 สัดส่วนเงินลงทุน	(ร้อยละ)	 49.75	 49.75	 50.00	 50.00

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

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

	 บริษัท	พลีนัส	แอนด์	เอ็ม	เค	พีทีอี	ลิมิเท็ด	 (29,881)	 (1,723)
	 บริษัท	เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์	จ�ากัด	 (11,211)	 307

   	 (41,092)	 (1,416)



 

(หน่วย:	พันบาท)

25622562 25612561

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ำกัด บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

078

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 รายได้	 256,659	 98,416	 306,290	 297,829
	 รายได้อื่น	 6,661	 10,404	 1,846	 4,121
	 ต้นทุนขายและบริการ	 (260,647)	 (104,092)	 (73,622)	 (77,103)
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 (25,207)	 (4,111)	 (294,276)	 (228,292)

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 (22,534)	 617	 (59,762)	 (3,445)
	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 -	 -	 -	 -

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 (22,534)	 617	 (59,762)	 (3,445)
	 สัดส่วนเงินลงทุน	(ร้อยละ)	 49.75	 49.75	 50.00	 50.00

	 สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
	 	 ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (11,211)	 307	 (29,881)	 (1,723)

 ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)
  จากการลงทุนในการร่วมค้า (11,211)	 307	 (29,881)	 (1,723)

	 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	



(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

13.  เงินลงทุนระยะยำวอื่น

	 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	(หมายเหตุ	8.3)  
	 เงินฝากประจ�า	 300,250,000	 325,520,000
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 918,588,142	 910,253,144

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

 เงินลงทุนทั่วไป  
	 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ	-	ราคาทุน	 7,278,275	 7,278,275
	 หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (7,278,275)	 (7,278,275)

	 เงินลงทุนทั่วไป	-	สุทธิ	 -	 -

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

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.56	ต่อปี	(2561:	ร้อยละ	2.56	ต่อปี)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

15.  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

			 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายละเอียดดังนี้

 ราคาทุน   
	 1	มกราคม	2561	 181,012,748	 172,298,510
	 ซื้อเพิ่ม	 20,069,674	 18,820,237

	 31	ธันวาคม	2561	 201,082,422	 191,118,747
	 ซื้อเพิ่ม	 26,141,789	 24,733,720
	 ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	 26,191,520	 26,191,520
	 เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ	(หมายเหตุ	11.7)	 858,310,234	 -
	 ตัดจ�าหน่าย	 (93,456)	 (93,456)

 31	ธันวาคม	2562	 1,111,632,509	 241,950,531

 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  
	 1	มกราคม	2561	 95,510,925	 91,656,524
	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 16,269,019	 15,443,109

	 31	ธันวาคม	2561	 111,779,944	 107,099,633
	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 22,932,988	 19,582,856
	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย	 (76,545)	 (76,545)

	 31	ธันวาคม	2562	 134,636,387	 126,605,944

 มูลค่าสุทธิตามบัญช ี  
	 31	ธันวาคม	2561	 89,302,478	 84,019,114

	 31	ธันวาคม	2562	 976,996,122	 115,344,587

	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับป ี  
	 2561	 16,269,019	 15,443,109

	 2562	 22,932,988	 19,582,856



085

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

16.  สิทธิกำรเช่ำ

(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 ราคาทุน   
	 1	มกราคม	2561	 1,123,542,290	 1,087,162,531
	 ซื้อเพิ่ม	 24,589,830	 24,589,830
	 ตัดจ�าหน่าย	 (36,532,575)	 (36,532,575)

	 31	ธันวาคม	2561	 1,111,599,545	 1,075,219,786
	 ซื้อเพิ่ม	 404,321	 404,321

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

 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  
	 1	มกราคม	2561	 857,150,120	 837,397,017
	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 42,461,493	 40,443,299
	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย	 (36,532,575)	 (36,532,575)

	 31	ธันวาคม	2561	 863,079,038	 841,307,741
	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 42,960,402	 40,942,209

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

 มูลค่าสุทธิตามบัญช ี  
	 31	ธันวาคม	2561	 248,520,507	 233,912,045

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

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับป ี  
	 2561		 42,461,493	 40,443,299

	 2562	 42,960,402	 40,942,209



 

(หน่วย:	บาท)

25622562 25612561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

18.  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(หน่วย:	บาท)

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

086

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

17.  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,403,113	 -	 27,654,654	 30,978,281
	 เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 518,760,830	 614,691,752	 435,142,432	 599,123,615
	 เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 62,390,856	 45,346,692	 63,467,567	 48,458,182
	 เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 74,076,107	 115,372,328	 59,491,638	 105,776,798
	 เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์	 101,637,472	 148,666,610	 72,760,265	 116,700,356
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 1,066,814,789	 989,598,275	 837,517,207	 814,152,594
	 เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์	 -	 9,923,973	 -	 9,923,973
	 อื่นๆ		 30,224,340	 21,810,747	 16,747,446	 20,184,867

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

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 54,160,000	 -
	 หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	 (2,807,772)	 -

 รวม		 51,352,228	 -
	 หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 (12,849,656)	 -

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	 38,502,572	 -

	 บริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการด�าเนินงาน	โดยมีก�าหนดการช�าระ
ค่าเช่าเป็นรายปี	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	5	ปี	



(หน่วย:	บาท)

087

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�า่ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

รวมไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

	 ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 13,540,000	 40,620,000	 54,160,000	
	 ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญช	ี															 (690,344)	 (2,117,428)	 (2,807,772)	

	 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
	 	 ตามสัญญาเช่า	 12,849,656	 38,502,572	 51,352,228

19.  ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

	 19.1		โครงการสมทบเงิน
	 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้
บรหิารโดยบรษิทั	หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ทสิโก้	จ�ากดั	และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของ 
กลุ่มบริษัท	ในระหว่างปี	2562	กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน	32.8	ล้านบาท	(2561:	33.7	ล้านบาท)	และเฉพาะของ 
บริษัทฯ	เป็นจ�านวน	28	ล้านบาท	(2561:	28.9	ล้านบาท)



งบกำรเงินรวม

(หน่วย:	บาท)

รวมผลประโยชน์                    
หลังออกจำกงำน          

ของพนักงำน

ผลประโยชน์              
ระยะยำวอื่น                 

ของพนักงำน

088

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ณ	วันที่	1	มกราคม	2561	 284,397,774	 35,632,942	 320,030,716
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:	 	 	
	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 26,035,788	 7,379,215	 33,415,003
	 	 ต้นทุนบริการในอดีต	 103,559,622	 -	 103,559,622
	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 9,793,278	 1,192,303	 10,985,581
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
	 	 	 	 ด้านประชากรศาสตร์	 -	 (1,276,361)	 (1,276,361)
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 -	 348,787	 348,787
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 -	 (1,781,432)	 (1,781,432)
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	 	
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
	 	 	 	 ด้านประชากรศาสตร์	 1,222,722	 -	 1,222,722
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 (57,623)	 -	 (57,623)
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 14,697,108	 -	 14,697,108
	 โอนออก		 (8,875,143)	 (646,177)	 (9,521,320)
	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (1,322,192)	 (4,800,000)	 (6,122,192)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 429,451,334	 36,049,277	 465,500,611

	 19.2		โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน



งบกำรเงินรวม

(หน่วย:	บาท)

รวมผลประโยชน์                    
หลังออกจำกงำน          

ของพนักงำน

ผลประโยชน์              
ระยะยำวอื่น                 

ของพนักงำน

089

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 429,451,334	 36,049,277	 465,500,611
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:	 	 	
	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 34,793,350	 5,785,243	 40,578,593
	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 13,853,643	 1,145,812	 14,999,455
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 -	 2,949,760	 2,949,760
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	 	
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 102,805,823	 -	 102,805,823
	 โอนเข้า	(ออก)	 9,157,529	 (616,919)	 8,540,610
	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (14,312,578)	 (3,710,000)	 (18,022,578)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 575,749,101	 41,603,173	 617,352,274



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย:	บาท)

090

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ณ	วันที่	1	มกราคม	2561	 261,994,244	 30,815,658	 292,809,902
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:	 	 	
	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 22,516,306	 6,140,543	 28,656,849
	 	 ต้นทุนบริการในอดีต	 97,025,504	 -	 97,025,504
	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 9,021,937	 1,022,003	 10,043,940
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
	 	 	 	 ด้านประชากรศาสตร์	 -	 131,822	 131,822
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 -	 306,437	 306,437
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 -	 (1,647,252)	 (1,647,252)
 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	 	
		 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
	 	 	 	 ด้านประชากรศาสตร์	 7,496,531	 -	 7,496,531
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 (59,741)	 -	 (59,741)
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	 11,895,382	 -	 11,895,382
	 โอนออก	 	 (8,509,720)	 (639,531)	 (9,149,251)
	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (1,322,192)	 (4,540,000)	 (5,862,192)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 400,058,251	 31,589,680	 431,647,931

รวมผลประโยชน์                    
หลังออกจำกงำน          

ของพนักงำน

ผลประโยชน์              
ระยะยำวอื่น                 

ของพนักงำน



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย:	บาท)

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุน

 

091

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 400,058,251	 31,589,680	 431,647,931
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:	 	 	
	 	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 29,987,441	 4,845,892	 34,833,333
	 	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 12,889,424	 1,004,766	 13,894,190
	 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 -	 2,574,124	 2,574,124
	 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	 	
		 	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลัก
	 	 	 คณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	
	 	 	 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		 95,152,677	 -	 95,152,677
	 โอนออก	 (6,199,356)	 (632,092)	 (6,831,448)
	 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (14,129,549)	 (3,420,000)	 (17,549,549)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 517,758,888	 35,962,370	 553,721,258

รวมผลประโยชน์                    
หลังออกจำกงำน          

ของพนักงำน

ผลประโยชน์              
ระยะยำวอื่น                 

ของพนักงำน

(หน่วย:	บาท)

25622562 25612561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 ต้นทุนขายและบริการ	 5,825,353	 15,074,513	 3,709,511	 13,702,440
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 44,732,387	 97,774,851	 40,185,182	 92,855,265
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 7,970,068	 32,401,836	 7,406,954	 27,959,595

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน	 58,527,808	 145,251,200	 51,301,647	 134,517,300



(หน่วย:	ล้านบาท)

 

เพิ่มขึ้น 1%เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%ลดลง 1%

อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

งบกำรเงินรวม

092

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 กลุม่บรษิทัคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน	1	ปีข้างหน้าเป็นจ�านวนประมาณ	9.22	ล้านบาท	(งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ:	จ�านวน	8.32	ล้านบาท)	(2561:	จ�านวน	12.30	ล้านบาท	งบการเงนิเฉพาะกจิการ:	จ�านวน	11.76	ล้านบาท)	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ	19	ป	ี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	19	ปี)	(2561:	19	ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	19	ปี)

	 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

	 อัตราคิดลด	 1.9	 3.3
	 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)		 4.0	-	5.5	 4.0	-	5.5

	 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	
2562	และ	2561	สรุปได้ดังนี้

 31 ธันวำคม 2562

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 (59.1)	 70.9	 69.5	 (59.1)
	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 (1.9)	 2.0	 -	 -



 

 

 

093

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 (54.7)	 65.6	 64.3	 (54.7)
	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 (1.6)	 1.8	 -	 -

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 (41.0)	 49.1	 48.1	 (41.0)
	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 (1.7)	 1.8	 -	 -

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 (38.0)	 45.6	 44.6	 (38.0)
	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 (1.5)	 1.6	 -	 -

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

อัตรำคิดลด

อัตรำคิดลด

อัตรำคิดลด

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 31 ธันวำคม 2561



 

(หน่วย:	บาท)

25622562 25612561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

094

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

20.  ทุนเรือนหุ้น

	 เมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2561	 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	 4.97 
ล้านบาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิม	 925.85	 ล้านบาท	 (หุ้นสามัญ	 925.85	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท)	 เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่	 920.88	 
ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	920.88	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)	เพื่อตัดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัทฯ
 
21.  ส�ำรองตำมกฎหมำย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง 
ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้	 ในปัจจุบันบริษัทฯ	 ได้จัดสรรทุนส�ารอง 
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22.  ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
	 	 ของพนักงาน	 5,097,610,540	 4,941,799,838	 4,117,498,205	 4,079,637,268
	 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 2,493,545,548	 2,391,768,287	 2,247,228,307	 2,177,124,888
	 ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 1,809,302,505	 1,683,627,933	 1,426,183,251	 1,349,675,503
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 777,055,959	 819,177,869	 604,746,026	 656,618,738
	 ค่าสาธารณูปโภค	 736,128,686	 724,734,913	 578,228,895	 570,734,036
	 ค่าโฆษณา	 317,797,926	 394,148,015	 224,045,400	 274,456,311
	 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 158,638,428	 141,062,094	 122,999,008	 109,295,711
	 ค่าฝึกอบรม	 4,816,988	 4,641,885	 165,644,767	 139,786,912
	 ค่าภาษีโรงเรือน	 93,015,729	 91,351,720	 74,720,175	 74,634,154
	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 35,093,350	 37,228,083	 27,733,492	 29,135,135
	 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป	 (17,153,855)	 12,695,202	 (2,499,802)	 17,983,844



 

 

(หน่วย:	บาท)

(หน่วย:	บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

23.  ภำษีเงินได้

	 23.1		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สรุปได้ดังนี้

	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
	 	 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 (1,115,799)	 492,985	 (1,115,799)	 492,985
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง	
	 	 กับผลขาดทุนจากการประมาณการ
	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 20,377,874	 2,846,279	 19,030,535	 3,866,434

	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น		 19,262,075	 3,339,264	 17,914,736	 4,359,419

	 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	
สรุปได้ดังนี้

095

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี	 536,553,519	 597,977,517	 462,812,506	 523,738,512
	 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 	 นิติบุคคลของปีก่อน	 (653,546)	 2,911,784	 (352,362)	 2,021,376
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	    
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
	 	 แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
	 	 ผลแตกต่างชั่วคราว	 17,353,651	 (42,938,553)	 19,560,898	 (41,249,158)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
 	 ในงบก�าไรขาดทุน	 553,253,624	 557,950,748	 482,021,042	 484,510,730



 

(หน่วย:	บาท)

25622562 25612561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

096

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	แสดงได้ดังนี้

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

	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20%	 20%	 20%	 20%
	 ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		
	 	 คูณอัตราภาษี	 632,697,039	 626,296,677	 609,524,149	 596,303,470
	 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้						
	 	 นิติบุคคลของปีก่อน	 (653,546)	 2,911,784	 (352,362)	 2,021,376
	 ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:	 	 	 	
	 	 รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	 -	 -	 (70,499,969)	 (61,599,979)
	 	 การส่งเสริมการลงทุน	
	 	 	 (หมายเหต	ุ23.2)	 (5,836,762)	 (7,638,877)	 -	 -
	 	 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	 18,792,807	 4,357,094	 15,817,521	 3,039,912
	 	 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่รับรู้ของ	 	 	 	
	 	 	 บริษัทย่อย	 2,037,113	 823,320	 -	 -
	 	 	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	 (93,783,027)	 (68,799,250)	 (72,468,297)	 (55,254,049)

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

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน																		
	 	 งบก�าไรขาดทุน	 553,253,624	 557,950,748	 482,021,042	 484,510,730



 

(หน่วย:	บาท)

25622562 25612561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

097

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	ีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี    
	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 19,622,335	 19,622,335	 15,919,382	 15,919,382
	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 119,196,104	 92,149,662	 110,744,252	 86,329,586
	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 -	 535,244	 -	 535,244
	 เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์	 -	 1,984,795	 -	 1,984,795
	 อื่นๆ		 6,517,079	 8,073,170	 5,412,184	 7,864,214

 รวม		 145,335,518	 122,365,206	 132,075,818	 112,633,221
 
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี    
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 170,985,763	 -	 -	 -
	 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 580,556	 -	 580,556	 -
	 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	 5,572,350	 2,672,149	 5,397,729	 2,485,741
	 ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์	 17,596,215	 -	 17,596,215	 -

 รวม		 194,734,884	 2,672,149	 23,574,500	 2,485,741

	 สินทรัพย	์(หนี้สิน)	ภาษีเงินได้รอการ
	 	 ตัดบัญชีสุทธิ	 (49,399,366)	 119,693,057	 108,501,318	 110,147,480



 

(หน่วย:	บาท)
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้างต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ดังนี้

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 121,586,397	 119,693,057	 108,501,318	 110,147,480
	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 (170,985,763)	 -	 -	 -

	 รวมสินทรัพย	์(หนี้สิน)	ภาษีเงินได้																									
	 	 รอการตัดบัญช	ี-	สุทธิ	 (49,399,366)	 119,693,057	 108,501,318	 110,147,480

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน	56.6	ล้านบาท	
(2561:	 44.6	 ล้านบาท)	 ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก�าไร 
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้	
	 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยดังกล่าวมีจ�านวนเงิน	 53.8	 ล้านบาท	 ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน 
ปี	2566



(หน่วย:	ล้านบาท)
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กิจกำรที่ ได้รับกำรส่งเสริม รวมกิจกำรที่ ไม่ได้รับกำรส่งเสริม
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

 23.2		สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ	สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญประกอบด้วย

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซัพพลำย จ�ำกัด

	 บัตรส่งเสริมเลขที่	 58-2617-1-00-1-0

	 1.	 วันที่ในบัตรส่งเสริม	 18	ธันวาคม	2558

	 2.	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ		 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปและ

	 		 	 	 กึ่งส�าเร็จรูปแช่แข็ง

	 3.	 สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ	

	 		 3.1	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	 ได้รับ

	 		 3.2	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ

	 		 	 ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน

	 		 	 และเงินทุนหมุนเวียน	โดยมีก�าหนดเวลาหกปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก

	 		 	 การประกอบกิจการนั้น		 ได้รับ

	 		 3.3	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น

	 		 	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับ

	 		 	 การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น	 ได้รับ

	 4.	 วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	 7	กรกฎาคม	2559

	 รายได้ของบริษัทย่อยจ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	
2562	และ	2561	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	 รายได้จากการขาย	 196.0	 215.0	 52.0	 16.5	 248.0	 231.5
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

24.  ก�ำไรต่อหุ้น

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�า้หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25.  ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำน

	 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและ
สอบทานอย่างสม�า่เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
	 กลุ่มบริษัทด�าเนินกิจการในส่วนงานด�าเนินงานสองส่วนงาน	 คือ	 ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอื่นที่ประกอบกิจการสนับสนุนธุรกิจอาหาร	
ได้แก่	การให้บรกิารด้านฝึกอบรมและการผลติและจ�าหน่ายอาหาร	และการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกีย่วกบัผลติภณัฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มและด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม	 ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงานด�าเนินงานหลักของกิจการ
และมีข้อมูลของส่วนงานด�าเนินงาน	ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ	90	ของส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์	
จากเหตุผลดังกล่าว	ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว	
คือ	ธุรกิจร้านอาหาร
	 บริษัทฯ	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
ที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน	 ดังนั้น	 รายได้	 ก�าไรจากการด�าเนินงาน	 และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ใน 
งบการเงิน	จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
	 ในป	ี2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	10	ของรายได้ของกิจการ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย
ต่อหุ้น
(บำท)

วันที่จ่ำยเงินปันผล

	 ป	ี2562    
	 เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
	 	 ส�าหรับปี	2561	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2562		 1,197	 1.3	 23	พฤษภาคม	2562	
	 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ด�าเนินงานส�าหรับงวดหกเดือน	 เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2562
	 	 สิ้นสุดวันที	่30	มิถุนายน	2562	 	 1,197	 1.3	 11	กันยายน	2562

 รวม   2,394	 2.6 
    
	 ป	ี2561    
	 เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน	 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	
	 	 ส�าหรับปี	2560	 เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	 1,105	 1.2	 23	พฤษภาคม	2561
	 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ด�าเนินงานส�าหรับงวดหกเดือน	 เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2561
	 	 สิ้นสุดวันที	่30	มิถุนายน	2561	 	 1,105	 1.2	 7	กันยายน	2561

	 รวม  	 2,210	 2.4 

27.  ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

 27.1		ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่มีสาระส�าคัญ	 (2561:	 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน 
ที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�าสัญญาสิทธิการเช่า	 การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวนประมาณ	 59.6	 ล้านบาท	 เฉพาะของบริษัทฯ:	
59.6	ล้านบาท)

 27.2		ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ
	 กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์	และสัญญาบริการอื่นๆ	อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต	่3	ถึง	20	ปี

26.  เงินปันผล

	 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ประกอบด้วย



(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562 2561
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 กลุ่มบริษัทมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้	ดังนี้

 จ่ายช�าระ  
	 	 ภายใน	1	ปี	 1,689	 1,582
	 	 1	ถึง	5	ปี	 1,587	 1,588
	 	 มากกว่า	5	ปี	 224	 242

	 27.3		ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
	 บริษัทฯ	 ได้เข้าท�าสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้ากับบริษัทหลายรายในประเทศ	 โดยบริษัทฯ	 และคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับปริมาณ
การส่งมอบ	ก�าหนดการส่งมอบ	สถานที่ส่งมอบ	และราคาสินค้า	และบริษัทฯ	ตกลงที่จะจ่ายค่าสินค้าตามอัตราที่ระบุในสัญญา

 27.4		หนังสือค�้าประกันธนาคาร
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 มีหนังสือค�้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ�านวนประมาณ	21.1	 ล้านบาท	 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 20.8	 ล้านบาท)	 (2561:	 21.2	 ล้านบาท	 งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 20.9	 ล้านบาท)	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน 
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการจ่ายช�าระเงินให้กับเจ้าหนี ้
จ�านวน	 8.3	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 8.3	 ล้านบาท)	 (2561:	 8.3	 ล้านบาท	 งบการเงินเฉพาะกิจการ:	 8.3	 ล้านบาท)	 และ 
เพื่อค�า้ประกันการใช้ไฟฟ้าจ�านวน	12.8	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	12.5	ล้านบาท)	(2561:	12.9	ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	
12.6	ล้านบาท)

 27.5		การค�า้ประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย	จ�ากัด	(“บริษัทย่อย”)	
จ�านวน	45	ล้านบาท	(2561:	45	ล้านบาท)

28.  ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม	ดังนี้



(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 2

รวม

รวม
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย

	 	 มูลค่ายุติธรรม	  

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	ตราสารหนี้	 -	 -	 5,625	 3,086	 -	 -	 5,625	 3,086

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	ตราสารหนี้	 -	 -	 919	 910	 -	 -	 919	 910

	 	 ตราสารอนุพันธ	์-	สัญญาซื้อขายเงินตรา 

	 	 	 ต่างประเทศล่วงหน้า	-	ก�าไร		 -	 -	 88	 -	 -	 -	 88	 -

 หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	         

	 	 ตราสารอนุพันธ	์-	สัญญาซื้อขายเงินตรา 

	 	 	 ต่างประเทศล่วงหน้า	-	ขาดทุน		 -	 -	 -	 10	 -	 -	 -	 10

 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย

	 	 มูลค่ายุติธรรม	  

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	ตราสารหนี้	 -	 -	 4,837	 2,306	 -	 -	 4,837	 2,306	

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	ตราสารหนี้	 -	 -	 919	 910	 -	 -	 919	 910

	 	 ตราสารอนุพันธ	์-	สัญญาซื้อขายเงินตรา

	 	 	 ต่างประเทศล่วงหน้า	-	ก�าไร		 -	 -	 88	 -	 -	 -	 88	 -

 หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	         

	 	 ตราสารอนุพันธ	์-		สัญญาซื้อขายเงินตรา 

	 	 	 ต่างประเทศล่วงหน้า	-	ขาดทุน		 -	 -	 -	 10	 -	 -	 -	 10



(หน่วย:	ล้านบาท)

ภำยใน 
1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

รวม
มำกกว่ำ  
1 ถึง 4 ปี

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

29.  เครื่องมือทำงกำรเงิน

 29.1		นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของกลุ่ม
บริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่	 107	 “การแสดงรายการและการ 
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	
ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงนิสด	ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่	เงนิลงทนุ	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 กลุม่บริษทัมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
ก�าหนดให ้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	ดังนั้นกลุ่มบริษัท
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ	 นอกจากนี้		
การให ้ สินเชื่อของกลุ ่มบริษัทไม ่มีการ 
กระจุกตัวเน่ืองจากกลุ ่มบริษัทมีฐานของ 
ลกูค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย	
จ�านวนเงนิสงูสดุทีก่ลุม่บรษิทัอาจต้องสญูเสยี 
จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ 
ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 กลุ ่ มบริษัทมีความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
ธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง 
ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบัุน	ความเสีย่ง
จากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ใน
ระดับต�่า	

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได ้
ดังนี้

	 สินทรัพย์ทางการเงิน      
	 เงินสดและรายการ
	 	 เทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 608	 200	 808	 0.10	-	0.37
	 เงินลงทุนชั่วคราว	 1,600	 -	 -	 5,625	 7,225	 1.45	-	1.96
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 158	 158	 -
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 -	 1,219	 -	 -	 1,219	 2.16	-	3.00

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

	 หนี้สินทางการเงิน      
	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่	 -	 -	 -	 1,855	 1,855	 -
	 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ	 12	 39	 -	 -	 51	 2.73

  	 12	 39	 -	 1,855	 1,906	



(หน่วย:	ล้านบาท)

ภำยใน 
1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

รวม
มำกกว่ำ  
1 ถึง 4 ปี

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 สินทรัพย์ทางการเงิน      
	 เงินสดและรายการ
	 	 เทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 529	 196	 725	 0.10	-	0.40
	 เงินลงทุนชั่วคราว	 6,000	 -	 -	 3,086	 9,086	 1.45	-	1.96
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 99	 99	 -
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 -	 1,236	 -	 -	 1,236	 2.01	-	2.74

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

	 หนี้สินทางการเงิน      
	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น	 -	 -	 -	 1,945	 1,945	 -	

  	 -	 -	 -	 1,945	 1,945	



(หน่วย:	ล้านบาท)

ภำยใน 
1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

รวม
มำกกว่ำ  
1 ถึง 4 ปี

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

	 สินทรัพย์ทางการเงิน      
	 เงินสดและรายการ
	 	 เทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 358	 151	 509	 0.10	-	0.37
	 เงินลงทุนชั่วคราว	 1,600	 -	 -	 4,837	 6,437	 1.45	-	1.96	
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 276	 276	 -	
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 -	 1,219	 -	 -	 1,219	 2.16	-	3.00

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

	 หนี้สินทางการเงิน      
	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่	 -	 -	 -	 1,513	 1,513	 -	
	 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ	 12	 39	 -	 -	 51	 2.73	

	 	 	 12	 39	 -	 1,513	 1,564	
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 



(หน่วย:	ล้านบาท)

ภำยใน 
1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

รวม
มำกกว่ำ  
1 ถึง 4 ปี

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 สินทรัพย์ทางการเงิน      
	 เงินสดและรายการ
	 	 เทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 452	 170	 622	 0.10	-	0.40	
	 เงินลงทุนชั่วคราว	 6,000	 -	 -	 2,306	 8,306	 1.45	-	1.96
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 239	 239	 -	
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 -	 1,236	 -	 -	 1,236	 2.01	-	2.74

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

	 หนี้สินทางการเงิน      
	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น	 -	 -	 -	 1,745	 1,745	 -	

  	 -	 -	 -	 1,745	 1,745	

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราว	 การซื้อสินค้าและบริการเป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศ	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้	



2562 2562 25622561 2561 2561

งบกำรเงินรวม
(ล้ำน)

สกุลเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน                                              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

(บำทต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ล้ำน)

	 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังนี้

วันครบก�ำหนดตำมสัญญำงบกำรเงินรวม/                    
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร
(ล้ำน)

สกุลเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน           
ตำมสัญญำ

(บำทต่อหน่วย
เงินตรำต่ำงประเทศ)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

	 สินทรัพย์ทางการเงิน      
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 30.1	 30.1	 30.1	 30.1	 29.9967	 32.2848
	 เยน	 3.2	 1.6	 3.2	 1.6	 0.2723	 0.2892
 หนี้สินทางการเงิน      
	 เยน	 24.3	 21.9	 5.2	 2.5	 0.2796	 0.2970

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562   
	 จ�านวนที่ขาย   
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 30.0	 31.95	-	32.62	 มิถุนายนและตุลาคม	2563
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561   
 จ�านวนที่ขาย   
	 เหรียญสหรัฐอเมริกา	 30.0	 31.95	-	32.62	 มิถุนายนและตุลาคม	2563
 จ�านวนที่ซื้อ   
	 เยน	 	 2.5	 0.2952	 มกราคม	2562
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2562 

 29.2		มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	
กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30.  กำรบริหำรจัดกำรทุน 

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.23:1	
(2561:	0.21:1)	และเฉพาะบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.19:1	(2561:	0.20:1)

31.  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

	 เมื่อวันที	่25	กุมภาพันธ์	2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2563	ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้
	 -	 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายส�าหรับปี	2562	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	1.3	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	1,197.1	ล้านบาท	
	 	 บริษัทฯ	จะน�าเสนอเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ต่อไป	

32.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนินงำน

   ผลกำรด�ำเนินงำน

   รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

   ผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจรำ้นเอ็มเค สุกี ้/ เอ็มเค โกลด์ / เอ็มเค ไลฟ์

	 ในป	ี2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน	17,871	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	637	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.7		
โดยหลักเกิดจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น	639	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาของร้านเอ็มเค	สุกี้และร้านอาหาร
ญี่ปุ่นยาโยอิ	รวมทั้งยอดขายของร้านแหลมเจริญ	ซีฟู้ด	นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้เข้าซื้อกิจการ	จ�านวน	117	ล้านบาท	
ทั้งนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	11,926	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	3.9	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	และก�าไรสุทธิจ�านวน	
2,604	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	30	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2		

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจ�านวน	17,409	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	639	ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	3.8	เนื่องจากการขยายสาขาของร้านเอ็มเค	สุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ	รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายของร้าน
แหลมเจรญิ	ซฟีูด้	จากการทีบ่รษิทัฯ	และบรษิทัย่อยได้เข้าซือ้กจิการในปี	2562	ทัง้นี	้รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ	และบรษัิทย่อย
กว่าร้อยละ	97	เป็นรายได้จากการขายและบริการจากร้านเอ็มเค	สุกี้	เอ็มเค	โกลด์	และเอ็มเค	ไลฟ์	ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทฯ	และร้าน
อาหารญ่ีปุน่ยาโยอิ	ซ่ึงด�าเนนิการโดยบรษิทั	เอม็	เค	อนิเตอร์ฟูด้	จ�ากดั	แนวโน้มสดัส่วนรายได้จากการขายและบริการจากธรุกจิสกุีแ้ละรายได้
จากการขายและบริการจากธุรกิจอาหารญี่ปุ่นยาโยอิมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย	ในขณะที่ร้านอาหารอื่นๆ	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	เนื่องจากในป	ี
2562	บรษิทัฯ	ได้ลงทนุในธุรกจิร้านอาหารแหลมเจรญิ	ซีฟูด้	ซึง่เป็นร้านอาหารทะเล	โดยบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมแีผนทีจ่ะขยายสาขาเพิม่ข้ึน
ในอนาคตเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทฯ

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ

ปี 2562ปี 2561

ร้อยละร้อยละ

13,125
3,256
389

16,770

13,580
3,320
509

17,409

3.5
2.0

30.9
3.8

78.3
19.4
2.3

100.0

78.0
19.1
2.9

100.0

ร้อยละร้อยละ

ร้านเอ็มเค	สุกี้/	เอ็มเค	โกลด์/	เอ็มเค	ไลฟ์
ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ
ร้านอาหารอื่นๆ*
รวมรายได้จากการขายและบริการ

* ร้านอาหารอื่นๆ	คือ	ร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซาก	ิร้านฮากาตะ	ร้านอาหารไทย	ณ	สยาม	ร้านเลอ	สยาม	ร้านบิซซี่	บ็อกซ์	ร้านกาแฟและเบเกอรี่	เลอ	เพอทิท	
	 และร้านอาหารแหลมเจริญ	ซีฟู้ด	ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่บริษัทฯ	เพิ่งลงทุนในช่วงปลายปี	2562

ปี 2562ปี 2561

15
463

13
448

จ�านวนสาขาร้านสุกี้
จ�านวนร้านเปิดใหม่สุทธิ	
จ�านวนสาขา	ณ	สิ้นปี
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ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

13,580
3.5
0.6

14
198

3,320
2.0
-4.8

13,125
3.5
0.4

19
184

3,256
7.6
-0.2

ผลการด�าเนินงานและอัตราการเติบโต	-	ร้านสุกี้
รายได้จากการขายและบริการ	(ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้ทั้งหมด	(ร้อยละ)
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสุกี	้–	สาขาเดิม	(ร้อยละ)  

จ�านวนสาขาร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ
จ�านวนร้านเปิดใหม่สุทธิ	
จ�านวนสาขา	ณ	สิ้นปี

ผลการด�าเนินงานและอัตราการเติบโต	–	ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ
รายได้จากการขายและบริการ	(ล้านบาท)
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายทั้งหมด	(ร้อยละ)
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย	–	สาขาเดิม	(ร้อยละ)

   รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนสุกี้

   รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ

   ผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการจากร้านสุกี้จ�านวน	13,580	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า	455	ล้านบาท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5	โดยหลักเกิดจากการขยายสาขาใหม่จ�านวน	15	สาขา	(ปี	2561:	13	สาขา)	และการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม	
กอปรกับในปี	2562	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายเครื่องดื่มชานมไข่มุกและนมสดไข่มุก	“เสือพ่นไฟ”	(Fire	Tiger)	ซึ่งทางบริษัทฯ	ได้เริ่ม
แคมเปญการตลาดนี้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจ�านวน	3,320	ล้านบาท	คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.0	
จากปีก่อนหน้า	การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิสาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนสาขา	โดยในปี	2562	จ�านวนสาขา
ได้เพิ่มขึ้นสุทธิ	14	สาขา	(ปี	2561	:	19	สาขา)	ส่วนรายได้จากการขายของสาขาเดิมปรับตัวลดลงร้อยละ	4.8	ซึ่งโดยหลักเกิดจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในหมวดร้านอาหารญี่ปุ่น
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   รำยได้อื่น

   ก�ำไรขั้นต้น

   ก�ำไรสุทธิ

   ฐำนะกำรเงิน

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
   และบริหำร

   ต้นทุนกำรขำยและบริกำร
   ของบริษัทฯ

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มีรายได้อื่น	จ�านวน	462	ล้านบาท	โดยหลัก
ประกอบด้วย	รายได้ดอกเบี้ยรับ	จ�านวน	
132	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	11	ล้านบาท	สาเหตหุลกั
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับ
เพิม่ขึน้	และรายได้อืน่	จ�านวน	330	ล้านบาท	
ลดลง	12	ล้านบาท	โดยหลกัเกดิจากการลดลง
ของรายได้จากค่าสนบัสนนุการขายท่ีเรยีกเกบ็
จากบรษัิทคูค้่าตามโปรแกรมส่งเสรมิการขาย
ที่ตกลงกันและก�าไรจากการขายสินทรัพย์
ในระหว่างงวด

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มกี�าไรขัน้ต้นเท่ากบั	11,926	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้
ร้อยละ	3.9	เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า	ส�าหรบั
สัดส่วนก�าไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย
และบริการก็ได้ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ	68.4	ในปี	2561	เป็นร้อยละ	68.5	
ในปี	2562	ซึง่สาเหตหุลกัเนือ่งจากการบรหิาร
จัดการต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น

	 จากปัจจัยต ่างๆ	ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ	และบรษัิทย่อย
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ท�าให้ก�าไรสทุธิ
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยปรับเพิ่มขึ้น
จาก	2,574	ล ้านบาทในปี	2561	เป ็น	
2,604	ล้านบาทในปี	2562	หรือเพิ่มข้ึน	30	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.2	เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน	

สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	17,942	
ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2561	จ�านวน	
768	ล้านบาท	หรอืคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ	
4.5	สาเหตุหลักมาจาก

	 1.	 ในระหว่างปี	2562	บริษัทฯ	รับรู ้
ค่าความนิยม	จ�านวน	1,478	ล้านบาท	จาก
การที่บริษัท	คาตาพัลท ์	จ�ากัด	ซึ่ งเป ็น
บริษัทย ่อยของกลุ ่มบริษัทได ้ เข ้าไปซื้อ
กิจการของบริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	
ในสดัส่วนร้อยละ	65	คิดเป็นมลูค่าเงนิลงทนุ
ประมาณ	2,060	ล้านบาท	โดยผลต่างระหว่าง
มูลค ่าสุทธิของสินทรัพย ์ที่ซื้อตามราคา
ยุติธรรมและมูลค่าที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้เป็น	
“ค่าความนิยม”	ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม
	 2.	 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
จ�านวน	888	ล้านบาท	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็น
ค่าเครื่องหมายการค้า	“แหลมเจริญซีฟู้ด”	
จ�านวน	858	ล้านบาท	ซึง่บริษทัฯ	ได้มาจาก
การซื้อธุรกิจบริษัท	แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	
โดยบริษัทฯ	บันทึกต ้นทุนเริ่มแรกของ
เครื่องหมายการค ้าดังกล ่าวตามมูลค ่า
ยุติธรรม	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	
	 3.	 การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในการร่วมค้า	

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	ค่าเช่า	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และส่งเสริมการขาย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	และ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัด
จ�าหน่าย	ในปี	2562	มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารทั้งสิ้น	9,183	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้น
จากปี	2561	จ�านวน	377	ล้านบาท	หรือ	
คิดเป็นร้อยละ	4.3	เหตุผลหลักเนื่องจาก

	 1.	การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน	
เนือ่งจากการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนพนกังานและ
ผู้บริหารเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
	 2.	การเพ่ิมขึ้นของค่าเช่าและค่าบริการ
จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
	 ด้วยเหตุผลหลักข้างต้น	จึงส่งผลให้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต่อรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	51.1	
ในปี	2561	เป็นร้อยละ	51.4	ในปีนี้	

	 ต้นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ	
กว่าร้อยละ	90	เป็นต้นทุนค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม	ต ้นทุนอื่นๆ	ได ้แก ่	ค ่าขนส่ง	
ค่าเกบ็รกัษาสนิค้าในคลงัสนิค้า	ค่าเสือ่มราคา
อาคารโรงงาน	เครื่องจักรและอุปกรณ์	
ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	มี
การควบคุมระบบการจัดซื้อและการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ	โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบและ
สินค้าส�าเร็จรูปส�าหรับร้านสุกี้	ร้านอาหาร
ญี่ปุ ่นยาโยอิ	และร้านอาหารอ่ืนเป็นแบบ
รวมศนูย์	ท�าให้มกีารสัง่ซ้ือสนิค้าจ�านวนมาก
ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้	ส่งผลให้มกีารประหยดั
เนือ่งจากขนาด	(Economy	of	Scale)	และ
มีอ�านาจต่อรองทีค่่อนข้างสงูกบัผูจ้ดัจ�าหน่าย	
อีกทั้งการผลิตที่ผ่านครัวกลางเกือบท้ังหมด	
ท�าให ้ เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด
จากการผลิตและยังสามารถควบคมุคณุภาพ
สินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันได้อีกด้วย	
นอกจากนี	้บรษิทัฯ	มกีารบรหิารจดัการสนิค้า
คงเหลือท้ังประเภทวตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปู	
โดยประมาณการความต้องการวัตถุดิบและ
สินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาในแต่ละวัน	
ท�าให้สามารถควบคมุปรมิาณสนิค้าทีจ่ดัส่งไปให้

แต่ละสาขาและควบคุมปริมาณของเสียได้
ในแต่ละวัน	การบริหารการจัดส่งวัตถุดิบ
และสนิค้าส�าเรจ็รปูแบบรวมศนูย์ยงัช่วยท�าให้
สามารถควบคุมต้นทนุการจดัส่งได้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น
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จ�านวน	182	ล้านบาท	โดยหลกัเกดิจากในปี	
2562	บริษัทฯ	มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท	
เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์	จ�ากัด	จ�านวน	224	
ล้านบาท	(โดยหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯ	มี
สัดส่วนการถือหุ ้นคงเดิมในอัตราร้อยละ	
49.75)	นอกจากนี้	ในปี	2562	บริษัทฯ	รับรู้
ส่วนแบ่งขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัร่วมค้า	
จ�านวน	41	ล้านบาท
	 4.	 การเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ�า	จ�านวน	
86	ล ้านบาท	ในจ�านวนนี้ เป ็นเงินมัดจ�า
ทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิมดัจ�าของบรษิทั	แหลมเจรญิ	
ซฟีูด้	จ�ากดั	จ�านวน	55	ล้านบาท	และเงนิมดัจ�า
จากการขยายสาขาร้านเอ็มเค	สกุีแ้ละยาโยอิ
ของกลุ่มบริษัท
	 5.	 การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด	จ�านวน	83	ล้านบาท
	 6.	 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น	จ�านวน	59	ล้านบาท	โดยหลัก
เกิดจากลูกหนี้บัตรเครดิตที่ เพิ่มขึ้นตาม
ยอดขายที่สูงขึ้นและลูกหนี้การค้าบริษัท
ผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร	(Food	Delivery)	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัฯ	และ	
บริษัทย ่อย	มีหนี้สินรวมทั้งหมดจ�านวน	
3,315	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2561	
จ�านวน	317	ล้านบาท	คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	10.6	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	

	 1.	 หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น	
จ�านวน	171	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากการรับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(เครื่องหมายการค้า)	

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มเีงนิสดรบัสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน	
3,434	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	293	ล้านบาท	
เม่ือเทยีบกบัปีก่อนหน้า	หรอืเท่ากบัร้อยละ	7.9	
โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของก�าไรจาก
การด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

และหนีส้นิด�าเนนิงาน	การลดลงของสินทรพัย์
หมนุเวียนอืน่	และการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนี้อื่นสุทธิ
	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของ
บรษิทัฯ	และบริษทัย่อย	มจี�านวน	957	ล้านบาท	
ลดลงจากปีก่อน	244	ล้านบาท	โดยในปี	2562	

กจิกรรมลงทนุส่วนใหญ่เป็นเงนิสดจ่ายลงทนุ
ในบรษิทั	แหลมเจริญ	ซฟู้ีด	จ�ากดั	เงนิสดจ่าย
เพือ่ลงทนุเพิม่ในบรษิทั	เอม็-เซน็โค	โลจสิตกิส์	
จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า	และเงินสดจ่าย
เพ่ือซือ้ทีด่นิ	อาคาร	อปุกรณ์	เนือ่งจากการขยาย
สาขาที่เพิ่มขึ้น

ซ่ึงบริษัทฯ	ได้เริ่มใช้บริการผู้ประกอบการ
ดังกล่าวในปี	2562
	 7.	 การลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว	
จ�านวน	1,861	ล้านบาท	สาเหตหุลกัเกดิจาก
การน�าเงนิไปลงทนุในบรษิทั	แหลมเจริญ	ซฟีูด้	
จ�ากัด	จ�านวน	2,060	ล้านบาท
	 8.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ลดลงจ�านวน	
149	ล้านบาท	โดยหลักเกิดจากการลดลง
ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

ในงบการเงินรวมที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ตามมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์นัน้	ณ	วันทีซ่ือ้ธรุกจิ
จากการลงทนุในบริษทั	แหลมเจรญิ	ซฟีูด้	จ�ากดั		
	 2.	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึ้น	จ�านวน	152	ล้านบาท	
สาเหตุหลัก เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง
สมมตฐิานของอตัราคดิลดในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 ส ่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มี
จ�านวน	14,627	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	
2561	จ�านวน	451	ล้านบาท	สาเหตุหลัก
เกดิจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	(บริษัท	
แหลมเจริญ	ซฟีูด้	จ�ากดั)	จ�านวน	320	ล้านบาท	
และการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสม	จ�านวน	127	
ล้านบาท	

ปี 2562

                           (หน่วย: ล้ำนบำท)

ปี 2561รำยกำร

3,434
(957)

(2,394)
83

3,727
(1,201)
(2,210)

316

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ

   กระแสเงินสด
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   กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

หน่วยอัตรำส่วนทำงกำรเงิน

3.5
3.3
1.4
361

1
25.1
14
9.7
37

(22)

68.5
15.8

125.2
14.6
18.3

14.8
64.5
1.0

0.2
0

N/A
1.1

4.2
3.9
1.6
534

1
24.5
15
9.8
37

(22)

68.4
15.9

139.6
14.9
18.4

15.4
80.4
1.0

0.2
0

N/A
1.3

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

เท่า

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

งบกำรเงินรวม

ปี 2562ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี	้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี	้
ระยะเวลาช�าระหนี้	
Cash	Cycle	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น	
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร
อัตราก�าไรสุทธ	ิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	(Cash	Basis)

	 ส�าหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรม
จัดหาเงินมีจ�านวน	2,394	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน	184	ล้านบาท	โดยสาเหตุหลัก

มาจากการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน	
	 จากการเคลือ่นไหวของเงนิสดในกจิกรรม
ด�าเนินงาน	กิจกรรมลงทุน	และกิจกรรม

จัดหาเงิน	ส ่งผลให้ในปี	2562	บริษัทฯ	
และบรษิทัย่อย	มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น	83	ล้านบาท	
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   อัตรำส่วนสภำพคล่อง

   โครงสร้ำงทำงกำรเงิน

   อัตรำส่วนแสดงควำม
   สำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

   อัตรำส่วนแสดงประสทิธภิำพ
   ในกำรด�ำเนินงำน

   ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบ
   ต่อกำรด�ำเนินงำนในปี 2563  

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัฯ	และ
บริษทัย่อย	มีอตัราส่วนสภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่ง	
โดยมอีตัราส่วนสภาพคล่องที	่3.5	เท่า	ปรบัลดลง
เล็กน้อยจาก	4.2	เท่าในปี	2561	และเน่ืองจาก
ตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	จะมีการเก็บ
เงินสดทันทีภายหลังการขายและบริการ	
ท�าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ	
มรีะยะสัน้มากคอื	1	วนั	ในขณะทีเ่จ้าหนีก้ารค้า
จากการซือ้วตัถดิุบและสนิค้าส�าเรจ็รปูจะช�าระ
ภายหลงัตามนโยบายเครดติ	โดยมรีะยะเวลา
ช�าระหนี้โดยเฉล่ียประมาณ	37	วัน	และ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	14	วัน	จึงท�าให้
บริษัทฯ	มีเงินสดส่วนเกิน	ท�าให้วงจรเงินสด
ตดิลบคือมวีงจรเงนิสด	(22)	วนั	อย่างไรกต็าม	
เนื่องจากระหว่างปี	2562	บริษัทฯ	ได้ใช้เงิน
จ�านวน	2,060	ล้านบาท	ในการเข้าซ้ือกจิการ
บรษัิท	แหลมเจริญ	ซฟีูด้	จ�ากดั	และลงทนุเพิม่
ในบริษัท	เอ็ม-เซ็นโค	โลจิสติกส์	จ�ากัด	อีก
จ�านวน	224	ล้านบาท	ส่งผลให้อัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงจากปีก่อน

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัฯ	และ
บรษิทัย่อย	มอีตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	
0.2	เท่า	ซึง่ไม่เปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัปี	2561	
เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไม่มเีงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิ	
และมีเงินสดที่เหลืออยู ่ค่อนข้างมากที่ได้
จากการเพิ่มทุน

	 อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร
ในปี	2562	ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน	
โดยในปี	2562	บรษัิทฯ	และบรษิทัย่อย	มอีตัรา
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ร้อยละ	18.3	ปรบัลดลง
เลก็น้อยจากร้อยละ	18.4	ในปี	2561	สาเหตหุลกั
เกดิจากก�าไรสทุธทิีป่รบัเพิม่ขึน้ในอัตราทีต่�า่กว่า
การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น	นอกจากนี	้
บรษัิทฯ	ยงัมีอัตราก�าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ	68.5	
และอตัราก�าไรสทุธร้ิอยละ	14.6	ซึง่เป็นอตัรา
ทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจร้านอาหาร

	 ส�าหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ของปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	14.8	ปรับลดลง
เล็กน้อยจากร้อยละ	15.4	ในปี	2561	โดย
สาเหตหุลักมาจากก�าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ	
1.2	ในขณะที่สินทรัพย์สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ	
4.5	จากการรับรู้ค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในบริษัท	
แหลมเจริญ	ซีฟู้ด	จ�ากัด	

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	คาดการณ์ว่าธุรกิจ
ร้านอาหารยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีมีความไม่แน่นอนและผันผวน	เนื่องจาก
ถูกรุมเร้าด้วยปัจจัยลบในด้านต่างๆ	ทั้งด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมทีก่่อตวัมาตัง้แต่ปี	2562	
รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี	2563	
ได้แก่	การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	
(ไวรัสโคโรนา)	ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว
และเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่ง
เป็นนักท่องเที่ยวกลุ ่มใหญ่ของประเทศ

มจี�านวนลดลงอย่างเป็นนยัส�าคญั	นอกจากนี้
ยังมีผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งจะกระทบต่อ
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม	อาจส่งผลให้ราคา
สนิค้าเกษตรปรบัตัวสงูขึน้จากอปุทานทีล่ดลง		
และในปัจจบุนัผูบ้รโิภคนิยมใช้บริการ	Food	
Delivery	โดยการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
ของผู ้ให้บริการส่งอาหาร	ซึ่งมีทางเลือก
ทีห่ลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ร้านอาหาร
ทีเ่ป็นเชน	แบรนด์ร้านอาหารจากต่างประเทศ	
หรอืแม้แต่ร้านอาหารสตรทีฟูด้	ส่งผลให้ธุรกจิ
บรกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารมอีตัราการเตบิโต
ทีส่งูมากในปีทีผ่่านมา	ผูป้ระกอบการร้านอาหาร
ทั้งเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไป
ต้องเร่งปรับกลยทุธ์รับการแข่งขนัและรบัมือ
กับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย	เพื่อสร้างการ
เตบิโตของรายได้รวมทัง้บรหิารจดัการต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
ยังคงมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
โดยการขยายสาขายังคงเป็นกลยุทธ์หลัก
ของบริษทัฯ	โดยจะเน้นการขยายสาขาเอ็มเค	สกุี้	
ยาโยอ	ิและแหลมเจรญิ	ซฟีูด้	ซึง่เป็นแบรนด์ใหม่
ทีบ่รษิทัฯ	เข้าลงทนุเมือ่ปลายปี	2562	นอกเหนอื
จากการขยายสาขา	บรษิทัฯ	ยงัมุง่เน้นการเพิม่
พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี
ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและ
ส่งเสรมิการขายผ่านช่องทางดงักล่าว	รวมถงึ
การคิดค้นเมนูอาหารจานเดี่ยวที่สามารถ
จดัส่งและรบัประทานได้สะดวก	เพือ่ตอบรบักบั
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
นอกจากน้ี	ในปี	2563	บริษัทฯ	จะยังคง
มองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ
ร้านอาหารใหม่ๆ	เพื่อมาเสริมพอร์ตให้มี
ความหลากหลายและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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รำยกำรระหว่ำงกัน

   รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีการเข้าท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ควำมสัมพันธ์ ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
 (ล้ำนบำท)

1.	บริษัท	
โกลบอล	แอสเซท	
ดีเวลลอปเม้นท	์
จ�ากัด	(GAD)

2.	บรษิทั	เอม็	เค	
เวิลด์ไวด	์จ�ากัด	
(MKWW)

กรรมการและผู ้บ ริหารและ
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3	ราย	ได้แก่	นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	
นายฤทธิ์	ธีระโกเมน	และนาย
สมชาย	หาญจิตต์เกษม	เป็น
ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ	GAD	ด ้วย
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	82.9	
(รวมการถือหุ ้นของนายฤทธ์ิ
และนางยุพิน	และนางยุพิน
ในฐานะผู ้จัดการมรดกของ
น า ง ท อ ง ค� า 	 เ ม ฆ โ ต 	 แ ล ะ
นายสมนึก	หาญจิตต ์เกษม)	
และร้อยละ	17.1	ตามล�าดับ	
มกีรรมการร่วมกนั	คอื	นายฤทธิ์		
ธีระโกเมน	และนายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม

กรรมการและผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทัฯ	3	ราย	ได้แก่	
นางยุพิน	ธีระโกเมน	นายฤทธ์ิ	
ธีระโกเมน	และนายสมชาย	
หาญจติต์เกษม	เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของ	MKWW	ด้วยสัดส่วนการ
ถอืหุน้ร้อยละ	85.0	(รวมการถอืหุน้

•	 ให้บริการจัดท�าบัญชีแก	่GAD
•	บริษัทฯ	ก�าหนดราคาโดยประมาณ	
	 จากจ�านวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการ	
	 และค่าใช้จ ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการจัดท�าบัญชีแก่	GAD	นั้น	
เรยีกเกบ็ตามค่าใช้จ่ายพนกังานทีใ่ห้บรกิาร
โดยไม่ท�าให้บรษิทัฯ	เสยีประโยชน์	ดังนัน้	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุ
สมผลและเกิดขึ้นตามความจ�าเป็น

•	 เพือ่ใช้เป็นอาคารส�านกังาน	และโรงงาน
	 ครัวกลาง	(CK5)	โดยมีการจ่ายค่าเช่า
	 เป็นรายเดือน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าที่ดินเป็นการด�าเนินธุรกรรม
ตามปกติ	โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้
กับอัตราตลาดของทรัพย์สินในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน	ซึ่งรายการดังกล่าวถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป ็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

•	 ให้บริการจัดท�าบัญชีแก	่MKWW
•	บริษัทฯ	ก�าหนดราคาโดยประมาณ
	 จากจ�านวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
	 และค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บรกิารจดัท�าบญัชแีก่	MKWW	นัน้	
เรียกเก็บตามค่าใช้จ ่ายพนักงานที่ให้

ลักษณะ
รำยกำร

ค่าจัด
ท�าบญัชี

ค่าเช่า
ที่ดิน

ค่าจัด
ท�าบญัชี

0.02

35.72

0.02

0.02

38.77

0.02

0.02

36.09

0.02

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562
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บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ควำมสัมพันธ์ ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
 (ล้ำนบำท)

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

4.	บริษัท	เควี	
อีเลคทรอนิคส	์
จ�ากัด	(KVE)

ของนายฤทธิ์และนางยุพิน	และ
นางยุพินในฐานะผู้จัดการมรดก
ของนางทองค�า	เมฆโต	และนาย
สมนกึ	หาญจติต์เกษม)	และร้อยละ	
15.0	ตามล�าดบั		
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายฤทธิ์	
ธีระโกเมน	และนายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม

ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ	ได้แก่	นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	
เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ	
SFS	ด้วยสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ	
65.0	
มกีรรมการร่วมกนั	คอื	นายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม

กรรมการของบริษัทฯ	ได ้แก ่	
ดร.ขตัยิา	ไกรกาญจน์	เป็นกรรมการ
ผูม้อี�านาจลงนามและเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของ	KVE	ด้วยสัดส่วน
การถอืหุน้ร้อยละ	60.0	
มกีรรมการร่วมกนั	คอื	ดร.ขติัยา	
ไกรกาญจน์

บรกิารโดยไม่ท�าให้บรษิทัฯ	เสยีประโยชน์	
ดังน้ัน	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความ
สมเหตสุมผลและเกดิขึน้ตามความจ�าเป็น

•	 รายการเช่าเครือ่งล้างจานส�าหรบัร้านอาหาร	
	 ในเครอืของบรษิทัฯ	โดย	SFS	เป็นหนึง่ใน	
	 ผูใ้ห้บรกิารหลายรายทีบ่รษิทัฯ	เลอืกใช้		
	 และได้มีการก�าหนดราคาที่ไม่แตกต่าง
	 จากผู้ให้บริการรายอื่น
•	 รายการเช่าเคร่ืองท�าน�้าแข็ง	ส�าหรับ
	 ร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ	โดย	
	 SFS	เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่มีระบบ
	 ให้เช่าเครื่องท�าน�้าแข็งและให้บริการ
	 ซ่อมบ�ารุงหลังการขาย	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรม
ปกติของบริษัทฯ	และได้มีการก�าหนด
ราคาโดยเทยีบเคยีงได้กบัราคาทีเ่สนอโดย
ผู้ให้บริการรายอื่น	รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ

•	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้าง	KVE	เป็นท่ีปรึกษา
	 ทางด้านระบบสารสนเทศโดยมีอัตรา
	 ค่าบริการเป็นรายเดือน	ซึ่งเป็นอัตราที่
	 ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ	ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ	โดยได้ก�าหนดค่า

ลักษณะ
รำยกำร

ค่าเช่า
เครื่อง
ล้างจาน
และ
เครือ่งท�า
น�้าแข็ง

ค่าที่
ปรึกษา
ทางด้าน
ไอที

56.40

0.90	

56.25

0.84	

57.74

0.91

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562
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บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ควำมสัมพันธ์ ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
 (ล้ำนบำท)

5.	บรษัิท	พรซีชิัน่	
แมนูแฟคเจอริ่ง	
จ�ากัด	(PM)

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

7.	บริษัท	
เอ็ม-เซนโค
โลจิสติกส	์จ�ากัด	
(MSL)

กรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ	ได้แก่	นายฤทธิ	์ธรีะโกเมน	
เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ	PM	
ด้วยสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ	9.0
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายฤทธิ์			
ธีระโกเมน

กรรมการและผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทัฯ	2	ราย	ได้แก่	
นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	และนายฤทธิ์	
ธีระโกเมน	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	
NFR	ด้วยสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ	
99.9	(รวมการถอืหุน้ของนายฤทธิ์
และนางยพุนิและนางยพุนิในฐานะ
ผู ้จัดการมรดกของนายสมนึก	
หาญจติต์เกษม)	
มกีรรมการร่วมกนั	คอื	นายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม

เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งบริษัทฯ	
ถือหุ้นร้อยละ	49.75

ที่ปรึกษาจากการเทียบเคียงกับราคาที่
เสนอโดยผูใ้ห้บรกิารรายอืน่	รายการดงักล่าว
จึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

•	ซือ้อปุกรณ์เครือ่งครวัทีใ่ช้ในร้านอาหาร
	 ของบรษิทัฯ	ตามราคาตลาดและเงือ่นไข	
	 การค้าปกต	ิ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	 ให้บริการจัดท�าบัญชีแก	่NFR	
•	บริษทัฯ	ก�าหนดราคาโดยประมาณจาก	
	 จ�านวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและ	
	 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการจัดท�าบัญชีแก่	NFR	นั้น
เรยีกเกบ็ตามค่าใช้จ่ายพนกังานทีใ่ห้บรกิาร
โดยไม่ท�าให้บรษิทัฯ	เสยีประโยชน์	ดงันัน้	
รายการดงักล่าวจงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุมผล
และเกิดขึ้นตามความจ�าเป็น

•	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้าง	MSL	จัดเก็บและ
	 จัดส่งสินค้าให้กับร้านอาหารในเครือ
	 บริษัทฯ	โดยมีการก�าหนดราคาตาม
	 ระยะทางและปริมาณสินค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ	และได้มีการก�าหนดราคา
โดยเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอโดย
ผู้ให้บริการรายอื่น	รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ

ลักษณะ
รำยกำร

ค่าซื้อ
สินค้า

ค่าจัด
ท�าบญัชี

ค่าจัด
เก็บ/
จัดส่ง
สินค้า

-

0.02

-

-

0.02

97.87

0.91

0.02

240.98
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ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
 (ล้ำนบำท)

8.	บริษัท	
แหลมเจริญ	
ซีฟู้ด	จ�ากัด	
(LCS)

บริษัท	คาตาพัลท์	จ�ากัด	ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย	ถือหุ้นร้อยละ	65.00
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายฤทธิ์			
ธีระโกเมน

•	บริษัทฯ	ให้บริการเช่าสถานที่	รวมทั้ง	
	 สาธารณูปโภคและการซ่อมบ�ารุง	แก่	
	 MSL	เพ่ือใช้ในการประกอบธรุกจิขนส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดงักล่าวเป็นการใช้ทรพัยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนั้น	
รายการดงักล่าวจงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุมผล
และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ

•	บริษัทฯ	จ�าหน่ายสินค้าให้แก่	MSL		
	 ตามราคาตลาดและเงือ่นไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ให้บริการทางด้านทรัพยากร
	 มนุษย์	บัญชีและการเงิน	เทคโนโลยี
	 สารสนเทศ	จดัซือ้	และฝึกอบรม	แก่	MSL	
•	บริษัทฯ	ก�าหนดราคาโดยประมาณ
	 จากจ�านวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
	 และค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บรกิารดงักล่าวเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนั้น	
รายการดงักล่าวจงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุมผล
และเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ให้บริการทางด้านทรัพยากร
	 มนุษย์	บัญชีและการเงิน	เทคโนโลยี
	 สารสนเทศ	จดัซือ้	และการบรหิารจดัการ	
	 แก	่LCS	
•	บริษทัฯ	ก�าหนดราคาโดยประมาณจาก
	 จ�านวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและ
	 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ

ลักษณะ
รำยกำร

ค่าเช่า
และค่า
สนบัสนนุ
การด�าเนิน
งาน

ค่าขาย
สินค้า

ค่า
บริหาร
งาน

ค่า
บริหาร
งาน

-

-

-

-

9.26

1.57

1.29

-

14.86

2.13

4.46

0.78
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มูลค่ำรำยกำร
 (ล้ำนบำท)

9.	บริษัท	
โมเดิร์น	
อินเทลลิเจ้นท	์
เซอร์วิส	จ�ากัด	
(MIS)

ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ	ได้แก่	นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ	MIS	ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	57.0	(รวมการถอืหุน้ของ
นางยุพิน	ธีระโกเมน	ในบริษัท	
สุพีเรีย	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บรกิารดงักล่าวเป็นการใช้ทรพัยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนั้น	
รายการดงักล่าวจงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุมผล
และเป็นธรรม

•	บรษิทัฯ	ว่าจ้างทีป่รึกษาทางด้านกฎหมาย
	 เพื่อให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวม
	 กิจการและการจัดโครงสร้างของ	LCS
•	บริษัทฯ	ก�าหนดราคาโดยประมาณ
	 จากจ�านวนเวลาของที่ปรึกษาที่ใช้ใน
	 การให้ค�าปรึกษาแก่	LCS
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีการก�าหนดราคาจาก
ที่ปรึกษาที่เป็นอิสระ	รายการดังกล่าว
จงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	จ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงาน
	 ให้แก่	LCS	ตามราคาตลาดและเงือ่นไข
	 การค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
•	 รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของ
	 บริษัทฯ	และได้มีการก�าหนดราคาตาม
	 ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี	
	 ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ได้ว ่าจ้าง	MIS	ซ่อมบ�ารุง
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้กับร้าน
อาหารในเครือบริษัทฯ	ทุกสาขา	ตาม
ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ	รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

ลักษณะ
รำยกำร

ค่าที่
ปรึกษา

ค่าขาย
ทรพัย์สนิ

ค่าบรกิาร
ซ่อม
บ�ารงุ

-

-

-

-

-

-

3.25

0.24

30.17
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10.	นางยุพิน	
ธีระโกเมน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

•	บริษัทฯ	จ�าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์
	 ต่างๆ	ให้แก่	MIS	ตามราคาตลาดและ
	 เงื่อนไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ให้บริการเช่าสถานที่	รวมทั้ง	
	 สาธารณูปโภค	และอุปกรณ์ส�านักงาน	
	 แก	่MIS	ตามอัตราตลาด	เพื่อใช้ในการ	
	 ประกอบธุรกิจการซ่อมบ�ารุง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
•	 การให้บรกิารดงักล่าวเป็นการใช้ทรพัยากร
	 ร่วมกนัเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ดงันัน้	
	 รายการดังกล่าวจงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุม
ผล
	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

•	 รายการเช่าสถานทีเ่พือ่ใช้ด�าเนินการ	Home
	 Delivery	Call	Center	และสาขาย่อยโชคชยั
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นั้น	โดย
ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
สถานทีต่ัง้ทีก่่อให้เกดิความสะดวกในการให้
บรกิารแก่ลกูค้า	อตัราค่าเช่าสามารถเทยีบเคยีง
ได้กับอัตราค่าเช่าในพื้นที่เดียวกัน	ดังนั้น	
รายการดงักล่าวจงึถอืว่ามคีวามสมเหตสุมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ลักษณะ
รำยกำร

ค่าขาย
ทรพัย์สนิ

ค่าเช่า
และ
บริการ

ค่าเช่า
สถานที่

-

-

0.41

-

-

0.40

5.91

0.93

0.45
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   ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

   นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

   มำตรกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

	 บรษัิทฯ	และบรษิทัย่อยเข้าท�ารายการระหว่างกนัด้วยความระมดัระวงั	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	และผูถ้อืหุน้
เป็นส�าคัญ	การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ	หรือ
เป็นรายการที่มีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	โดยเงื่อนไขต่างๆ	ของรายการ
ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้จะถกูก�าหนดให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาด	และด�าเนินการเช่นเดยีวกบัทีป่ฏบัิตกิบัลกูค้าทัว่ไป
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	ส�าหรับการกู้ยืมเงิน/การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องน้ัน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยด�าเนินการไป
เพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจ�าเป็นเท่านั้น

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	ด้วยนโยบายการก�าหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยผ่าน
กระบวนการพจิารณาอนมุติัท่ีชัดเจน	โปร่งใส	ยติุธรรม	เป็นไปตามหลกัการการก�ากบักจิการทีด่	ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	และบรษิทัย่อย
ก�าหนด	และต้องเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 บรษิทัฯ	อนมุตัริายการระหว่างกนัโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของบริษทัฯ	และบริษทัย่อยเป็นส�าคัญ	โดยผ่านขัน้ตอนการพจิารณาตามระเบยีบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและผ่านคณะกรรมการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการก�าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	
โดยการท�ารายการระหว่างกันที่มีความส�าคัญ	จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการขออนุมัติใน
หลกัการเกีย่วกบัข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปในการท�าธรุกรรมระหว่างบริษทัฯ	และบรษิทัย่อยกบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคล
ทีม่คีวามเกีย่วข้อง	ดังนี	้บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	อาจมรีายการระหว่างกนัในอนาคต	บรษิทัฯ	จงึขออนมุตัใินหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมัุติ
การท�าธรุกรรมดงักล่าว	หากธุรกรรมเหล่านัน้มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั	
ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรือบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	จะจดัท�า
รายงานสรปุการท�าธรุกรรมเพือ่รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทกุไตรมาส	ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัฯ	
กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ผูน้ั้นไม่มีอ�านาจในการอนมุตัริายการดงักล่าวกบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ/หรอืตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ก�าหนด
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีส�าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย
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จ�ำนวนหุ้น

โครงสร้ำงกำรถือหุ ้นและกำรจัดกำร

   หุ้นสำมัญ

   ผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	920,878,100	หุ้น	มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ละ	1	บาท	โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน	920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน	920,878,100	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	1	บาท	

หมายเหตุ:

(1)	 นายสมนึก	หาญจิตต์เกษม	เป็นน้องชายที่เสียชีวิตไปแล้วของนางยุพิน	ธีระโกเมน

(2)	 นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	เป็นน้องชายของนางยุพิน	ธีระโกเมน

(3)	 นายฤทธิ์	ธีระโกเมน	เป็นสามีของนางยุพิน	ธีระโกเมน

(4)	 มูลนิธิป้าทองค�า	เอ็มเค	ก่อตั้งขึ้นโดยนางยุพิน	ธีระโกเมน	และนายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	ซึ่งเป็นบุตรของนางทองค�า	เมฆโต	ที่เสียชีวิตไปแล้ว	โดยมี

	 นางยุพิน	ธีระโกเมน	และนายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	เป็นประธานและรองประธานกรรมการของมูลนิธิ	ตามล�าดับ

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	มีดังน้ี

	19.8
17.8
16.0
13.4
3.4
2.5
1.9
1.3
1.3
1.0

				182,396,802	
164,087,977

					147,494,812	
					123,059,333	
						31,265,983	

23,242,400
						17,731,000	

12,304,800
11,792,400
9,224,400

1.	 นางยุพิน	ธีระโกเมน
2.	 นางยุพิน	ธีระโกเมน	ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมนึก	หาญจิตต์เกษม(1)

3.	 นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม(2)

4.	 นายฤทธิ์	ธีระโกเมน(3)

5.	 มูลนิธิป้าทองค�า	เอ็มเค(4)

6.	 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว
7.	 ส�านักงานประกันสังคม
8.	 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25
9.	 N.C.B.TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	1
10.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน	ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

สัดส่วนร้อยละรำยชื่อผู้ถือหุ้น
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   โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

   นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังน้ี

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร
ทุนส�ารองตามกฎหมาย	โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส�าคัญ
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้น	หรืองดจ่ายเงินปันผล	
โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ	ผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่องของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และความจ�าเป็นในการใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

คณะกรรมกำรบริษัท

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
อำวุโสและประธำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่อำวุโส

สำยงำนพัฒนำ
ภัตตำคำรและซ่อมบ�ำรุง

สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน

สำยงำนทรัพยำกร
มนุษย์

สำยงำนดิจิตอล
เทคโนโลยี

สำยงำนประกันคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยทำงอำหำร

สำยงำนพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์

โครงกำรพิเศษ

สำยงำนกำรตลำดสำยงำนธุรกิจภัตตำคำร
เอ็มเค

สำยงำนธุรกิจ
ภัตตำคำรญี่ปุ่น

สำยงำนซัพพลำยเชน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน



125

   คณะกรรมกำรบริษัทฯ

   กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	ดังน้ี

	 กรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ	คือ		นายฤทธิ์	ธีระโกเมน		นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	
นายประวิทย์	ตันติวศินชัย	สองในสี่คนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอสิระและประธานกรรมการบรรษทัภบิาล	สรรหา	และพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ

1.	 นายฤทธิ์		 ธีระโกเมน
2.	 นายสมชาย		 หาญจิตต์เกษม
3.	 นายสมชาย			 พิพิธวิจิตรกร
4.	 ดร.อรรณพ		 ตันละมัย
5.	 นางวิไล			 ฉัททันต์รัศมี
6.	 นายอรรถพล			 ชดช้อย

7.	 นายทนง			 โชติสรยุทธ์
8.	 ดร.ขัติยา			 ไกรกาญจน์

9.	 นายสุจินต์			 ชุมพลกาญจนา
10.	นายประวิทย์			 ตันติวศินชัย

	 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรรษัทภบิาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณา
ค่าตอบแทน	มีองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	รายละเอียดดังน้ี
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   ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

	 1.	 จดัการบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	
รวมทั้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ	และมติ
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	
รบัผิดชอบ	ระมัดระวงัและรอบคอบ	โดยค�านงึ
ถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
	 2.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ	เช่น	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	
กลยุทธ์	เป้าหมายทางการเงิน	ความเสี่ยง	
แผนงานและงบประมาณ	เป็นต้น	โดยมีการ
ทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
	 3.	 ติดตามและควบคุมดูแลให ้ฝ ่าย
จัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
	 4.	 ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีความต่อเนื่องในระยะยาว	และพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร	รวม
ท้ังทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน ่งผู ้
บรหิารระดับสูง	(Management	Succession	
Plan)
	 5.	 จัดให ้มีนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ	เป็นลายลักษณ์อักษร	
และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว	รวม
ทั้งมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง
	 6.	 ส่งเสริมให้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้กรรมการ	

ผู ้บริหาร	และพนักงานทุกคนเข ้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ	ใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
	 7.	 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ	การพิจารณาการ
ท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์	ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็น
ไปเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้
โดยรวมเป็นส�าคัญ	โดยที่ผู ้มีส่วนได้เสียไม่
ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	รวมทั้งก�ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
	 8.	 ก�ากับดูแลให ้มีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล	รวมทั้งมีการทบทวน
ระบบและประเมินประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและใน
ทุกๆ	ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมี
การเปลี่ยนแปลง
	 9.	 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการ
ด�าเนินงาน	ด้านรายงานทางการเงิน	และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และ
นโยบาย	รวมทัง้จดัให้มบุีคคลหรือหน่วยงาน
ที่มีความเป ็นอิสระในการปฏิบัติหน ้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่ส�าคัญ
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 10.		คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือคณะ
กรรมการตรวจสอบควรให้ความเหน็เกีย่วกบั

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ
	 11.		จัดให้มีแนวทางการด�าเนินการที่
ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส	
หรือผู ้มีส่วนได้เสีย	ผ่านทางเว็บไซต์	หรือ
รายงานตรงต่อบริษัทฯ	โดยช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสอาจก�าหนดให้ผ่านกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	
เพือ่ให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการ
ที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ
	 12.		จัดให้มีกลไกก�ากับดูแลบริษัทย่อย	
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ	โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย	เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็น
ไปตามนโยบายของบริษัทฯ	และการท�า
รายการต่างๆ	ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั กท รัพย ์ 	 และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์
	 13.		เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	
และการประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทฯ	ที่ ไม ่
สามารถเข้าร ่วมประชุม	จะต้องแจ้งให้
ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
	 14.		ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี
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   คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังนี้

	 กรรมการตรวจสอบท้ัง	3	ท่าน	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1.	 ดร.อรรณพ			 ตันละมัย
2.	 นางวิไล			 ฉัททันต์รัศมี
3.	 นายอรรถพล			 ชดช้อย

   ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 1.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการ
ควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และ
ระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
	 3.	สอบทานให ้บริษัทฯ	ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ฯ	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 4.	สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับความเส่ียงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	
และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการ
เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
	 5.	พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคล
ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ	และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้อบบญัช	ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุ

ด้วยอย่างน้อยปีละ	1		ครั้ง
	 6.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งน้ี	เพ่ือให้มั่นใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
	 7.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
หลังจากการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละครั้ง
	 8.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 (ก)		ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	
ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทาง
การเงินของบริษัทฯ
	 (ข)		ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 (ค)		ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ฯ	หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 (ง)	 	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี
	 (จ)		ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (ฉ)		จ�านวนการประชมุของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และการเข้าร ่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (ช)		ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 (ซ)	รายการอืน่ทีเ่หน็ว่า	ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ
ทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ ได ้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
	 9.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 10.	ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการ
หรือการกระท�าดังต่อไปน้ี	ซึง่อาจมผีลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผล
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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   คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

   ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
   และพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังนี	้

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	

1.		ดร.ขัติยา	 ไกรกาญจน์
2.		นายอรรถพล	 ชดช้อย
3.		นายสมชาย	 พิพิธวิจิตรกร

	 (ก)		รายการที่ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
	 (ข)		การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมี
ความบกพร่องทีส่�าคัญในระบบควบคมุภายใน
	 (ค)		การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกจิของบรษิทัฯ	หากคณะกรรมการบรษิทัฯ	
หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึงต่อส�านักงาน	
ก.ล.ต.	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
 11.		ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ
ค�าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก	หรือ
ผู ้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ	หากเห็นว่ามี
ความจ�าเป็นและเหมาะสม	โดยบรษิทัฯ	เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามทีก่ล่าวข้างต้น	คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ	โดยตรง	และคณะกรรมการบรษิทัฯ	
ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของ
บริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

ด้ำนบรรษัทภิบำล
	 1.	พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ เหมาะสมกับ
บริษัทฯ	และสอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ
	 2.	 ตดิตามดแูลการปฏิบติังานของบรษิทัฯ	
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ของบรษิทัฯ	ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

	 3.	ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	โดยเปรยีบเทยีบ
กบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองมาตรฐาน
สากลและของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
	 4.	ทบทวนปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	
จรยิธรรมธรุกจิ	จริยธรรมกรรมการ	จรยิธรรม
พนักงาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม

ความเหมาะสม	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
	 5.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
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ด้ำนกำรสรรหำ
	 1.	สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
และผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	
พิจารณาแต่งต้ังส�าหรับผู้บริหารระดับสูงใน
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และใน
กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	หรือให้คณะ
กรรมการบรษิทัฯ	พจิารณาคดัเลอืกเพือ่เสนอ
ชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งส�าหรับ
กรณีอื่น
	 2.	ในการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	หรือ
ผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารตามทีก่ล่าวในข้อ	1	นัน้	คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล	สรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทน	
ควรด�าเนินการดังนี้
	 2.1	ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วน
ตัวอื่นที่เห็นว่ามีความส�าคัญของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารที่ต้องการสรรหา	เช่น	มี
ความรู้	ประสบการณ์	และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านที่ต้องการ	มีความเป็นผู ้น�า	มี

ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 1.	พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษัิทฯ	กรรมการของคณะกรรมการชดุย่อย
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดตั้งขึ้น	และ
ผูบ้รหิารระดับสูงในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	เพื่อให ้คณะกรรมการบริษัทฯ	
หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว
แต่กรณี	ค่าตอบแทนในท่ีนี้	ให้หมายรวมถึง	
(ก)	ค่าตอบแทนประจ�า	(Retainer)	ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน	(ข)	ค่าเบี้ย
ประชุม	(Attendance	Fee)	ซึ่งเป็นค่า
ตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม
ส�าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	(ค)	ค่า

คุณธรรม	และความรับผิดชอบต่อผลงาน	
(Integrity	and	Accountability)	ยึดมั่นใน
การท�างานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ	มีวุฒิภาวะและความมั่นคง	
และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและ
เป็นอิสระ	เป็นต้น
	 2.2	พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคล
ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระ
ของบริษัทฯ	ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ	
หรือไม่
	 2.3	พจิารณาความเพยีงพอของการอทุศิ
เวลาส�าหรบัการปฏบิติัหน้าทีใ่นฐานะกรรมการ
บริษัทฯ	เช ่น	ในการพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการเดิมเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ	
อาจประเมินจากจ�านวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		ส่วนบคุคลที่
จะถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณา
จากจ�านวนบริษัทที่บุคคลนั้นด�ารงต�าแหน่ง
อยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ
	 2.4	ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะ
ถูกเสนอชื่อน้ัน	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ
	 3.	ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะ

ตอบแทนที่จ่ายตามผลการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ	(Incentive)	ซึ่งได้แก่	โบนัสหรือ
บ�าเหน็จ	และ	(ง)	ผลประโยชน์อื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด
	 2.	 เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมี
ความโปร่งใส	เป็นธรรม	และสมเหตุสมผล	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
พิจารณาค ่าตอบแทนควรด�า เ นินการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณท์และ
แนวทาง	ดังต่อไปนี้
	 2.1	 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและ
อยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษา

กรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของขนาด	(S ize ) 	และองค ์ประกอบ	
(Composition)	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	เช่น	ควร
จะมีจ�านวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการชุดย ่อยที่คณะกรรมการ
บริษทัฯ	จดัต้ังขึน้	ส่วนองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการ
ที่มีความรู ้	ความสามารถ	ประสบการณ์	
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทีห่ลากหลาย	
เพ่ือให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรม
การบริษัทฯ	ในเร่ืองต่างๆ	มีความรอบคอบ
รัดกุมยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	ควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของจ�านวนกรรมการที่เป็น
อิสระเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
	 4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้าน
การสรรหากรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ	

กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูทีม่คุีณสมบตัิ
ที่บริษัทฯ	ต้องการ	โดยอาจพิจารณาเปรียบ
เทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นที่มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
เทียบเคียงกันได้	เช ่น	ขนาดของกิจการ	
(Size)	ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอด
สินทรัพย ์รวม	เป ็นต ้น	ระดับของก�าไร	
(Profitability)	และความยากง่ายของการ
บริหาร	(Complexity)
	 2.2	 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสม
และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน	กรรมการ
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ที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น	ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ด้วย	เช่น	กรรมการชดุย่อย	นอกจากจะได้รบั
ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ	
แล้ว	ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
ในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย	ประธาน
กรรมการบริ ษัทฯ	และประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทน
มากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทฯ	
และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใน
อัตราที่เหมาะสม
	 2.3	 ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่าย
ตามผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ	
เช่น	โบนัสกรรมการ	ควรเชื่อมโยงกับผล
ตอบแทนที่จ ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในรูปของ
เงินปันผล	หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ถือหุ้น	ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่าย
โบนัสให้แก่กรรมการ
	 2.4	 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหาร
เท่านั้น	จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ	แต่อย่างใด										
	 3.	 ทบทวนและให้ค�าแนะน�าต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกป	ี
โดยพิจารณาตามหลักเกณท์และแนวทาง
การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
ก ่อนน�าเสนอต ่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
	 4.	 ประเมินผลการปฏิบัติ ง านของ
ผู ้บริหารระดับสูงในต�าแหน ่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือก�าหนดค่าตอบแทนก่อน

น�าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	
เป็นประจ�าทุกปี	ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าปีของผู ้บริหารระดับสูง
ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารนัน้	ควร
จะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ	โดยรวม	ผลการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านทีส่�าคญัอืน่	และการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่บริษัทฯ	และผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว	
นอกจากน้ี	ควรจะเปรียบเทียบกับผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
	 5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้าน
การพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

   คณะผู้บริหำร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีผู้บริหาร	รวม	5	ท่าน	ตามรายชื่อและต�าแหน่ง	ดังน้ี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

1.	 นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน
2.	 นายสมชาย		 หาญจิตต์เกษม
3.	 นางยุพิน	 ธีระโกเมน
4.	 นายเกียรติก้อง	 กังวานวงษ์
5.	 นางสุดารัตน์	 พัทธ์วิวัฒน์ศิริ
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   ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นต�าแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษิทัฯ	และมอี�านาจ	
หน้าที่	และความรับผิดชอบในการบริหาร
กจิการทัง้ปวงของบรษิทัฯ	ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ	มอบหมายและรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการบรษิทัฯ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	อ�านาจ	
หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย
นั้ น 	 ให ้ รวมถึ ง เรื่ อ งหรือกิ จการต ่ า งๆ	
ดังต่อไปนี้
	 1.	บริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ	ให้
เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนนโยบาย	
ระเบียบ	กฎข้อบังคับ	ค�าสั่ง	และมติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
	 2.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	
อย่างดีที่สุด
	 3.	จัดท�าแผนธุรกิจ	แผนการลงทุน	และ
งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขแผนและงบประมาณดังกล่าว
ในระหว่างปีหากเห็นว ่าจ�าเป็น	เพื่อให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมนียัส�าคัญ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 4.	ควบคุมและติดตามการด�าเนินการ
ตามแผนธรุกจิ	แผนการลงทนุ	และงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
	 5.	เสนอรายงานผลการด�าเนินงานและ
ฐานะการเงนิประจ�าเดือน	ประจ�ารายไตรมาส	
และประจ�าปีของบริษัทฯ	รวมทั้งข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีความส�าคัญต่อการ
ทบทวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณารับทราบ
หรือให้ความเห็นชอบ

	 6.	รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	
ทราบโดยไม่ชักช้า	ในกรณีที่มีเหตุการณ์
เกดิขึน้หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่คีวามเป็นไปได้สงู
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบใน
เชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงาน	
และฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ	
รวมทั้งเสนอมาตรการหรือค�าแนะน�าในการ
แก้ไขเหตกุารณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 7.	จัดท�าหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง
องค ์กรระดับสูง	รวมทั้ งก�าหนดหน ้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่อยู่
ภายใต้การบงัคับบญัชาของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 8.	จัดท�าหรือปรับปรุงแก้ไขตารางการ
มอบอ�านาจด�า เ นินการ	และเสนอต ่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 9.	ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและ
กิจกรรมประจ�าวันของบริษัทฯ	ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งก�ากับดูแลให้
พนกังานของบรษิทัฯ	มกีารปฏบิตัติามนโยบาย	
ระเบียบ	กฎข้อบังคับ	ค�าสั่ง	และมติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด
	 10.	มอี�านาจในการบังคบับญัชาพนกังาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ	ทุกต�าแหน่ง	รวมถึง
การว่าจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	ลงโทษทางวินัย	
และเลิกจ้าง	อย่างไรก็ตาม	ถ้าเป็นพนักงาน
ในต�าแหน่งตั้งแต่ผู ้อ�านวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป	จะต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื่อรับทราบด้วย
	 11.	มีอ�านาจในการออกระเบียบว่าด้วย
การปฏิบติังานของบริษทัฯ	ซึง่รวมถงึการก�าหนด	
เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	และยกเลิกระเบียบ	
กฎข้อบังคับ	ค�าสั่ง	ประกาศที่ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	โดยไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบ	ข้อก�าหนด	หรือค�าสั่งที่
คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด
	 12.	มีอ�านาจในการมอบหมายให้บุคคล
อื่นปฏิบัติงานหรือกระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทน	ตามที่เห็นสมควรได้	ภายใต้
ขอบเขตอ�านาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
	 13.	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติหรือ
ด�าเนินการในเรื่องอื่นๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ใน
ตารางการมอบหมายอ�านาจด�าเนินการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้อนุมัติแล้ว
	 14.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นครั้งคราว	
	 ทัง้นี	้การใช้อ�านาจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้
ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	และคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตาม
กฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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รำยนำมคณะกรรมกำร

   เลขำนุกำรบริษัทฯ

ตำรำงสรุปกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมกำรปี 2562

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มกีารพจิารณา
แต่งต้ังเลขานุการบริษัทฯ	อย่างชัดเจนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	
1/2560		โดยมอบหมายให้	นางสุดารัตน์	
พัทธ์วิวัฒน์ศิริ	ซึ่งเป็นผู ้ท่ีมีประสบการณ์
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมท�าหน้าที่เป็น
เลขานกุารบรษิทัฯ		โดยมอบหมายให้เลขานกุาร
บริษัทฯ	มีหน้าที่ด�าเนินการดังนี้
	 1.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	
ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ		
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	มติคณะ
กรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	จดัการเรือ่งการประชมุคณะกรรมการ
และการประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ข้อบังคับ	ของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติที่ดี	
(Best	Practices)
	 3.	บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งแจ้งมติของ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามให้
มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่านประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
	 4.	จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้
	 4.1		ทะเบียนกรรมการ
	 4.2	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	
รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และ
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
	 4.3		หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น	และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 5.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่

รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
	 6.	ดูแลให ้มีการเป ิดเผยข ้อมูลและ
รายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานก�ากับดูแลตามระเบียบและข้อ
ก�าหนดของหน่วยงานทางการ
	 7.	ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้
ได ้รับทราบสิทธิต ่างๆ	ของผู ้ถือหุ ้นและ
ข่าวสารของบริษัทฯ
	 8.	ให้ค�าแนะน�าและข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบั
ข้อกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	ที่
คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ	รวมทั้ง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
สม�่าเสมอ
	 9.	ดูแลกจิกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการ	
เพ่ือให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

1.	นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	
2.	นายสมชาย	 หาญจิตต์เกษม
3.	นายสมชาย	 พิพิธวิจิตรกร
4.	ดร.อรรณพ	 ตันละมัย
5.	นางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี
6.	นายอรรถพล	 ชดช้อย
7.	นายทนง	 โชติสรยุทธ์
8.	ดร.ขัติยา	 ไกรกาญจน์
9.	นายสุจินต์	 ชุมพลกาญจนา
10.	นายประวิทย์	 ตันติวศินชัย

6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6

-
-
-

6/6
6/6
6/6
-
-
-
-

-
-

2/2
-
-

2/2
-

2/2
-
-

คณะกรรมกำร
บริษัทฯ

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน
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   ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย

	 บริษัทฯ	ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน�าในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ตลอดจนผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และมี
การเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจ�านวน	9,052,000	บาท	อย่างไรก็ดี	ตามหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น	จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่
อย่างใด
	 ทั้งนี	้นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว	บริษัทฯ	ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ	แก่กรรมการ

ชื่อ-สกุล

1.		นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	
2.		นายสมชาย	 หาญจิตต์เกษม
3.		นายสมชาย	 พิพิธวิจิตรกร
4.		ดร.	อรรณพ	 ตันละมัย
5.		นางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี
6.		นายอรรถพล	 ชดช้อย
7.		นายทนง	 โชติสรยุทธ์
8.	 ดร.	ขัติยา	 ไกรกาญจน์
9.		นายสุจินต์	 ชุมพลกาญจนา
10.	นายประวิทย์	 ตันติวศินชัย

 รวม

-
-

1,079,000
1,079,000
1,079,000
1,079,000
1,079,000
1,079,000
1,079,000
1,079,000

8,632,000

-
-
-

135,000
		90,000
		90,000

-
-
-
-

315,000

-
-

		30,000
-
-

		30,000
-

		45,000
-
-

105,000

-
-

1,109,000
1,214,000
1,169,000
1,199,000
1,079,000
1,124,000
1,079,000
1,079,000

9,052,000

คณะกรรมกำร
บริษัทฯ

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล 
สรรหำ และ
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

รวม

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

   ค่ำตอบแทนอื่นๆ    ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทฯ

	 ในป	ี2562	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน	โบนัส	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ	จ�านวน	63,332,583	บาท

 • -ไม่มี-  • ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 
  (Audit Fee)

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
เป็นจ�านวนเงินรวม	2,340,000	บาท

 • ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-Audit Fee)

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น	(Non-audit	Service)	
ซึ่งได้แก่	ค่าบริการในการวิเคราะห์สถานะ
ของกิจการ	ค่าที่ปรึกษาส�าหรับมาตรฐาน
บัญชีใหม่	ค่าสังเกตุการณ์ในการท�าลาย
ทรพัย์สนิ	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	เช่น	ค่าเดนิทาง	
เป็นต้น	เป็นจ�านวนเงนิรวม	7,138,269	บาท

*	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	ค่าน�้ามัน	ค่ารักษาพยาบาล	และค่าตอบแทนจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

ประเภท

เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ	*

 รวม

5
5
5

5

45,687,900
16,604,324
1,040,359

63,332,583

จ�ำนวน
(รำย)

ค่ำตอบแทน
(บำท)
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หลักการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
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หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทฯ	ที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและบริการ	มีสาขาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าเป็นจ�านวนมาก	และเป็นที่ยอมรับในเร่ืองการบริการ	ความปลอดภัย	และคุณภาพของอาหาร	จึง
ท�าให้บริษัทฯ	มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	นอกจากการด�าเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้ให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	มีความเช่ือมั่นในหลักการและได้น�าข้อบังคับต่างๆ	มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	ก�าหนดนโยบายบริหาร
กิจการ	รวมถึงการก�ากับดูแลภายในหน่วยงาน	เพื่อให้กิจการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ได้วางไว้
	 ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามองค์ประกอบนั้น	เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง	โปร่งใส	และมี
ความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง	สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้
พนักงานของบริษัทฯ	ได้ตระหนักและมีจิตส�านึกในจริยธรรม	ในการด�าเนินธุรกิจด้านบริการ	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดีของ
บริษัทฯ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมา	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพ่ือน�าไปสู่การเติบโตและความมั่นคงที่
ยั่งยืน	และเป็นบริษัทฯ	ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(นายฤทธิ์   ธีระโกเมน)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

   นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีิ
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	 6.	เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ	ทั้งใน
เรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน
อย่างเพยีงพอ	เชือ่ถอืได้	และทนัเวลา	เพือ่ให้
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษทัฯ	ได้รบั
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
	 7.	ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน	มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ	และมีช่องทางในการสื่อสารกับ
บริษัทฯ	ที่เหมาะสม
	 8.	คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความ
เหมาะสม	เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน
ที่มีความส�าคัญอย่างรอบคอบ	และมีระบบ
การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่
โปร่งใสเป็นธรรม	

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มเีจตนารมณ์ทีจ่ะ
ส่งเสรมิให้บรษัิทฯ	เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธิภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจการก�ากับดูแลกิจการ	
และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ	โดยมุ่งเน้น
การสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น	และ
ค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม	มีคุณธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และ
ตรวจสอบได	จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้าน
การจัดการดูแลที่ดี	เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังนี้
	 1.	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ผูบ้รหิาร	และ
พนักงานทุกคนจะปฏิบัตงิานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร	และผู้ร่วมงานทุกๆ	คน
ที่เกี่ยวข้อง
	 2.	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะให้ความส�าคญั
กบัลกูค้าเป็นอันดับแรก	อกีทัง้ให้ความส�าคญั
กับความเป็นอยู่และความสุขในการท�างาน
ของพนักงาน	ประโยชน์องค์กร	และคู่ค้า
ร่วมกัน	เป็นล�าดับ
	 3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมุ่งมั่นและ
ทุ ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ
มีความเป็นอิสระ	และมีการจัดแบ่งหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	รวมถึงผู้บริหารทุกท่าน
	 4.	คณะกรรมบรษิทัฯ	จะวางตนให้เป็นท่ี
เคารพนับถือ	และเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม
และเป็นตัวอย่างในการปฏบิตังิานตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
	 5.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะท�างาน
ด้วยความเสยีสละ	ไม่คดิเลก็คดิน้อยในประโยชน์
ส่วนตน	จะค�านงึถงึผลลพัธ์โดยรวมขององค์กร
และส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ

   กำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่ขีอง
   บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊
   จ�ำกัด (มหำชน)

	 1.	เพือ่เสริมสร้างระบบบรหิารจดัการทีดี่
โปร่งใส	และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล
สามารถตรวจสอบได้	ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ	
มีศักยภาพในการแข่งขัน	ป้องกัน	และขจัด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้
	 2.	สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ	ผู้มีส่วนได้เสีย	
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เท่าเทียมกัน
	 3.	เพื่อเป ็นเครื่องมือการวัดผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	และตรวจสอบ
การท�างานต่างๆ	เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จนบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น   

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ	
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้
ท�าหน้าทีแ่ทนผูถ้อืหุน้	และมสีทิธใินการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษัิทฯ
คณะกรรมการบริษทัฯ	จงึส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้
ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.		 การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 1.1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่
และวาระการประชมุ	โดยมคี�าชีแ้จงและเหตผุล
ประกอบในแต่ละวาระ	หรอืประกอบมตทิีข่อ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
และวสิามญัผูถ้อืหุน้	หรอืในเอกสารแนบวาระ
การประชุม	และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ	ละเว้นการกระท�าใดๆ	ทีเ่ป็นการจ�ากดั
โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ
ของบริษัทฯ	
	 	 1.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะอ�านวย
ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น	สถานที่
จัดการประชุม	ให้มีขนาดเพียงพอรองรับ
จ�านวนผู้ถือหุ้น	อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียง	และไม่ไกลเกินไปจนเป็น
อุปสรรคในการเดินทาง
	 	 1.3.	 บริษทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
เสนอวาระการประชมุหรอืส่งค�าถามเกีย่วกบั
บริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ตามช่องทางที่บริษัทฯ	จัดให้	
	 	 1.4.	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิ

   ควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับ
   ดูแลกิจกำรที่ดี

   นโยบำยเกี่ยวกับ 
   กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	คัดค้าน	
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร	รวมถึงบันทึก
รายชือ่กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุมและกรรมการ
ที่ลาประชุมด้วย
	 	 3.2.	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระใน
การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวัน
ท�าการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงการ
ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยด�าเนินการ
ดังนี้

1.		 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 1.1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บรษิทัฯ	แจ้งก�าหนดการประชมุพร้อมระเบยีบ
วาระ	และความเห็นของคณะกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่างน้อย	28	วันก่อน
วันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 1.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	
ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ	รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามแต่ละประเภทของหุ้น
	 	 1.3.	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	จัดท�า
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ

2.		 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 	 2.1.	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ
ขัน้ตอนในการให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออก
ตามวาระล่วงหน้า	โดยบริษัทฯ	ได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 	 2.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ด�าเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับวาระที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม	และไม่เพิ่มวาระในที่
ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
	 	 2.3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายคน

3.		 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 เพือ่ความเท่าเทยีมกนัในการรบัรูข้้อมูล	และ
เพือ่ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์
ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงาน	ซึง่รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และ
เพื่อเป็นการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	
Governance)	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนด
นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้
	 	 3.1.	 ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มี
สาระส�าคัญและงบการเงินของบริษัทฯ	ซ่ึง
ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป	ท�าการ
เผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน	รวมทัง้มใิห้มกีารล่วงรู้
ข้อมูลระหว่างส่วนงาน	เพื่อป้องกันการน�า
ข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัซึง่ยงัมไิด้เปิดเผย
แก่สาธารณชนทัว่ไปไปเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร
เว้นแต่ส่วนงานนั้นจ�าเป็นต้องรับทราบโดย
หน้าที	่และให้ดแูลข้อมลูดงักล่าวเช่นเดียวกบั
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงการ
ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล	
	 	 3.2.	 ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะทีท่ราบข้อมลูทีส่�าคญั

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน
ผู้ถือหุ ้น	โดยได้รับเอกสารและค�าแนะน�า
ในการมอบฉันทะ	ผู้รับมอบฉันทะท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย	พร้อมทัง้เสนอช่ือกรรมการอิสระ
ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2.		 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  2.1.	 บริษัทฯ	ได้มีการน�าเทคโนโลยีมา
ใช้กบัการประชมุผูถ้อืหุ้น	การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้
การนับคะแนน	และแสดงผล	เพื่อให้การ
ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	
ถูกต้อง	และแม่นย�า
	 	 2.2.	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซักถาม
ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการ
ชดุย่อย	ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุ	
	 	 2.3.	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกส�าหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอใน
การลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
	 	 2.4.	 บริษัทฯ	จัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู ้ถือหุ ้น	
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม
	 	 2.5.	 ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม	และส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามที่
เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมนั้นๆ

3.		 การจัดท�ารายงานการประชุม	และ
การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 3.1.	 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	บนัทกึ
การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน	และวิธี
การแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด�าเนินการประชุม	รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซักถาม	นอกจากนี้
บันทึกค�าถามค�าตอบ	และผลการลงคะแนน
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และงบการเงนิของบรษิทัฯ	ท�าการ	ซือ้	ขาย	โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง
1	เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ	และจนกว่าจะพ้น	24	ช่ัวโมง
นบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณชน
(Blackout	Period)	ทั้งนี้บริษัทฯ	จะแจ้งให้
บคุคลทีเ่กีย่วข้องทราบเกีย่วกบัช่วงระยะเวลา
Blackout	Period	ล่วงหน้า	14	วันก่อนถึง
Blackout	Period

4.		 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 	 4.1.	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
วาระใดทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยี	จะต้องแจ้งต่อ
ท่ีประชมุเพือ่รบัทราบ	และต้องออกนอกห้อง
ประชุมในวาระนั้นๆ
	 	 4.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่
พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึง
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ	น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ
ทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า
คู่แข่ง	เจ้าหนี้	สังคม	พนักงาน	และผู้ถือหุ้น
ตระหนกัถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	โดยได้จัดท�า
จรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี	ให้พนักงาน
ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	
มคีวามซือ่สตัย์ต่อหน้าที	่ไม่ทจุรติ	ไม่จ่ายสนิบน
ทัง้นี	้เพ่ือให้เกดิการตอบสนองต่อผลประโยชน์

ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม	
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่ม
ต่างๆ	ได้ดังนี้

	 	 ลูกค้า
	 	 มุง่มัน่สร้างความพอใจและมัน่ใจให้แก่ลกูค้า
พฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพ	และบรกิารทีด่ยีิง่ขึน้
ต่อลูกค้า	อีกทั้งให้ความส�าคัญในการสร้าง
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า	บริษัทฯ	เอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมีหน่วยงานที่
ติดตามและรับเรื่องร้องเรียนน�ามาปรับปรุง
การบริการอยู่เสมอ
	 	 คู่ค้า
	 	 มุ ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	เอื้อ
ประโยชน์ร่วมกนั	และเพือ่เป็นการรกัษาสทิธิ
ของคู่ค้าในธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์
อย่างสูงสุด	เป็นสิ่งที่บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ
อย่างสูงต่อคู่ค้า	รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อ
ความลับทางการค้าของคู่ค้า
	 	 คู่แข่ง
	 	 มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและ
ประสทิธิภาพของการให้บรกิารเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
เพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ในขณะ
เดียวกนัถอืว่าบริษทัอืน่เป็นคู่ค้าและเป็นผูร่้วม
วิชาชีพเดียวกัน	มีสัตยาบันร่วมกันในการ
ประกอบวิชาชีพ
	 	 เจ้าหนี้
	 	 ปฏบิตัต่ิอเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม	โดยปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไข	ข้อตกลงของสัญญาต่างๆ	ที่ได้
ท�าไว้กับเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างเคร่งครัด		
หากเกดิกรณีทีจ่ะไม่สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไข
จะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า	
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ความเสียหาย
	 	 สังคม
	 	 คณะกรรมการตระหนักถึงความเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม	โดยมอบเป็นนโยบายให้
ฝ่ายจัดการน�าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	
CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ	สนับสนุนและสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม	
และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกภาคส่วน
	 	 พนักงาน
	 	 ให้โอกาสแก่พนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีม
กันในการท�างาน	และยึดหลักคุณธรรมและ
ความยตุธิรรมในการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล
ทั้งค่าตอบแทน	สวัสดิการ	กองทุนส�ารอง
เลีย้งชพี	เพือ่ความมัน่คงในอนาคตของพนกังาน
ตลอดจนให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนา
พนักงานทุกระดับ	ในด้านความรู ้	ทักษะ	
และค่านิยมที่ดีในการท�างาน 	อีกท้ังดูแล
เร่ืองความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน
ในโรงงาน	และให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงาน
มีการน�าระบบประเมินและการวัดผลอย่าง
เป็นธรรมตามความสามารถ	(Competency)
และได้ก�าหนดดัชนีการวัดผลส�าเร็จ	(KPIs	:	
Key	Performance	Indicators)	มาวัดผล
ส�าเร็จในการท�างานของพนักงานเพื่อเทียบ
กับเป้าหมาย
	 	 ผู้ถือหุ้น
	 	 มุ ่งมั่นในการด�าเนินงานที่จะรักษาผล
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เพือ่สร้างความพงึพอใจ
สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนท่ีดีและ
การเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้มกีารเปิดเผย
ข้อมลูต่อผูล้งทนุ	ผูถ้อืหุน้	อย่างถกูต้องครบถ้วน
โปร่งใส	และเชื่อถือได	้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน	
รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก	สามารถตดิต่อ
ร้องเรยีน	และรายงานการกระท�าทีไ่ม่ถูกต้อง	
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ผ่านช่องทางต่างๆ	ตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสม	ดงันี้
	 •	แจ้งผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง	
และที่ตนไว้วางใจ
	 •	ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ถงึผูบ้งัคบับญัชา
หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 •	ส่งทางไปรษณย์ีถงึประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	หรือกรรมการของบริษัทฯ
	 	 เมื่อบริษัทฯ	ได้รับแจ้งเบาะแส	หรือ
ข้อร้องเรียน	บริษัทฯ	จะมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่หมาะสม
ด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู ้แจ้งเบาะแส	หรือผู ้ร ้องเรียน	ในกรณี
ตรวจสอบแล้ว	พบว่ามีมูลความจริง	ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ
พิจารณารับทราบ	และสั่งการหรือก�าหนด
แนวทางในการด�าเนินการ	พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	เพื่อ
ด�าเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภายหลังที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจ
สอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว	จะเสนอแนะ
แนวทางในการด�าเนินการแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพื่อพิจารณาสั่งการและก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินการแก ้ไข	และพิจารณาบท
ลงโทษต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส

	 	 1.	คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีใ่นการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	ทั้งที่เป็นทางการ
เงินและมิใช ่ทางการเงินอย่างครบถ้วน
ทันเวลา	และเชื่อถือได้	อย่างเท่าเทียมกัน	
ให ้ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได ้เสียรับทราบ	

ทางรายงานประจ�าป ี	การแจ้งข ่าวสาร	
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
โ ดยครอบคลุ มต ามข ้ อพึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ก�าหนดแนวทางไว้	โดยบริษัทฯ	มีการ
เป ิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญและจ�าเป ็น
อย ่างสม�่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 	 2.	จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานประสานกบันกัลงทนุ
สถาบนั	นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์	และผูถ้อืหุน้
ของบริษัทฯ	ในการให้ข้อมูล	การด�าเนินงาน	
และการลงทุนของบริษัทฯ	ด้วยช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก	รวดเร็ว	และเข้าถึงได้ง่าย
	 	 3.	ข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	หรอือาจมผีลกระทบ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จะเปิดเผยหลัง
จากทีข้่อมลูนัน้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
	 	 4.	คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีใ่นการ
จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน	และแสดงไว้คู ่กับ
รายงานประจ�าปี	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เป็นรายบคุคลในรายงานประจ�าปี	นอกจากน้ัน
จะต้องเปิดเผยรวมถงึจ�านวนคร้ังในการประชุม
ในแต่ละปี
	 	 5.	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบดรูายงานการวเิคราะห์
ของฝ่ายจดัการ	(Management	Discussion
and	Analysis)	ควบคูก่บังบการเงนิทกุไตรมาส
รวมถงึต้องพจิารณาค่าสอบบญัชแีละเปิดเผย
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�าปี
	 	 6.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ

และผูบ้รหิารระดับสงูทีส่ะท้อนถงึภาระหน้าที่
ความรับผดิชอบของแต่ละท่าน	รวมทัง้รปูแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทน	และรวมถึง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
	 	 7.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องรายงาน
การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 8.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนนิการตรวจสอบ
และดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดย
จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น	พร้อมทั้งด�าเนินการให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่
ยอมรับได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

1.		 องค ์ประกอบ	คุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริษัทฯ	และการแต่งตั้ง
	 	 1.1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ควรไม่เกิน	12	คน	
สดุแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก�าหนดเป็นครัง้คราว
และในจ�านวนน้ีต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อย
ครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่
	 	 1.2.	 กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ากัด	และไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย	และประกาศ
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	
	 	 1.3.	 คณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่
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โดยพจิารณาถงึประสทิธิภาพการท�างานของ
กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งหลายบริษัทอย่าง
รอบคอบ	และเพือ่ให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ	ได้
อย่างเพียงพอ	โดยก�าหนดจ�านวนบริษัทที่
กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั
จดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน	4	บริษัท	ท้ังนี	้
เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการบรษิทัอาจลดลง	หากจ�านวน
บริษัททีก่รรมการไปด�ารงต�าแหน่งมมีากเกนิไป	
	 	 1.4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มี
เลขานุการบริษัทฯ	ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า
ด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทฯ	ควรทราบ	และปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
กิจกรรมของกรรมการ	รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ทัง้นีต้้องมีวฒุกิารศกึษาจบปรญิญาตรี
ทางด้านกฎหมายหรือบัญชี	หรือได้ผ่านการ
อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าที่
ของเลขานุการ
	 	 1.5.	 คณะกรรมการสามารถตั้งคณะ
อนกุรรมการได้อย่างไม่จ�ากดัตามความจ�าเป็น
เพื่อช่วยกลั่นกรองและควบคุมดูแลงานด้าน
ต่างๆ
	 	 1.6.	 การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความ
โปร่งใสและชดัเจนโดยคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา	และเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรษิทัฯ	พร้อมประวตัอิย่างเพยีงพอ
ส�าหรับการคัดเลือก	เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะ
กรรมการสรรหาเสนอรายชือ่ต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	พิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
	 	 1.7.	 มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการ
ทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 	 1.8.	 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูล

ท่ีมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	ภายในเวลา	
3	เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 	 1.9.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด
นโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	
อย่างชดัเจน	ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการ
และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้
ทัง้นี	้ต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน
	 	 1.10.	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทฯ	สรุปข้อมูลใหม่ๆ	ให้
กรรมการใหม่รับทราบผ่านทางคูม่อืกรรมการ
บริษัทฯ	และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชม
กิจการ	เพื่อให้เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ	ได้ดียิ่งขึ้น

2.		 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
	 	 ประธานกรรมการมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส�าคัญดังนี้
	 	 2.1.	 พิจารณาก�าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ	และดแูลให้กรรมการ
บริษัทฯ	ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน
ชัดเจน	และทันเวลาก่อนการประชุม	เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ	สามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม
	 	 2.2.	 เป็นผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทัฯ
และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ
	 	 	 	 2.2.1.	ด�าเนนิการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัฯ	ตามระเบยีบวาระ	ข้อบงัคบับริษทัฯ
และกฎหมาย
	 	 	 	 2.2.2.	จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ	และ
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ	ทุกคนอภิปราย	
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ที	่เป็นอสิระ
และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ	โดยค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

	 	 	 	 2.2.3.	สรุปมตทิีป่ระชมุและสิง่ทีจ่ะต้อง
ด�าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
	 	 	 	 2.2.4.	ก�าหนดให้มกีารประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ	โดยไม่มีกรรมการบริษัทฯ	
ที่มาจากฝ่ายจัดการ
	 	 2.3.	 ก�ากับ	ติดตาม	และดูแล	เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
	 	 2.4.	 เป็นผู ้น�าในการประชุมผู ้ ถือหุ ้น
ให้เป็นไปตามระเบยีบวาระ	ข้อบงัคบับรษัิทฯ	
และกฎหมาย	โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็
อย่างเท่าเทียมกัน	และดูแลให้มีการตอบ
ข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
	 	 2.5.	 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ
	 	 2.6.	 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ	และ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
ตามนโยบายของบริษัทฯ
	 	 2.7.	 ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
และการจัดการอย่างโปร่งใส	ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 2.8.	 ก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัฯ
มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
	 	 2.9.	 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยรวม	คณะกรรมการ
ชดุย่อยต่างๆ	และกรรมการบริษทัฯ	แต่ละคน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล

3.		 การจัดตั้ งคณะกรรมการชุดย ่อย
เฉพาะเรื่อง
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีพ่จิารณา
และให้ความเหน็ชอบในเร่ืองทีส่�าคญัทีเ่กีย่วกบั
การด�าเนนิงานอย่างรอบคอบและมปีระสิทธิภาพ
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ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	ดังต่อไปนี้
	 	 3.1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	โดย
แต่งตัง้จากกรรมการอสิระ	อย่างน้อย	3	ท่าน
โดยอย่างน้อย	1	ท่านต้องมคีวามรูด้้านบญัช/ี
การเงิน	และต้องมคุีณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็น
อิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และตามนิยามกรรมการอสิระ
ที่ก�าหนดส�าหรับบริษัทฯ	โดยเฉพาะ	เพื่อ
ท�าหน้าที่ตรวจสอบ	ระบบควบคุมภายใน	
ระบบรายงานทางการเงิน	และการบริหาร
จดัการความเสีย่ง	รวมถงึการพจิารณาคดัเลอืก
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 	 3.2.	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ
บริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน
ไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง	และประธานของคณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล	สรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการทีเ่ป็นอิสระ	ทัง้นี	้ประธาน
กรรมการบริษัทฯ	ไม่ควรเป็นกรรมการหรือ
ประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

4.		 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และ
การได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ	   
	 	 4.1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มี
การก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ	ล่วงหน้าเป็นรายปี	และให้เลขานกุาร
บริษัทฯ	แจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
ก�าหนดการดังกล่าว	

	 	 4.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เป็นการล่วงหน้า	โดยเลขานุการบริษัทฯ	
มีหน้าท่ีจัดท�าหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบ
การประชมุก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย
5	วนั	เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มเีวลา
ศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
	 	 4.3.	 ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบในการจัดวาระการประชุม	โดย
การปรกึษาหารอืกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ
ท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม	โดย
ก�าหนดให้เลขานกุารบรษิทัฯ	มหีน้าทีร่วบรวม
การน�าเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมจาก
กรรมการแต่ละท่าน
	 	 4.4.	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละ
วาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง	หรือ
งดให้ความเหน็ในวาระนัน้ๆ	ส�าหรบัการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ในวาระใดทีก่รรมการ
มีส่วนได้เสีย	ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย	
โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือ
รับทราบ	และเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ	
	 	 4.5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
ให้เลขานกุารบรษิทัฯ	ท�าหน้าทีบ่นัทกึการประชมุ
ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	และต้องมี
ความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็น
ของคณะกรรมการ	เพื่อใช้ในการอ้างอิง
	 4.6.	เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิารประชมุกนัเองตามความจ�าเป็น	เพ่ือ
อภิปรายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการที่
อยูใ่นความสนใจ	โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย

5.		 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	  
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจก�าหนดค่าตอบแทน
ให้ตนเองได้	เนื่องจากเป็นการขัดกันของ
ผลประโยชน์	การก�าหนดค่าตอบแทนจงึต้อง
ด�าเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้
พจิารณาก�าหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ
จากน้ันจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่
คณะกรรมการได้ท�าไว้ต่อไป
	 	 5.1.	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล	สรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน	มหีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า
แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ	เกีย่วกบัค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการฯ	และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	ในด้านการก�าหนดโครงสร้าง/
องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
เหมาะสมกบัความรับผดิชอบ	และสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงาน	อยู่ในระดับที่สามารถ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	
มีโครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนที่มี
ความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
	 	 5.2.	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์
และนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในแต่ละต�าแหน่งทุกปี	โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ต้องน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา	โดยก�าหนดเป็น
วาระการประชมุในการประชมุสามญัประจ�าปี
ผู้ถือหุ้น
	 	 5.3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูบ้รหิาร
ระดบัสงูจะต้องรายงานเกีย่วกบัค่าตอบแทน
กรรมการ	หลักการเหตุผลไว้ในรายงาน
ประจ�าปีและงบการเงินของบริษัทฯ
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6.		 การประเมินผลการปฏบิตังิาน	  
	 	 6.1.	 บริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น	2	แบบ	คือ	การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
เพือ่น�ามาพฒันาคณุภาพและเพิม่ประสทิธภิาพ
การท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	ทั้งนี้	การ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	บริษัทฯ	
จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ด�าเนนิการปรบัปรุงเพิม่เตมิเพือ่ให้เหมาะสม
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 	 6.2.	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู ้ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารโดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู ่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้	
การด�าเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ	
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม	โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	จะน�า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7.		 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง   
	 	 7.1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และฝ่ายบริหาร	
จัดท�าแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน
(Succession	Plan)	ในระดับบริหารและ
ต�าแหน่งในสายงานหลัก

	 	 7.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพ่ือทราบ
เป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งานเพ่ือเตรียมความพร้อมที่ต ่อเนื่องถึง
ผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
	 	 7.3.	 คณะกรรมการบริษทัฯ	จะด�าเนนิการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากร
ที่จะเข้ามารับผิดชอบตามความเหมาะสม

8.		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
	 	 8.1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะส่งเสริม
และอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 8.2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้รับ
การพัฒนาความรู้จากหน่วยงานก�ากับดูแล
อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัฯ	ประสานงานกบักรรมการ
เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 ผู ้น�าธุรกิจยุคปัจจุบันต่างร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาไปสู ่ความยั่งยืน	อีกทั้งยังมีการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้	ทบทวนวิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้เเก ่บุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจร่วม	34	ปีของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู ่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างสม�่าเสมอ	ส่งผลให้
หลักการและนโยบายต่างๆ	ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน	บริษัทฯ	
หวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม	และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการปันผลประโยชน์กับคู่ค้า	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะสอดแทรกการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบและ
กิจกรรมต่อสังคมในหลักการด�าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ว่า	“ส่งมอบความสุขแก่
ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อย	มีคุณภาพ	ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ	และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	
ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

	 การด�าเนนิกจิการด้วยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัฯ	ถกูสร้างขึน้จากแนวคดิทีว่่า	
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสามารถที่จะถูกสร้างไป
พร้อมกบัการสร้างคณุค่าทางสงัคม	ทัง้ภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	และท�าให้บริษัทฯ	
เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมอย่างยั่งยืนได้

	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้วางรากฐานนโยบายใน
การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม	กล่าวคือ	การได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนต่างๆ	ต้องค�านึงถึงความเสมอภาค

และเป็นธรรมต่อคู ่ค้า	รวมทั้งผู ้ที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ	ตลอดทั้งวงจรของการ
ด�าเนินธุรกิจตั้งแต่กระบวนการต้นน�้าจนถึง
ปลายน�า้กับคู่ค้าเป็นส�าคัญ		
	 การรักษาค�ามั่นและตรงต่อเวลาเป็น
หัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	กรณีที่มีผล
ประโยชน์ใดๆ	เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต	ทาง
บริษัทฯ	พร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
เพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยยตุธิรรม	โปร่งใส	และรวดเรว็	นอกจากนี้	
บ ริษัทฯ	ยั งมีนโยบายปฏิบัติต ่อคู ่ แข ่ ง
ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ดี	ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่แสวงหา
ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้า
ด ้วยวิธีการที่ ไม ่สุจริตหรือไม ่เหมาะสม	
และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

	 ระบบการก�ากบัดแูลกจิการมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ	ถกูต้ังขึน้เพือ่รกัษาความสามคัคี

และความเป็นหนึง่เดยีวกนัขององค์กร	การก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	เองโดยตรง	และส่งผลดี
ในระยะยาว	เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้
บริษัทฯ	มีการจัดการทางด้านการเงิน	การ
ด�าเนินการต่างๆ	ภายในองค์กร	กฎหมาย	
และจริยธรรมที่ดี	อีกทั้งยังช ่วยผลักดัน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

   กำรด�ำเนินกิจกำร
 ด้วยควำมรับผิดชอบ
 (CSR-in-Process)

 กำรประกอบกิจกำร
 ด้วยควำมเป็นธรรม

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
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หลักบรรษัทภิบาลที่ดี 	มีความโปร ่งใส	
สามารถตรวจสอบได้	และปราศจากการ
คอร์รปัชันในทกุรปูแบบ	เพือ่ให้เกดิความเป็น
รูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน	
บริษัทฯ	โดยประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	จึงได้ลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	เมือ่วนัที่	
23	กนัยายน	2557	และเพือ่ให้การด�าเนนิการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะ
ท�างานการต่อต้านการคอร์รปัชนัขึน้	เมือ่วนัที่	
24	ตุลาคม	2557	เพ่ือด�าเนินการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ		ในปี	2558	คณะ
ท�างานการต่อต้านคอร์รปัชนัได้จดัท�านโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชนัและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
การต่อต้านการคอร์รัปชนั	ซึง่ได้รับการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	น�าไปใช้
เป็นแนวทางการปฏบิตัใินการต่อต้านคอร์รปัชนั	
นอกจากนี้	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2560	
บริษัทฯ	ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต	โดยการรับรองดังกล่าวมีอาย	ุ
3	ปีนับจากวันที่ให้การรับรอง
	 อนึง่	นอกจากการจดัท�านโยบายทีป้่องกนั
การกระท�าผิดครรลองครองธรรมแล ้ว	
บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้รับการ
ปลูกฝังมิให้รับสิ่งของ	เงิน	ทรัพย์สิน	อามิส
สนิจ้างหรือสนิน�า้ใจใดๆ	แม้ในกรณทีีม่กีารมอบ
ของขวัญตามธรรมเนียมประเพณีเทศกาล
ต่างๆ	หากมีความจ�าเป็นต้องรับไว้	สินน�้าใจ
ดังกล่าวจะถูกน�ามาเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน
ส่วนกลางของบริษัทฯ	เพื่อน�าไปมอบเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

	 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ใน
สังคม	และคงความรนุแรงมากขึน้	นอกจากนี	้
ปัญหาดงักล่าวได้หยัง่รากลกึลงในทกุภาคส่วน
ของสังคมไทย	ส่งผลให้การด�าเนินการใน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศต้องหยดุชะงกัและเกดิความเสยีหาย	
ท�าให้การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมด�าเนนิไป
ได้ช้ากว่าทีค่วรจะเป็น	ดังนัน้	เพือ่ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธ์ิผล	ผู้น�า
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นใน
การร่วมจบัมือกนัแก้ไขอย่างจรงิจงั	มุง่ปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งนโยบายความร่วมมือนี้ได้
ขยายมาสู่ภาคเอกชนต่างๆ	ด้วย
	 บทบาทของบรษิทัฯ	ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
คือการท�าหน้าที่ส�าคัญในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาค
เอกชน	อีกทั้งบริษัทฯ	มีความมุ ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	โดยยึดมั่นใน

	 “วัฒนธรรมเอ็มเค”	เปรียบเสมือน
เครือ่งมอืหลกัทีท่างบรษิทัฯ	ยดึมัน่และน�ามา
ใช้ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	
พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับ
เคลือ่นองค์กร	เนือ่งด้วยบรษิทัฯ	เน้นการบรหิาร
องค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน	
บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่มีชนชั้นศักดินา	
ไม่เลือกปฏิบัต	ิตลอดจนไม่น�าความแตกต่าง
ด้านเชื้อชาติ	สัญชาติ	ภูมิล�าเนา	สีผิว	เพศ	
และศาสนา	มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย	์
เพราะบรษิทัฯ	เชือ่ว่ามนษุย์ทุกคนล้วนมเีกยีรติ	

ศักดิ์ศรี	สิทธิและเสรีภาพในตนเองอย่าง
เท่าเทียมกัน
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติ
ทางด้านต่างๆ	เช่น	ทางด้านสายตา	สตปัิญญา	
หรอืการสือ่สาร	โดยเปิดโอกาสให้บคุคลดงักล่าว
เข้าท�างานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	จัดสรร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบใน
ขอบเขตที่สามารถปฏิบัติงานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	และมีความคาดหวังในการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่าน้ี
ต่อไปในอนาคต

   กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

   กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติส�าหรับการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	ดังนี้
	 1.	ให้ความเคารพต่อสทิธมินุษยชน	ปฏบิตัิ
ต่อกนัด้วยความเคารพ	ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั	
และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย	จิตใจ	
เชือ้ชาต	ิสญัชาต	ิศาสนา	เพศ	ภาษา	อาย	ุสผีวิ	
การศึกษา	สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
	 2.	ใช้ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที่
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ	ตลอดจน
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
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	 3.	สนับสนุนการส่งเสริมการด�าเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 4.	สือ่สาร	เผยแพร่	ให้ความรู	้ความเข้าใจ	
ก�าหนดแนวทาง	และให้การสนับสนุนอื่นใด
แก่ผูเ้กีย่วข้องในการด�าเนนิธุรกจิตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ	ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ	ผู้รับเหมา	
ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ	เพื่อให้มีส่วนร่วมใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	เคารพต่อ
สทิธิมนษุยชน	และปฏบิตัต่ิอทกุคนตามหลกั
สิทธิมนุษยชน
	 5.	สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิ
มนษุยชน	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	เมือ่พบเหน็
การกระท�าที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ต้องรายงานให้ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

รับผิดชอบทราบ	และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถาม	ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	
หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
	 6.	มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

	 (4)	การแต่งตั้งและโยกย้าย	รวมถึงการ
ให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	กระท�า
ด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู ่บนพื้นฐาน
ของความรู ้ 	ความสามารถ	และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
	 (5)	ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ
	 (6)	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของ
พนักงาน
	 (7)	ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
	 (8)	หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	ที่ไม่เป็น
ธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน

หน้าที่การงานของพนักงาน	หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนักงาน
	 บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในเร่ืองความ
ปลอดภัยในการท�างาน	รวมถึงมีการจัด
สถานที่ท� างานและจัดเตรียมอุปกรณ ์
ความปลอดภัยต่างๆ	ให้เพียงพอต่อการ
ท� า งาน	 เพื่ อ ให ้พ นักงานทุกคนได ้ รั บ
ความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมใน
การท�างานทีด่	ีนอกจากน้ี	บรษิทัฯ	มกีารจดัตัง้
แผนกพนักงานสัมพันธ์	เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการให้ค�าแนะน�า	รวมถึงปรึกษาปัญหา
ร้องเรียนต่างๆ	แก่พนักงาน

	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัย
แห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทฯ	ที่มีคุณค่ายิ่ง	จึงเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ	ที่จะให ้การปฏิบัติที่ เป ็นธรรม
ท้ังในด้านโอกาสผลตอบแทน	การแต่งตั้ง
โยกย ้าย	ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ	
โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
	 (1)	ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 (2)	ให ้ผลตอบแทนที่ เป ็นธรรมต ่อ
พนักงาน
	 (3)	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให ้มีความปลอดภัยต ่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

   กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

	 ทรพัยากรมนษุย์คอืหวัใจในการขบัเคลือ่น
ขององค์กร	พนักงานที่มีร่างกายท่ีแข็งแรง
และสขุภาพทีด่นีัน้เป็นก�าลงัส�าคญัในการเพิม่
ผลผลิต	อัตราการรักษา	และความพึงพอใจ
ของลกูค้า	ในขณะเดียวกนัพนกังานทีม่คีวามสขุ
และมีความผูกพันกับบริษัทฯ	จะสามารถมี
ส่วนร่วมในการน�าเสนอรูปแบบการท�างาน
เชิงสร้างสรรค์และแบ่งปันความคิดเชิง

   กำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กร

นวตักรรมได้ดี	บริษทัฯ	มคีวามต้ังใจทีจ่ะส่งเสริม
ให้พนกังานทกุคนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงปราศจาก
โรคภัย	จงึได้จดักจิกรรมด้านกฬีาและสขุภาพ
รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน
เพื่อให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี	เข้าใจ
หลกัการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	อกีทัง้
ยงัเป็นการผ่อนคลายความตงึเครยีดจากการ
ท�างานอกีทางหน่ึงด้วย	กจิกรรมต่างๆ	ทีท่าง

บรษิทัฯ	ได้จดัให้กบัพนกังานในปี	2562	อาทิ	
	 1.	การต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง
ในปีน้ี	บริษทัฯ	ได้จดักจิกรรมงานวิง่ท่ีส�าคญั
2	กิจกรรม	คือ	งานวิ่งของ	“โครงการวิ่ง
ก้าวคนละก้าว”	โดยพนกังานของ	MK	Group
มส่ีวนร่วมในการวิง่กบัโครงการดงักล่าว	โดยมี
พีต่นูเป็นแบบอย่างในการวิง่ตามภมูภิาคต่างๆ
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รวมจ�านวน	5	ภูมิภาค	นอกจากนี	้ทางบรษิทัฯ
ร่วมกบัมลูนธิป้ิาทองค�า	เอ็มเค	ยงัร่วมบรจิาค
เงินให้กับโครงการภูมิภาคละ	1	ล้านบาท	
เพือ่สนบัสนนุเงนิในการน�าไปช่วยเหลอืโรงพยาบาล
ขนาดเล็กในพืน้ท่ีต่างๆ	ของแต่ละภาค
	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดให้พนักงานได้
ตระหนักและหันมาออกก�าลังกายและใส่ใจ
สขุภาพกนัมากขึน้	คอื	กจิกรรม	MK	Visual	Run
ซึง่รปูแบบกจิกรรมเป็นการให้พนกังานทกุคน
เข้าร่วมในการสมัครและหาเวลาว่างในการ
วิ่งออกก�าลังกาย	พร้อมบันทึกสถิติการว่ิงท่ี
ได้แต่ละครั้ง	และส่งผลการว่ิงที่ได้เข้ามายัง
แอปพลเิคชนั	โดยทกุๆ	ระยะทาง	1	กโิลเมตร
ทางบรษิทัฯ	ได้สมทบเพิม่	1	บาท	เงนิสมทบ
ดังกล่าวนี้สนับสนุนเพิ่มเติมให้กับโครงการ
ก้าวคนละก้าว	ซึ่งกิจกรรมนี้มีพนักงานสนใจ
ร่วมสมัครวิ่งมากกว่า	500	คน	และท�าระยะ
ทางสะสมกว่า	50,000	กิโลเมตร
	 2.	การจดัการแข่งขนัว่ิงการกศุลมนิมิาราธอน
MK	Group	(MK	Running)	ประจ�าปี	2562	
ครัง้ที	่2	โดยใช้สถานทีภ่ายใน	ได้แก่	ครวักลาง
บางนา-ตราด	กม.21	(CK5)	และบริษัท	เอ็ม	
เซนโค	(M-Senko)	เป็นสถานที่การจัดวิ่ง	
เมื่อวันที	่17	ธันวาคม	2562	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้
มกีารเปิดรบัสมคัรพนกังานจากทกุหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรม	เงินจากการสมัครท้ังหมด	
ทางบริษัทฯ	น�าไปมอบให้กับโรงพยาบาล
บางบ่อ	เพื่อสร้างห้องฉุกเฉิน	ซึ่งในปีนี้มีผู ้
เข้าร่วมกจิกรรมงานวิง่ดังกล่าวมากกว่า	680	คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า	30%	และมียอดเงิน
บริจาครวมทั้งสิ้นกว่า	130,000	บาท	
	 3.	บริษัทฯ	มีการสนับสนุนงบกิจกรรม
กฬีาให้กบัหน่วยงานในพืน้ทีต่่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง
ทุกปี	โดยในปีนี้	ในส่วนของพื้นท่ีครัวกลาง
บางนา	และคลังพัสดุ	ได้สนับสนุนงบการจัด
กจิกรรมกฬีาภายในหน่วยงาน	ได้แก่	ฟตุบอล
ลีคภายใน	และวิ่งมินิมาราธอนภายใน	และ
ในส่วนของหน่วยงานคอลเซน็เตอร์	ได้สนบัสนนุ

อุปกรณ์กีฬาโต๊ะปิงปอง	และเครื่องออก
ก�าลังกาย	ให้กับพนักงานได้ใช้เวลาว่างจาก
การท�างานมาออกก�าลังกายกัน	ในส่วนของ
ส�านักงานใหญ่	มีการแบ่งพื้นที่ห ้องออก
ก�าลังกาย	และเพิ่มอุปกรณ์ออกก�าลังกาย
เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
	 4.	ปีนี	้บรษิทัฯ	ได้จดัมหกรรมการคัดเลอืก
และเฟ้นหาสุดยอดฝีมือของแต่ละหน่วยงาน
ของสาขา	ในช่ือกิจกรรม	“มหกรรมกีฬา
โอลิมปิค	2562”	ขึ้น	เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	
โดยให้แต่ละเขตและภาค	และตัวแทนจาก
ส่วนกลาง	ท�าการคัดเลือกสุดยอดฝีมือ
พนักงานในครัวต่างๆ	เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ	โดยมีการแข่งขันทั้งในส่วนของ
แบรนด์	MK	ได้แก	่สุดยอดผู้บริหาร	สุดยอด
ซูปเปอร์ไวเซอร์	สุดยอดพนักงานหน้าบ้าน	
สุดยอดพนักงานครัวขนม	สุดยอดพนักงาน
ครัวสุกี้	สุดยอดพนักงานครัวเป็ด-ซาลาเปา	
และสดุยอดพนกังานท�าความสะอาด	(ครวัล้าง)
และในส่วนของแบรนด์ยาโยอ	ิประกอบด้วย
สดุยอดผูบ้รหิารยาโยอ	ิและสดุยอดพนกังาน
ครวัยาโยอ	ินอกจากนี	้ยงัมใีนส่วนของสดุยอด
เชฟเทปปันยาก	ิมยิาซาก	ิ(MIYAZAKI)	สดุยอด
บารสิต้า	เลอ	เพอททิ	(Le	Petit)	และสดุยอด
ครัวราเม็งฮากาตะ	(HAKATA)	และพิเศษใน
ปีนี้	ยังมีการเพ่ิมการแข่งขันประเภทต่างๆ	
เข้ามา	ได้แก่	สดุยอดพนกังานท�าความสะอาด
(ครวัล้าง)	ของคนพกิาร	ทัง้ในส่วนของแบรนด์
MK	และ	YAYOI	รวมทั้งการแข่งขันสุดยอด
ทีมเต้น	MK	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวน้ี	เป็นการ
พัฒนาทักษะฝีมืออาชีพในงานของพนักงาน
ให้เกิดความช�านาญและได้แสดงออกถึง
ความสามารถทีต่นเองมใีห้กบัทกุคนได้ประจกัษ์
และเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมในการท�างาน		
นอกจากนี	้ยงัมกีารจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั
แชมเปียนชปิ	ครัง้ที	่2	ให้กบัพนกังานในสงักดั
ส�านกังานใหญ่	เพือ่สร้างความสามคัคีในแต่ละ
หน่วยงาน	โดยปีน้ี	ได้รับเกียรติจากนักกีฬา

เยาวชนทีมชาติจากประเทศอินโดนีเซีย
ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและร่วมแข่งขันกับ
นักกีฬาตัวแทนของบริษัทฯ
	 5.	บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ
ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงานของบุคลากร	
จึงได้ท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า
หลายแห่งเพือ่เป็นคูส่ญัญาในการมอบทนุกูย้มื
ให้แก่พนักงานเพือ่การศึกษาในระดับปรญิญา
ขัน้สงู	เพือ่ให้ได้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะ
สามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้มอบเงนิทนุการ
ศกึษาให้แก่บตุรของพนกังานเป็นประจ�าทกุปี
เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการเรียน
หนังสือให้แก่เยาวชน	และเพ่ือให้พนักงาน
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดย
บริษัทฯ	ได้มอบเงินทุนเพื่อการศึกษาเป็น
จ�านวน	1,735	ทุน		ทุนละ	4,500	บาท
รวมทั้งได้มีการมอบบัตรก�านัลเอ็มเคให้
ครอบครัวพนักงานรายละ	1,000	บาท	รวม
เป็นเงินทุนทั้งสิ้น	9.54	ล้านบาท	(ปี	2561	
มีการมอบทุนการศึกษาจ�านวน	1,324	ทุน	
รวมเป็น	7.28	ล้านบาท)	
	 6.	บริษัทฯ	มอบเงินทุนให้กับพนักงาน	
เพื่อให ้พนักงานรวมกลุ ่มและน�าไปจัด
กิจกรรมจิตอาสาภายในของหน่วยงาน
ตนเอง	ไม ่ว ่าจะเป ็นการบริจาคสิ่งของ	
การออกค่ายอาสาหรือการเลี้ยงอาหาร
แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ	ซึ่งในปี	2562	
ที่ผ่านมา	มีการให้งบสนับสนุนกิจกรรมนี้
รวมทั้งสิ้นกว่า	6	หน่วยงาน	รวมเป็นเงิน
จ�านวน	186,300	บาท
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	 เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์	เอ็มเค
มุ่งม่ันที่จะสร้างความสุขและสุขภาพท่ีดีแก่
ลกูค้าจากการรบัประทานอาหารทีม่คีณุภาพ
รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ	พร้อมกับการ
บริการที่ประทับใจ	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ
กับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
โดยเน้นคณุภาพและความสะอาดของอาหาร
ทกุรายการ	เรามีผูช้�านาญการคอยตรวจสอบ
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารและการบริการ
อยูภ่ายใต้มาตรฐานความปลอดภยัในทกุขัน้ตอน
ดูแลตั้งแต่การรับมอบสินค้า	ขั้นตอนการ
ปรุงอาหารในโรงงานครัวกลาง	ระบบขนส่ง
ไปยงัสาขาทัว่ประเทศ	และการจดัเกบ็อาหาร
ในแต่ละสาขา	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการ
อบรมให้ความรู ้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ที่วางไว้	ซึ่งมาตรฐานต่างๆ	ที่น�ามาใช้ได้รับ
การรับรองจากสถาบันต่างๆ	เช่น
	 •	 ใบรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ
ISO	9001:2015	เพือ่รบัรองว่าเอม็เค	มรีะบบ
การจดัการคณุภาพในการผลติอาหารและบรกิาร
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
	 •	 ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร
(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point
หรือ	HACCP)	ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อ
ความปลอดภยัของอาหาร	โดยใช้การควบคมุ
จดุวกิฤติทีต้่องควบคมุ	(Critical	Control	Point
หรือ	CCP)	ของการผลิต	ซ่ึงผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสามารถน�าไปปฏิบัติได้
โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร	ตัง้แต่ผูผ้ลติเบือ้งต้น
(Primary	Producer)	จนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุท้าย
เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
	 •	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
(Good	Manufacturing	Practices	หรอื	GMP)
โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้สินค้า
ท่ีมีคุณภาพ	ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ

ผลิตที่ครัวกลาง	อุปกรณ์การผลิต	รวมถึง
การจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
	 •	 ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผกั	ผลไม้สด	จากกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งรับรอง
ว่าบริษัทฯ	สามารถด�าเนินการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด	ผลไม้สด	ที่จ�าหน่าย
ได้อย่างเป็นระบบ	และสามารถทวนสอบได้
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการอาหาร
ปลอดภยั”	(Food	Safety)	ของกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งจะเน้น
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ได้แก่	
สารบอร์แรกซ์	สารกันรา	สารฟอกขาว	สาร
ฟอร์มาลิน	และยาฆ่าแมลง
	 •	 ได ้รับการรับรอง	“โครงการร ้าน
อาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า	Q”
(Q	Restaurant)	ซึง่เป็นโครงการของส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพ่ือ
ส่งเสรมิให้ร้านอาหารเลอืกใช้วตัถดุบิจากสนิค้า
Q	ซ่ึงเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี	เพ่ือให้ผู ้บริโภคได้
บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย
	 •	 ได้รับการรบัรอง	“โครงการปลอดผงชูรส”
จากสถาบันอาหาร	กระทรวงอุตสาหกรรม	
ซ่ึงทางสถาบันอาหารได้วางแผนสุ่มตัวอย่าง
อาหาร	เคร่ืองปรงุ	และน�า้จิม้	มาท�าการตรวจ
หาสาร	MSG	(Monosodium	Glutamate)	
และอนุพันธ์ผงชูรสในห้องปฏิบัติการ	เพื่อ
ให้มัน่ใจว่าอาหารทกุจานในร้านเอม็เค	ปลอดภยั
และไม่ใส่ผงชูรสอย่างแท้จริง	โดยสถาบัน
อาหารได้ท�าการมอบป้ายรับรอง	“MK
ปลอดภัย”	ไร้ผงชูรสให้กับร้านเอ็มเคทุก
สาขา”	มาอย่างต่อเนื่อง
	 ในส่วนของการใช้น�้ามันทอดซ�้า	ทาง
บ ริ ษั ท ฯ 	 มี วิ ธี ก า ร ต ร วจสอบ โดยดู ที่

มาตรฐานสารที่ เรียกว ่า	“สารโพลาร ์”	
(Polar	Compounds)	ซึง่ก�าหนดว่าสารโพลาร์
จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถใช้ต่อได้	และ
น�้ ามันดังกล ่าวจะถูกน�าไปขายต ่อเพื่อ
น�าไปใช้ในการผลิตเป็นน�้ามันไบโอดีเซล
เท ่ านั้น
	 และด้วยนโยบายในการดูแลสุขภาพ
ของลกูค้า	ทางบรษิทัฯ	ได้ค�านวณค่าพลงังาน
อาหาร	(Calorie-Calculation	Program)
ที่ลูกค้าได้รับในมื้อน้ันๆ	เป็นรายบุคคล
โดยใบแสดงผลจะถูกน�ามามอบให้พร้อมกับ
ใบเสร็จ	ลูกค้าที่ รักสุขภาพโดยส่วนใหญ่
จะให้ความส�าคัญกับใบแสดงผลน้ี	เพราะ
สามารถช่วยในการควบคุมการรับประทาน
อาหารได้เป็นอย่างดี

   ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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	 บรษิทัฯ	มคีวามตัง้ใจในการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู ่ในเกณฑ์น้อยที่สุด
ตลอดทัง้สายธารธรุกจิ	เพือ่รกัษาและด�ารงไว้
ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ที่บริษัทฯ	ประกอบกิจการอยู	่เช่น	
	 •	 การสร้างระบบที่เข้มงวดในการก�าจัด
ขยะติดเชื้อ	บริษัทฯ	จะก�าจัดขยะติดเช้ือ
ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน	
ซึ่งมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ	121	
องศาเซลเซียส
	 •	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยลงสู ่
ล�าคลอง	โดยมีการตรวจคุณภาพน�้าทิ้งตาม
พระราชบญัญตัโิรงงาน	พ.ศ.	2535	กระทรวง
อุตสาหกรรม	
	 •	 การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานสากล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน	บริษทัฯ
มีการจัดตั้งนโยบายตรวจวัดเเละลดการใช้
พลังงานที่ครัวกลางเเละสาขา
	 •	 ตั้งแต่ปลายป	ี2556	บริษัทฯ	มีการน�า
หลอดไฟ	LED	ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภท
ประหยดัพลงังานและมคีวามทนทาน	ไม่ต้อง
เปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขา
ใหม่ๆ	และมีความพยายามที่จะน�าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่
เปิดบริการก่อนหน้าให้ครบทุกแห่ง
	 •	 ในกระบวนการขนส่ง	ทางบริษัทฯ	ได้
ศึกษาการบริหารและติดตามพิกัดต�าแหน่ง
ยานพาหนะ	(Fleet	Management)	ทมีงาน
ขนส่งนั้นมีการก�าหนดเส้นทางเดินรถใหม่
เพื่อที่จะประหยัดน�้ามันเเละบริหารพื้นที่

ขนส่งของรถให้เต็มที่สุด	นอกจากนี้เเล้ว
บริษัทฯ	มีการก�าหนดความเร็วในการขับข่ี
เเละติดต้ังเทคโนโลยีเพื่อที่จะสอดส่องให้
ยานพาหนะใช้ความเร็วในการขับขี่ที	่80-90	
กม./ชม.	ซึง่เป็นระดบัความเรว็ทีใ่ห้ประโยชน์
ในเร่ืองการประหยัดพลังงาน	ทั้งน้ีพนักงาน
ขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตรการขับขี่เเบบ
ประหยัดน�้ามัน	เเละรถแต่ละคันจะมีการ
ตดิตัง้ระบบ	GPS	เพือ่ความสะดวกในการควบคมุ
ดูแลรวมถึงตรวจสอบเส้นทางเดินรถ
	 •	 ส่งเสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากรทีมี่อยู่
อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
เช่น	การรไีซเคลิวสัดตุ่างๆ	เช่น	กระดาษและ
พลาสติก	การใช้น�้าอย่างประหยัด	และการ
แยกขยะ	เป็นต้น

   กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

	 สืบเนือ่งจากค�าม่ันสญัญาทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิ
อย่างยัง่ยนืโดยยดึแนวทาง	CSR	In-Process
บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการเช่ือมต่อความส�าเร็จ
ของธุรกิจกับความก้าวหน้าของสังคมให้
มีการพัฒนาไปพร้อมกัน

(1)	การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการใช้สินค้าที่ผลิตใน
ประเทศเป็นหลกั	นบัต้ังแต่ปี	2558	ทางบรษิทัฯ
ได้ท�าสัญญาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อท�าการซื้อขายสินค้า	เเละในปัจจุบัน
ปริมาณผักกว่าครึ่งหนึ่งที่ร้านอาหารในเครือ
ของบริษัทฯ	ใช้ในการประกอบอาหารนั้น
ถูกท�าการซื้อเเละคัดสรรผ่านโครงการหลวง	
การร่วมมือของบริษัทฯ	เเละมลูนธิิโครงการหลวง
ไม่หยุดอยู่เพียงเเค่การเป็นผู้ซื้อเเละผู้ขาย	

ทางบริษัทฯ	ยังได้ร ่วมศึกษาเเละพัฒนา
โครงการเพือ่ชมุชนชาวไร่	บรษิทัฯ	ได้บรจิาค
เงินเพื่อพัฒนาโรงเรือน	และการเป็นอยู่ของ
เกษตรกรและครอบครัว	โดยสนับสนุน
โครงการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก	และ
โครงสร้างระบบของการเกษตรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	 ปีท่ีผ่านมา	ทางบริษัทฯ	สนับสนุนงบให้
กับมูลนิธิโครงการหลวง	เพ่ือใช้ในการซ่อม
สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน	การปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์	และสร้างสิง่สาธารณปูโภคต่างๆ
ให้กบัชมุชนต้นแบบในพืน้ทีข่องโครงการหลวง
นอกจากน้ี	ยังมีการติดตั้งเคร่ืองกรองน�้าให้
กับชุมชน	14	ชุมชน	เพื่อให้มีน�้าสะอาดใช้
อปุโภคบรโิภค	รวมทัง้สนบัสนนุงบการจดัค่าย
อบรมเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือปลูกจิตส�านึกใน

การรักถิ่นฐานบ้านเกิด	และตระหนักถึงการ
รกัษาทรพัยากรทีม่คีณุค่าในพืน้ทีข่องตนเอง
ในอนาคตบริษทัฯ	ยงัคงมกีารด�าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง	โดยจะมีการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการเกษตร	การศึกษา	เเละการกักเก็บน�้า

(2)	โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี
	 บริษัทฯ	ท�าความร่วมมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	และวทิยาลยั
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	65	แห่ง	เพื่อ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานการศึกษา
กับสถานประกอบการในการมอบเงินทุน
การศึกษาการช่วยเหลือค่าเทอมตลอดระยะ
เวลาการศึกษาพร้อมเบีย้เลีย้งและสวสัดกิาร
ต่างๆ	ในการพัฒนาวิชาชีพ	เเละเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้เเก่นักศึกษาอาชีวะ	

   กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
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โดยบรษิทัฯ	ท�าการฝึกอบรมนกัเรยีนนกัศกึษา
ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะ
อาชพี	ด้วยหลกัสตูรทีร่่วมมอืกบัสถานศกึษา
พัฒนาระบบการสอนในสถานศึกษาควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	
เพื่อให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จรงิ	มคีณุภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยมหีลกัสตูร
ทั้งในระดับ	ปวช.	ปวส.	และปริญญาตรี	
ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์
ที่สถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ	
ท�าความเข้าใจกบัคณุคร	ูผูป้กครอง	นกัเรยีน
และนกัศกึษา	รวมถงึการดแูลนกัเรยีนระหว่าง
ที่อยู่กับทางบริษัทฯ	อย่างคนในครอบครัว	
จดัอบรมหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์กบันกัเรยีน
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม
ฝึกงานและระหว่างการฝึกงาน	รวมถึงการ
จัดงานมอบวุฒิบัตรหลังจากจบการศึกษา
เพื่อแสดงความยินดีกับความส�าเร็จ	เป็นต้น	
ในปี	2562	มีนักเรียนเข ้าร ่วมโครงการ	
1,722	คน	และมีนักศึกษาท่ีกลับมาท�างาน
กบับรษิทัฯ	เป็นการส่งเสรมิสายอาชพีหลงัจบ
การศึกษาจ�านวน	93	คน
	 บรษัิทฯ	ได้ท�าการยกระดบัความร่วมมอื
กับสถานศึกษา	โดยร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาริเริ่มโครงการห้อง
ปฏิบติัการวชิาชพี	Thailand	4.0	โดยมุง่เน้น
ยุทธศาสตร์ชาติ	ตั้งแต่ปี	2558	บริษัทฯ	ได้
ร่วมมอืกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย	จดัตัง้
ศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค	(MK	Brain	Center)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้
ในการอบรมเกี่ยวกับงานการบริการร้าน
อาหาร	และเรียนรู ้ในสถานที่เสมือนจริง	
เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับการท�างาน		
ในปีการศึกษา	2562	ได้ด�าเนินการจัดท�า
ห้องปฏบิตักิารวชิาชพี	Thailand	4.0	จ�านวน
2	วิทยาลัย	ได้แก	่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	
และวทิยาลยัอาชวีศกึษาสรุนิทร์	โดยจดัสร้าง
ห้องเรียนรู ้ด้านไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการ
ทางด้านอาหาร	และได้จดัท�าพธิเีปิดห้องเรียน
ในวันที่	18	กันยายน	2562		
		 ในปีนี้	ทางบริษัทฯ	ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณการสนับสนุนและให ้ความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
จาก	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	รวมทั้ง
รับโล่เชิดชูเกียรติผู ้มีส ่วนร่วมสนับสนุน
อา ชีวศึ กษาของจั งหวั ดอุบลราชธานี
จากส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยั งได ้รับประกาศ
เกี ยร ติ คุณในฐานะบริษัทฯ 	ที่ ให ้ การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จากคณะอนุกรรมการร ่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา

(3)	โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ
	 บริษัทฯ	พยายามที่จะสนับสนุนเเละ
ส ่งเสริมให ้กลุ ่มคนผู ้พิการมีอาชีพเเละ
มีความมั่นใจโดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียน

ปัญญานุกูลจ�านวนกว่า	21	แห่งทั่วประเทศ
ได้เข้าท�างานกบัทางบรษิทัฯ	โดยในจ�านวนนี้
พนักงานพิการที่ รับส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ ่ม
ของความพิการทางการได้ยินและความ
พกิารทางสตปัิญญา	ทางบรษิทัฯ	ได้วางแผน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนทักษะในการ
ให้บริการตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ทวภิาคีระดบัมธัยมปลายของสถาบนัฝึกอบรม
เอ็มเคแก่เด็กนักเรียน	ซึ่งทุกรายวิชาจะมี
การลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานและฝึกปฏบิตัจิรงิทีส่าขา
และมีโอกาสได้ท�างานเพื่อเพิ่มประสบการณ์
หรือหารายได้พิเศษ	โดยก่อนการท�างาน	
ทั้งนักเรียนและผู ้ปกครองจะได ้รับการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการท�างาน	และ
พาชมสถานทีป่ฏบัิตงิานและทีพั่ก	นอกจากนี้
บริษัทฯ	ยังมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
เข ้าตรวจเยี่ยมตามสาขาเพื่อที่จะดู เ เล
การปรับตัวเเละความเป็นอยู่ของนักเรียน	
ซึ่งในปี	2562	นี้	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาส
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ให้เเก่เด็กนักเรียน
พิการเป็นจ�านวนกว่า	220	คน	
	 ในป ี น้ี 	ทางบริษัทฯ	ได ้ มีการจัดท�า	
Workshop	โดยมีการเชิญพนักงานพิการ
จากหน่วยงานต่างๆ	พร้อมทั้งหัวหน้างาน	
มาร่วมระดมความคิดและเรียนรู้พฤติกรรม
ซึ่งกันและกัน	เพื่อน�าข ้อมูลจากการท�า	
Workshop	ดังกล่าวน้ีมาถอดเน้ือหาสร้าง
เป ็นหลักสูตรและคู ่มือส�าหรับพนักงาน
พิการ	เ พ่ือให ้ผู ้ เกี่ยวข ้องทุกฝ ่ายได ้ใช ้
ประโยชน์ร ่วมกันต่อไป	

	 บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัทางด้านนวัตกรรม
เเละการออกแบบตั้งแต่สมัยท่ีบริษัทฯ	เริ่ม
ประกอบธุรกิจ	ในอดีต	หนึ่งในสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดการระเบิดเเละไฟไหม้ในเมืองไทย

   กำรสร้ำงนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

นัน้สบืเนือ่งมาจากการใช้เเก๊ส	ด้วยความมุง่มัน่
ทีจ่ะดเูเลความปลอดภยัของลกูค้าเเละพนักงาน
บริษัทฯ	จึงริเริ่มในการออกเเบบหม้อไฟฟ้า
ของตนเองเพ่ือที่จะน�ามาทดแทนหม้อแก๊ส	

เเละมีนโยบายห้ามใช้เเก๊สทั้งในโซนบริการ
เเละโซนครวัส�าหรบัร้านอาหารในเครอืทัง้หมด
สัญลักษณ์หม้อแดงของร้านเอ็มเคจึงเป็น
เคร่ืองหมายของคุณภาพและความใส่ใจที่
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การด�าเนินงาน	ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร
การกุศลต่างๆ	
	 •	 ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณภาพ

ชีวิตที่ดีต่อผู้คนผ่านการประกอบธุรกิจการ
บริการและอาหาร	บริษัทฯ	ให้ค�ามั่นสัญญา
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของร้านอาหาร

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการ
คืนสิ่งดีๆ	ให้แก่สังคมเพื่อความยั่งยืน	ดังนั้น	
ทกุปีทางบรษิทัฯ	จงึร่วมแบ่งปันผลก�าไรจาก

   กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-Process)

ทางบริษัทฯ	มีต่อลูกค้าเเละพนักงานมาโดย
ตลอด	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ยังมกีารปรบัปรงุรปูแบบ
ของหม้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นเตา
เเม่เหล็กไฟฟ้า	(Induction)	ซึ่งปลอดภัย
จากการถูกไฟดูด	100%
	 อกีหนึง่นวตักรรมท่ีร้านเอม็เคเป็นผูค้ดิค้น
และที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ	คอนโด
ใส่อาหาร	เนื่องจากบริษัทฯ	พบปัญหาพื้นที่
ที่ค่อนข้างจ�ากัดบนโต๊ะอาหาร	และด้วยเเรง
บนัดาลใจจากการออกแบบของคอนโดมเินยีม
คอนโดใส่อาหารจงึถกูออกเเบบมาให้สามารถ
วางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยที่ยังสามารถ
คงมาตรฐานความสะอาดไว้
	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ได้มกีารใช้นวัตกรรม
PDA	ในการสั่งอาหารเพื่อความรวดเร็วใน
การบริการลูกค้า	และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�างานของพนักงาน	ลดความผิดพลาด	
เเละลดเวลาทีล่กูค้ารออาหาร	อกีทัง้ทางบรษิทัฯ
ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ	
โดยการให้ทนุเพือ่ค้นคว้าและวิจยัเพือ่ประดิษฐ์
หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร	โครงการนี้นอกจากจะ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่พิเศษให้เเก่ร้าน
เอม็เคโดยมหีุน่ยนต์มาเสร์ิฟเเล้ว	ยงัเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษาฝึกทกัษะทางเทคนคิ	เเก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์จริง	เเละได้ลงมือปฏิบัติ
จนเห็นผลงานวิจัยของตนเองออกมาเป็น
รปูธรรมเเละน�ามาใช้เพือ่เกดิประโยชน์ได้จรงิ
	 บริษัทฯ	ยังคงท�าการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล	
มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะสามารถ
พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น	โดยในปี	2556	

บรษิทัฯ	ได้มกีารตดิตัง้อปุกรณ์	Tablet	บนโต๊ะ
อาหารเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้เอง	
(Self-Ordering	System)	และในปัจจุบัน
บริษัทฯ	ได ้ติดตั้งระบบดังกล่าวไปแล้ว
มากกว่า	140	สาขา
	 ในปี	2562	ทางบริษัทฯ	ได้น�า	Mobile	
Application	เข้ามาใช้เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าบัตรสมาชิก	โดยลูกค้า
สามารถดาวน์โหลด	Application	มาใช้บน
มอืถอื	สามารถตรวจสอบข้อมลูต่าง 	ๆเช่น	ประวตัิ
การใช้งาน	การสะสมแต้ม	และแลกรบัส่วนลด
ต่างๆ	ผ่านมอืถอื	นอกจากน้ี	ลกูค้ายงัสามารถ
รับสิทธิประโยชน์จากคูปองส่วนลดต่างๆ	
รวมถงึสามารถค้นหาร้าน	MK	ทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุ
สามารถจองคิวร้านล่วงหน้า	ตลอดจนสามารถ
ท่ีจะสัง่อาหารล่วงหน้า	และในปีน้ีทางบริษทัฯ
ได้ร่วมกับทาง	LINE	Business	Connect	
ซึ่งได้ผูกบัตรสมาชิกของลูกค้าบน	LINE	MK	
Official	Account	ซึ่งท�าให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการบน	LINE	Application	ได้เหมือน
กับบน	Mobile	Application	ทุกประการ	
ความสะดวกในการใช้งานผ่าน	Mobile	
Application	น้ีจงึช่วยตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ายุคดิจิทัล
	 ในปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	มกีารเปิดตวับรษิทัฯ
ใหม่ในเครือ	ที่ชื่อว่า	เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์	
ซึ่งอยู ่ที่ถนนบางนา-ตราด	กม.21	ติดกับ
ครัวกลาง	CK5	บริษัทน้ีถือเป็นบริษัทที่ดูแล
ด้านการขนส่ง	(Logistic)	ทัง้หมด	ทัง้อาหารสด
อาหารแห้ง	และอุปกรณ์ต่างๆ	ให้กับทุก
สาขาท่ัวประเทศ	ซึง่ภายในโรงงานยงัมนีวตักรรม

ทางด้านเคร่ืองจักรที่น�าเข้ามาใช้ในโรงงาน	
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	และ
ลดต้นทุนการด�าเนินการ	หนึ่งในนั้นก็คือ
การใช้	Auto	Rack	Robot	in	Cold	Storage:
9	Crane	ท�าหน้าที่ยกและขนย้ายอาหารที่
แช่ในห้องเย็นโดยอัตโนมัติ	ซึ่งจะช่วยลด
ก�าลังคนที่ต้องท�างานในห้องที่เก็บอุณหภูมิ
ทีติ่ดลบ	ซึง่จะส่งผลเสยีต่อพนักงานทีท่�างาน
ในห้องดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลานาน
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในปีนี้	
มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ	ที่ช ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน
การผลิต	ได ้แก ่ 	การคิดประยุกต ์และ
ปรับปรุงใช ้รถเข็นตลาดไฟฟ้า	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดเวลาในการขนย้าย
วัตถุดิบได ้กว ่า	35%	และยังช ่วยเรื่อง
กายศาสตร์ของพนักงานให้ดขีึน้ด้วย	ช่วยลด
ปัญหาการออกแรงยก/ลากของหนักให้กับ
พนักงาน
	 รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า	DAS	
(Digital	Assorting	System)	ซึ่งเป ็น
อุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมจ�านวนสินค้า
ที่จะต้องถูกกระจายไปสู่สาขาให้เกิดความ
แม่นย�าถูกต้อง	โดยเครื่องดังกล่าวจะถูก
เชื่อมกับระบบการกระจายสินค ้า	เมื่อ
พนักงานจัดสินค้าเพ่ือส่งไปยังสาขานั้น	
จะมีปุ ่มสัญญาณไฟตัวเลขที่ระบุจ�านวน
สินค้าที่ต ้องจัด	ซึ่งอ�านวยความสะดวก
ให้พนักงานสามารถจัดได้ครบถูกต้องตาม
จ�านวนที่ก�าหนด
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ในเครือเอ็มเคที่ตั้งอยู่ที่อาคารปิยมหาราช
การณุย์	โรงพยาบาลศริริาช	ซ่ึงประกอบด้วย
ร้านอาหารจ�านวน	4	ร้าน	คอื	ร้านเอม็เค	(MK)
ร้านยาโยอ	ิ(YAYOI)	ร้านฮากาตะ	(HAKATA)
และร้านเลอ	เพอทิท	(Le	Petit)	นั้น	ว่าจะ
บริจาครายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชทุกปี	เพื่อใช้
สนั บสนุน ในกิ จกรรมทางการแพทย 	์
สาธารณกุศล	ตลอดจนการจัดซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลซึง่ในปี	2562	ทีผ่่านมา	
ทางบริษัทฯ	ได้มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้
จ ่ายให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชเป็น
จ�านวนเงิน	5.0	ล้านบาท
	 •	 ร้านอาหารในเครือเอ็มเคได้ออกแบบ
กิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อระดมทุนให้กับทาง
มูลนิธิยุวพัฒน์	ในโครงการ	Food4Good	
“พ่ีอิ่มท้อง	น้องอิ่มด้วย”	ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่ง
จากทุกออเดอร์ในเมนโูปรโมช่ันของทัง้แบรนด์
MK	และแบรนด์	YAYOI	ทีล่กูค้าสัง่นัน้	จะถกู
น�าไปสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน	ทั้งนี้ลูกค้าจึง
มีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านการใช้บริการท่ี
ร้านอาหารด้วย	จากการด�าเนนิงานทางบรษิทัฯ
ได้ร่วมบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น	400,000	บาท
	 อีกทั้งทุกปีทางบริษัทฯ	ได้ร่วมกับมูลนิธิ
ป้าทองค�า	เอ็มเค	ในการบริจาคเงินและให้
ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศลต่างๆ		
โดยในปี	2562		บรษิทัฯ	ร่วมกบัมลูนธิป้ิาทองค�า
ได้สร้างโอกาสส�าหรบัผูย้ากไร้และขาดแคลน
โดยการมอบเงินบริจาคเป็นจ�านวนมากกว่า
78	ล้านบาท	โดยแบ่งหมวดหมูข่องโครงการ
ออกเป็น	4	ภารกิจ	ดังนี้

ภารกิจที่	1:	การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
และโภชนาการ
	 ส่งเสรมิสขุภาพให้กบัชมุชนทีด้่อยโอกาส
และขาดแคลนด้านโภชนาการ	โดยการให้

ความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและผสานรปูแบบ
การใช้ชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ให้คนในชุมชนได้รบัความสมดลุทางโภชนาการ
ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์	เป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพดี	
โดยบริษัทฯ	ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กร
ต่างๆ	ดังนี้
	 •	 มูลนิธิยุวพัฒน์

ภารกิจที่	2:	การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ด้านสาธารณสุข 
	 มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กร
ที่ท�างานใกล้ชิดกับปัญหาด้านสุขภาพใน
ชุมชน	เช่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	โรงพยาบาลชุมชน	สถาบันวิจัยต่างๆ	
เป็นต้น	เพื่อช่วยเติมเต็มส่วนที่องค์กรนั้นยัง
ขาดแคลนโดยการสนับสนุนเงินทุน	อุปกรณ์
ทางการแพทย์รวมถึงเครื่องมือ	สิ่งปลูกสร้าง	
ให้พร้อมส�าหรับที่จะดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน	ดังนี้
	 •	 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	
84	พรรษา	โรงพยาบาลศิริราช	จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
	 •	 สมทบทุนสร้าง	“ศูนย์ส่องกล้องโรค
ระบบทางเดนิอาหาร”	โรงพยาบาลพทุธชนิราช
จังหวัดพิษณุโลก
	 •	 สมทบทนุสร้างห้องฉกุเฉนิ	โรงพยาบาล
บางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	ผ่านกิจกรรม
วิ่งการกุศล
	 •	 สมทบทุนส�าหรับโรงพยาบาลระดับ
ชุมชนอ�าเภอแม่งอน	จังหวัดเชียงใหม่	ผ่าน
กิจกรรมวิ่งการกุศล
	 •	 มูลนิธิก้าวคนละก้าว
	 •	 มูล นิธิหั ว ใจแห ่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชชูปถัมภ์
	 •	 มูลนิธิผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
	 •	 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	มหาวิทยาลัย
มหิดล

ภารกิจที่	3:	การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
	 สร้างเยาวชนให้มีความรู้	ความสามารถ	
พร้อมทัง้มคีณุธรรม	จรยิธรรมทีด่งีาม	รวมทัง้
ส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษของตนเอง	เราจงึสนบัสนนุ
โครงการที่ช่วยส่งเสริม	และพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี	คนเก่ง	มีความคิดริเริ่ม	มีความ
เป็นผู้น�า	จะท�าให้น�าไปสู่การเป็นสังคมที่ดี
ในอนาคต	โดยองค์กรที่บริษัทฯ	สนับสนุน	
ได้แก่
	 •	 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น	เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ก�าพร้าและเด็กด้อยโอกาส	
	 •	 โรง เรียนบ ้านโนนสว ่าง 	จั งห วัด
หนองบัวล�าภู
	 •	 โรงเรียนบ ้านหนองถนน	จังหวัด
บุรีรัมย์
	 •	 โรงเรียนวัดโป่ง	จังหวัดชลบุรี
	 •	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ภารกิจที	่4:		โครงการพิเศษ
	 ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติในทุกฤดูกาล	เช่น	น�้าท่วม	
ภัยหนาว	และภัยแล ้ ง 	 เราจึ งมอบทุน
สนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร ้อน
อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	อีกทั้ง
ยั งมีทุนสนับสนุนโครงการพิเศษเกี่ ยว
กับการพัฒนาด้านการศึกษาและการเกษตร	
เพ่ือน�าไปช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาส	และ
ขาดแคลนโดยองค์กรทีบ่รษิทัฯ	สนบัสนุนได้แก่
	 •	 มูลนิธิโครงการหลวง	(สนับสนุนงบ
ซ่อมสร้าง	อาคาร/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	และติด
ตั้งเครื่องกรองน�้าในชุมชน)
	 •	 มลูนธิอิทุกพฒัน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนับสนุนชุมชนม่วงชุม	จังหวัดเชียงราย)
	 •	 บริจาคเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั	
จังหวัดอุบลราชธานี
	 •	 กองทุนแสงตะวัน	(วัดปทุมวนาราม)	
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รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล	สรรหา	และพจิารณาค่าตอบแทน	ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เม่ือวันที่	11	พฤศจิกายน	2558	เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
พิจารณาค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	3	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและ
ประธานของคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	หรือใน
กรณีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ที่ว่างลง	ก็จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งตนเข้ามาแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณา
ค่าตอบแทน	ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ	3	คน	ดังน้ี
	 1.	 ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	 กรรมการอิสระเป็นประธาน
	 2.	 นายอรรถพล	ชดช้อย	 กรรมการอิสระเป็นกรรมการ
	 3.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการเป็นกรรมการ
	 ในปี	2562	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ได้มีการประชุม	2	ครั้ง	เพื่อด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้
	 1.	 พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับโบนัสประจ�าปี	2562	และการปรับขึ้นเงินเดือนส�าหรับปี	2563	โดยได้
พิจารณาถึงผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ	โดยรวม	ผลการปฏิบัติงานในด้านที่ส�าคัญอื่น	และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ	
ในระยะยาว	รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทนโดยการเปรียบเทียบกับต�าแหน่งที่เท่ากันของบริษัทอื่นที่เทียบเคียงกันได้	เช่น	
ขนาดของกิจการ	ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม		ที่ประชุมมีความเห็นว่า	ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ในปัจจบุนัมคีวามเหมาะสมแล้ว	ส่วนโบนสัประจ�าปี	2562	และการปรบัขึน้เงนิเดอืนของปี	2563	ให้อยูใ่นระดบัเช่นเดยีวกบัผูบ้รหิารอืน่ของบรษัิทฯ
	 2.	พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการของคณะกรรมการชดุย่อยทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ	จดัตัง้ขึน้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ	และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	ที่จ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	ที่จ่ายเป็นรายคร้ังมีความเหมาะสมแล้ว	ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นโบนัส
ประจ�าปี	2562	เห็นควรเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลประจ�าปี	2562	ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 3.	 พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	โดยได้ยึดหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณาตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรฯ	และมคีวามเหน็ว่า	ควรเสนอให้กรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระในคร้ังนี	้คอื	นายฤทธิ	์ธรีะโกเมน
นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	และนายทนง	โชติสรยุทธ์	กลับเข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง	เน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสม	
มีการมาร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ	และให้ค�าแนะน�าที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม
	 4.	พจิารณารับทราบรายงานผลการส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2562	ซึง่ด�าเนนิการ
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยให้ดีขึ้น	จากการเปรียบเทียบ
ผลการส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2558-2562	ปรากฏว่าบริษัทฯ	มีคะแนนในเชิง
คะแนนเฉลีย่โดยรวมดขีึน้ตามล�าดบั	อย่างไรกต็าม	เพือ่การพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ให้ดยีิง่ขึน้ไปอกี	คณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ
จึงมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	ควรด�าเนินการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ในประเด็นส�าคัญต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะของทาง
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	

และพิจารณาค่าตอบแทน



155

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	คือ	
การมีกระบวนการปฏิบัติงาน	แผนการจัดองค์กร	และระบบงานที่ดี	ซึ่งจะท�าให้เกิดความมั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะบรรลุ
ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่ดิตามและสอบทานระบบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ	ของบรษัิทฯ
ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รบัการอนมุตั	ิและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		เพ่ือให้บรษิทัฯ	มกีารใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน	ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ	รวมถงึมกีารก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	การรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูต้อง	เช่ือถอืได้	และทนัเวลา	รวมทัง้ให้มกีารปฏบิตัิ
ตามนโยบาย	กฎระเบยีบ	และข้อบงัคบัของกฎหมาย	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหายต่อบริษทัฯ	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิ
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นประจ�าทกุปี	ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	และเป็นไปตามกรอบการควบคมุภายในของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ทัง้	5	องค์ประกอบ
ได้แก่	สภาพแวดล้อมและการควบคุม	(Control	Environment)	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control	Activities)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication)	และระบบการติดตาม	(Monitoring	
Activities)		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ		
	 นอกจากนี้	ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ	ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. สภำพแวดล้อมและกำรควบคุม

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในที่ดี	โดยจัดโครงสร้าง
องค์กรและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน
เหมาะสม	ยดึม่ันการปฏบิตังิานในความซ่ือตรง
และรกัษาจรรยาบรรณจรยิธรรมการด�าเนนิงาน
รวมทั้ งการใช ้ดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ	(Key	
Performance	Indicators:	KPI)	เพื่อใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร	ก�าหนด
ให้มีคู่มือการใช้อ�านาจและคู่มือการปฏิบัติ
งานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	มีการ
ถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับสายงาน
และฝ่ายงาน	ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ

ในหน่วยงานมทีศันคติทีดี่ต่อองค์กร	นอกจากน้ี
ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกจิการทีด่	ีเพือ่ให้บริษทัฯ	สามารถเตบิโต
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคัญกบัการบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจท�าให้
ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีก่�าหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติจัดต้ัง
คณะจดัการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่เป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของแต่ละหน่วยงาน	มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ	

โดยผ่านการประชุมคณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่อาจจะ
เกดิขึน้และรายงานผลการประเมนิความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณา
รับทราบ	ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหาร
ความเสีย่ง	ปรากฏในหวัข้อ	“ปัจจยัความเสีย่ง”

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน

	 บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
และเพียงพอ	มีการก�าหนดนโยบายและ
ระเบยีบปฏบัิติทีม่กีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจ
หน้าทีแ่ละการอนุมตัทิีช่ดัเจน	มกีารแบ่งแยก
หน้าที่การปฏิบัติงาน	มีการจัดท�าคู่มือการ
ปฏบิติังานทกุขัน้ตอน	มกีารสอบทานรายงาน
ทางการเงินและรายงานผลการด�าเนินงานที่
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มิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก�าหนด	มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
และสม�า่เสมอ	มกีารจัดเกบ็เอกสารทางบญัชี
ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้
อย่างเป็นระบบ	และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	มหีน่วยงานทีต่รวจสอบอย่างเป็นระบบ
ได้แก่	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	และฝ่ายควบคมุ
คุณภาพ	เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกดิขึน้	รวมถงึการน�าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏบิตังิานเพือ่ช่วยให้การปฏิบติังาน
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
บริษัทฯ	มีการวางระบบด้านการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล	การควบคมุตดิตามประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงาน
มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	ในกรณีที่
บริษัทฯ	มีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความ
ขดัแย้งหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั	ฝ่ายบรหิาร
จะน�าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป	

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลจากภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	อีกทั้งยังส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้มกีารพฒันาระบบอย่างต่อเนือ่ง
เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ	มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจบุนั	โดยได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีท่นัสมัยและมีประสทิธภิาพ	รวมทัง้มคีวาม
ปลอดภัยของข้อมูล	มีการจัดเก็บข้อมูลหรือ
เอกสารที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบ		เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานและการน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้ใน
การบริหารจัดการมีความครบถ้วนถูกต้อง
อย่างเพียงพอ	รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบาย
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม	เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมความ
พร้อมก้าวสู่เทคโนโลยีในอนาคต	นอกจากนี้
บริษัทฯ	ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ประสานงานกับ
นักลงทุนต่างๆ	เพื่อให้ข้อมูลการด�าเนินงาน
และการลงทุนของบริษัทฯ	ด้วยช่องทางการ
ติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย	เช่น	เว็บไซต์
ของบริษัทฯ	E-mail,	Call	Center	เป็นต้น	
และที่ส�าคัญบริษัทฯ	ได้จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ	ก�าหนด

5. ระบบกำรติดตำม

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบตดิตามและประเมนิ
ผลระบบการควบคุมภายใน	โดยให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทานและประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปีทีไ่ด้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	โดยน�าเสนอรายงานและประเดน็
ต่างๆ	อย่างเป็นอิสระ	ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม
เป็นประจ�าทุกไตรมาส	นอกจากนี้	คณะ
กรรมการตรวจสอบได้เชิญผูส้อบบญัชีเข้าร่วม
ประชุม	เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการ
สอบทานงบการเงนิและประเดน็ต่างๆ	เกีย่วกบั
ระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
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รำยละเอียดของกรรมกำร ผู ้บริหำร และ
ผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

 รำยละเอียดของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน

•	 ประธานกรรมการ
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
•	 มิถุนายน	2555
•	 68	ปี
•	 ของตนเอง	123,059,333	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.4	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	182,396,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	19.8	
•	 เป็นสามีของนางยุพิน	ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน				 ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2532-2555	 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2529-2555	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2530-2542	 ประธานกรรมการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
	 2517-2530								กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.แหลมเจริญ	ซีฟู้ด
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.คาตาพัลท์
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์		
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ยูนิตี	้โกลบอล	ดีเวลลอปเมนท์	
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.หาญธีร์	ยูนิตี	้กรุ๊ป
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็มเค	เซอร์วิส	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์
	 2542-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์
	 2537-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	เวิลด์ไวด์
	 2534-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โทเท็มส์
	 2533-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.พรีซิชั่น	แมนูแฟคเจอริ่ง

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม

•	 กรรมการ
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
•	 มิถุนายน	2555
•	 58	ปี
•	 ของตนเอง	147,494,812	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	16.0	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)						
•	 เป็นน้องชายของนางยุพิน	ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตร	ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•	 ปริญญาโท	(MS)	Abilene	Christian	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	6/2546	
•	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	9/2547
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2558-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2555-2558	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2535-2555	 รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์		
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เพอฟอร์แมนซ์
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เอชคิว
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.หาญธีร์	ยูนิตี	้กรุ๊ป
	 2550-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เชลล์ฮัท	เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็มเค	เซอร์วิส	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์
	 2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.สุพีเรีย	ฟู้ด	เซอร์วิส
	 2547-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า	(เพชรบุรี)
	 2542-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์
	 2539-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ซูพีเรีย	โซลูชั่น	แอนด	์เซอร์วิส
	 2537-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	เวิลด์ไวด์

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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3. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร

•	 กรรมการ
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
•	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
•	 มิถุนายน	2555
•	 80	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,700,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.4	
•	 เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ	์ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรีบัญช	ี(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	Michigan	State	University	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 การสัมมนาผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย	2547	
	 เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ์	2548
•	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน					กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2546-ปัจจุบัน					กรรมการ	บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
	 2552-2557					 ประธานกรรมการ	บมจ.บางสะพานบาร์มิล
	 2547-2552								กรรมการ	บมจ.บางสะพานบาร์มิล
	 2529-2541	 กรรมการ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
	 2527-2542								กรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 2526-2542	 กรรมการ	บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา	
•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2547-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.สหวิริยาเพลทมิล
	 2552-2555	 กรรมการ	บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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4. ดร.อรรณพ ตันละมัย

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	 มิถุนายน	2555
•	 69	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	Engineering	Management,	University	of	Missouri	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	(MBA	Quantitative	Business	Analysis)	
	 Indiana	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาเอก	Engineering	Management,	University	of	Missouri	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	154/2554	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.ทางด่วนและ	รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	 2554-2558	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2559-ปัจจุบัน					คณบดี	คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
	 2559-2560	 กรรมการ	บจ.ทอออ
	 2549-2560				 กรรมการ	บจ.เอ็กซ	์สิบเก้า
	 2555-2559					 คณบดี	วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
	 2550-2554								คณบดี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2542-2550								ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2538-2542								หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์	
	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2532-2538								ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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5. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
•	 มิถุนายน	2555
•	 67	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri–Rolla	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri–Rolla	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 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
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.กุลธรเคอร์บี้
	 2550-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง
	 2554-2561	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย
	 2548-2557	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.พรีเมียร์	เทคโนโลยี
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2551-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์
	 2551-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.วิปเทล
	 2545-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้
	 2531-ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.เควี	อีเลคทรอนิคส์
	 2556-2561				 กรรมการ	บจ.ลิงซ์	คอร์ปอเรชั่น

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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6. นำยทนง โชติสรยุทธ์

•	 กรรมการอิสระ
•	 มิถุนายน	2555
•	 66	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทครุศาสตร	์สาขาบริหารการศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	33/2546	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2536-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
	 2530-2561	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เบสแล็บ
	 2553-ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนเพลินพัฒนา	บจ.เพลินพัฒน์
	 2549-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	โรงเรียนเพลินพัฒนา	
	 	 บจ.เพลินพัฒน์

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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7. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 มิถุนายน	2555
•	 66	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบัญช	ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
•	 Fellow	(FIOD)
•	 DCP	Refresher	2/2549
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	13/2544	
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน		 กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอม็เค	เรสโตรองต์	กรุป๊
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหไทย	เทอร์มินอล
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษทัภบิาล		
	 	 บมจ.บีซีพีจี	
	 2556-2558					 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
	 2553-2555								กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ห้องเยน็เอเชีย่นซฟีูด้
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2561-ปัจจุบัน	 คณะอนุกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั		
	 	 กรมบัญชีกลาง
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.สหไทย	สตีลไพพ์
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	สถาบันเทคโนโลยี	 	
	 	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 2559-ปัจจุบัน	 ผูส้งัเกตการณ์อสิระตามข้อตกลงคณุธรรม	องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั	
	 	 (ประเทศไทย)
	 2540-ปัจจุบัน			 กรรมการ	บจ.ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
	 2535-ปัจจุบัน			 กรรมการ	บจ.จัดหางาน	เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
	 2557-2562	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	การประปานครหลวง
	 2554-2560	 เลขาธิการ	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปภัมภ์

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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8. นำยอรรถพล ชดช้อย

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
•	 มิถุนายน	2555
•	 63	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีบัญช	ี(ต้นทุน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	54/2548	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน					กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอม็เค	เรสโตรองต์	กรุป๊
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.วีรันดา	รีสอร์ท	
	 2556-ปัจจุบัน					กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บมจ.เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
	 2525-2542								กรรมการบริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	
	 	 บมจ.ไมเนอร์	คอร์ปอเรชั่น
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน					ที่ปรึกษาทางการเงิน	บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
	 2560-2561	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บจ.วีรันดา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
	 2544-2554								กรรมการและผู้อ�านวยการ	บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร	์(ประเทศไทย)
	 2542-2544								ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บจ.อังกฤษตรางู	(แอล.พี.)

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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9. นำยสุจินต์ ชุมพลกำญจนำ

•	 กรรมการอิสระ
•	 มิถุนายน	2555
•	 68	ปี
•	 ของตนเอง	4,200,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.5	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	

•	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2555-2561					 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2555-2557				 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2549-2555								รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2535-2549								ผู้อ�านวยการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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10. นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

•	 กรรมการ
•	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
•	 มิถุนายน	2555
•	 63	ปี
•	 ของตนเอง	3,862,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.4	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีบัญช	ี(การเงินและการธนาคาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรขั้นสูงการสอบบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	6/2546	
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่
	 2542-2560						 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
	 2555-2559					 กรรมการ	และเลขานุการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2558-2559	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	(บัญชีและการเงิน)	
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2549-2558			 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบัญชีและการเงิน	
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2537-2549	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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11. นำงยุพิน ธีระโกเมน

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
•	 -
•	 63	ปี
•	 ของตนเอง	182,396,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	19.8	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	123,059,333	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.4
•	 เป็นภรรยาของนายฤทธิ	์ธีระโกเมน	และเป็นพี่สาวของนายสมชาย	หาญจิตต์เกษม
•	 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
•	 -ไม่มี-

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2558-ปัจจุบัน					รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2555-2558					 กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2549-2555								รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป
	 2529-2549								ผู้อ�านวยการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โมเดิร์น	อินเทลลิเจ้นท์	เซอร์วิส	
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์		
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ยูนิตี	้โกลบอล	ดีเวลลอปเมนท์	
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย
	 2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เฮลท	์พลัส	ครีเอชั่น
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.หาญธีร์	ยูนิตี	้กรุ๊ป
	 2548-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.สุพีเรีย	ฟู้ด	เซอร์วิส
	 2542-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์
	 2539-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ซูพีเรีย	โซลูชั่น	แอนด	์เซอร์วิส

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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12. นำยเกียรติก้อง กังวำนวงษ์

•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบ�ารุง
•	 -
•	 52	ปี
•	 ของตนเอง	30,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0		
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	400,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 -ไม่มี-

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2560-ปัจจุบัน					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานพัฒนาภัตตาคารและ	
	 	 ซ่อมบ�ารุง	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2555-2560					 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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13. นำงสุดำรัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน
•	 เลขานุการบริษัทฯ
•	 -
•	 47	ปี
•	 ของตนเอง	880,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ	์ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรีสถิติศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Company	Secretary	Program	(SCP)	82/2560
•	 Board	Reporting	Program	(BRP)	25/2561
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2560-ปัจจุบัน					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน
	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต	์กรุ๊ป	
	 2556-2560					 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2562-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.แหลมเจริญ	ซีฟู้ด
	 2562-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.คาตาพัลท์
	 2561-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด
	 2561-ปัจจุบัน					กรรมการ	บจ.เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

อำยุ

จ�ำนวนและสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรผ่ำนกำรอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประวัติกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
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นายฤทธิ์	ธีระโกเมน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.อรรณพ	ตันละมัย

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทนง	โชติสรยุทธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวิไล	ฉัททันต์รัศมี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอรรถพล	ชดช้อย

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุจินต์	ชุมพลกาญจนา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายประวิทย์	ตันติวศินชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางยุพิน	ธีระโกเมน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเกียรติก้อง	กังวานวงษ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุดารัตน	์พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวุโส
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ล�ำดับ ต�ำแหน่ง สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท

(%)

จ�ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขี้น/(ลด

ลง)

จ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
30 ธันวำคม 

2562

จ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
28 ธันวำคม 

2561

รำยชื่อ

 รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมกำรและผู้บริหำร
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้ำงอิง

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ธุรกิจร้านอาหาร
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 1200	ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107555000317
โฮมเพจบริษัท	 :	 www.mkrestaurant.com
โทรศัพท์	 :	 0-2836-1000
โทรสาร	 :	 0-2836-1099

ทุนเรือนหุ้น	ณ	31	ธันวาคม	2562
ทุนจดทะเบียน	 :	 920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	920,878,100	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว	 :	 920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	920,878,100	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 	 	 โทรศัพท์:	0-2009-9000
	 	 	 โทรสาร:		0-2009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี	 :	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
	 	 	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา
	 	 	 193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทรศัพท์:		0-2264-0777
	 	 	 โทรสาร:			0-2264-0789




