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การว�เคราะห�ฐานะการเง�นและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ในป� 2557 บรษิัทฯ และบรษิัทย�อยมรีายได�รวมจาํนวน 15,105 ล�านบาท เพ่ิมขึน้จากป�ก�อนหน�า 864 บาทซึง่คดิเป�น

อัตราการเติบโตร�อยละ 6.1 ซึ่งส�วนใหญ�เนื่องจากการขยายสาขาของร�านอาหารเอ็มเค สุกี้ และร�านอาหารญี่ปุ�น

ยาโยอ ิรวมถงึบรษิัทฯ มกีารปรบัราคาขายเพ่ือชดเชยกบัต�นทนุสินค�าและค�าใช�จ�ายในการขายและบรหิารทีม่กีารปรบัตัว

สูงขึ้นและมีกําไรสุทธิจํานวน 2,042 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป�ก�อนหน�า 3 ล�านบาท หรือคิดเป�นอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น

เพียงร�อยละ 0.2 เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวลง และหนีภ้าคครวัเรอืนทีอ่ยู�ในระดบัสูง ส�งผลต�อกาํลงัซือ้ของ

ผู�บริโภครวมถึงบริษัทฯ ต�องมีการตั้งสํารองค�าใช�จ�ายจากการให�สิทธิในการซื้อหุ�นแก�พนักงานจํานวน 290 ล�านบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป�ก�อนหน�าจํานวน 254 ล�านบาท 

รายได�จากการขายและบริการ

ป� 2556 ป� 2557

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

ร�านเอ็มเค สุกี้ / เอ็มเค โกลด� 11,761 84.2 12,118 82.8

ร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ 1,983 14.2 2,198 15.0

ร�านอาหารอื่นๆ 101 0.7 165 1.1

ร�านอาหารในต�างประเทศ 124 0.9 156 1.1

รวมรายได�จากการขายและบริการ 13,969 100.0 14,637 100.0

 

ในป� 2557 บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีรายได�จากการขายและบริการจํานวน 14,637 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นอัตรา

การเติบโตจากป�ก�อนหน�าร�อยละ 4.8 ทั้งนี้รายได�จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย�อยกว�าร�อยละ 97 

เป�นรายได�จากการขายและบริการจากร�านสุกี้ เอ็มเค และร�านสุกี้ เอ็มเค โกลด� ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ และร�าน

อาหารญีปุ่�นยาโยอซิึง่ดาํเนนิการโดยบรษิัท เอม็ เค อนิเตอร�ฟู�ด จาํกดั แนวโน�มสัดส�วนรายได�จากการขายและบรกิาร

จากธุรกิจสุกี้มีแนวโน�มลดลงในขณะที่สัดส�วนรายได�จากการขายและบริการจากธุรกิจอาหารญี่ปุ�นยาโยอิมีแนวโน�ม

เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ รายได�จากการขายและบริการของบริษัทฯ ส�วนใหญ�เป�นการขายเงินสดซึ่งเก็บเงินจากลูกค�าทันที
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น�ยสมช�ย ห�ญจิตต์เกษม
กรรมการกรรมการ

น�ยฤทธิ์ ธ�ระโกเมน

31.2 มูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส�วนใหญ�ของกลุ�มบริษัทฯ จัดอยู�ในประเภทระยะสั้นและเงินให�กู�ยืม

มอีตัราดอกเบีย้ใกล�เคียงกับอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ�มบรษิัทฯ จงึประมาณมลูค�ายุติธรรมของเครือ่งมอื

ทางการเงินใกล�เคียงกับมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู�ซื้อและผู�ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย�กันหรือจ�ายชําระหนี้สิน

ในขณะที่ทั้งสองฝ�ายมีความรอบรู� และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต�อรองราคากันได�อย�าง

เป�นอสิระในลักษณะที่ไม�มคีวามเก่ียวข�องกนั วิธีการกาํหนดมลูค�ายุตธิรรมขึน้อยู�กบัลักษณะของเครือ่งมอื

ทางการเงิน มูลค�ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล�าสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใช�เกณฑ�การวัดมูลค�า

ที่เหมาะสม

32. การบร�หารจัดการทุน 

วัตถุประสงค�ในการบริหารจดัการทนุทีสํ่าคัญของกลุ�มบรษิัทฯ คอืการจดัให�มซีึง่โครงสร�างทนุทีเ่หมาะสม

เพ่ือสนบัสนนุการดําเนนิธุรกิจของกลุ�มบรษิัทฯ และเสรมิสร�างมลูค�าการถอืหุ�นให�กบัผู�ถอืหุ�น โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 กลุ�มบริษัทฯ มีอัตราส�วนหนี้สินต�อทุนเท�ากับ 0.18:1 (2556: 0.20:1) และเฉพาะ

บริษัทฯ มีอัตราส�วนหนี้สินต�อทุนเท�ากับ 0.16:1 (2556: 0.19:1)

33. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได�มีมติอนุมัติการจ�าย

เงินป�นผลสําหรับผลประกอบการป� 2557 ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 1 บาท รวมเป�นเงินป�นผลทั้งสิ้น 

907.08 ล�านบาท 

บริษัทฯ จะนําเสนอเพื่ออนุมัติการจ�ายเงินป�นผลดังกล�าวในที่ประชุมสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

ต�อไป 

34. การอนุมัติงบการเง�น

งบการเงินนี้ได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2558
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ

2556 2557

จํานวนสาขาร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ

จํานวนร�านเป�ดใหม�สุทธิ 22 16

จํานวนสาขา ณ สิ้นป�/งวด 113 129

ผลการดําเนินงานและอัตราการเติบโต – ร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ

รายได�จากการขายและบริการ (ล�านบาท) 1,983 2,198

อัตราการเติบโตของรายได�จากการขายทั้งหมด (ร�อยละ) 24.3 10.8

อัตราการเติบโตของรายได�จากการขาย – สาขาเดิม (ร�อยละ) 1.1 (4.3)

รายได�จากการขายและบร�การของร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ
ในป� 2557 บริษัทฯ มีรายได�จากการขายและบริการร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิจํานวน 2,198 ล�านบาท คิดเป�นการ

เพิม่ขึ้นร�อยละ 10.8 จากป�ก�อนหน�า การเพิม่ขึ้นของรายได�ร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิประกอบด�วยสาเหตุหลักดังต�อไปนี้

1) การเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขาที่เติบโตอย�างรวดเร็ว ในป� 2557 จํานวนสาขาได�เพิ่มขึ้นสุทธิ 16 สาขา ทั้งนี้

เนือ่งมาจากกระแสตอบรบัทีด่ขีองแบรนด�ยาโยอ ิทาํให�บรษิัทฯ มแีผนทีจ่ะขยายสาขาเพ่ือให�ครอบคลมุความต�องการ

ของผู�บริโภคทั้งในกร�งเทพฯ ปริมณฑล และต�างจังหวัด 

2) การปรับเพ่ิมราคาอาหารเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวะต�นทุนที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได�ปรับเพ่ิมราคาอาหารใน

ร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ เฉลี่ยร�อยละ 4 ในระหว�างป� 2557

109

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

�  2
55

7 
 l 

 บ
ริษ

ัท 
เอ

็มเ
ค 

เร
สโ

ตร
อง

ต์ 
กร

ุป 
จำ�

กัด
 (ม

ห�
ชน

)

ผลการดําเนินงานของธุรกิจร�านเอ็มเค สุกี้

2556 2557

จํานวนสาขาร�านสุกี้

จํานวนร�านเป�ดใหม�สุทธิ 27 26

จํานวนสาขา ณ สิ้นป�/งวด 381 407

ผลการดําเนินงานและอัตราการเติบโต - ร�านสุกี้

รายได�จากการขายและบริการ (ล�านบาท) 11,761 12,118

อัตราการเติบโตของรายได�จากการขายสุกี้ทั้งหมด (ร�อยละ) 4.4 3.0

อัตราการเติบโตของรายได�จากการขายสุกี้ - สาขาเดิม (ร�อยละ) (2.9) (3.7)

รายได�จากการขายและบร�การของร�านสุกี้
ในป� 2557 บริษัทฯ มีรายได�จากการขายและบริการจากร�านสุกี้จํานวน 12,118 ล�านบาท คิดเป�นการเพิ่มขึ้น

ร�อยละ 3.0 

การเพิ่มขึ้นของรายได�ร�านสุกี้ประกอบด�วยสาเหตุหลัก 2 ประการคือ

1) การเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขา ในป� 2557 จํานวนสาขาได�เพิ่มขึ้นสุทธิ 26 สาขา โดยยังคงเน�นกลยุทธ�ของ

บริษัทฯ ที่มุ�งการเติบโตไปพร�อมกับการขยายสาขาของศูนย�การค�าและธุรกิจค�าปลีก โดยในหลายป�ที่ผ�านมา สภาพ

โดยรวมของการแข�งขันในธุรกิจค�าปลีกทวีความร�นแรงยิ่งขึ้น ศูนย�การค�าและโมเดิร�นเทรดต�างๆ เช�น ศูนย�การค�า

เซ็นทรัล บิ๊กซี เทสโก�โลตัส ได�ขยายสาขาไปยังภูมิภาคต�างๆ ทั้งในกร�งเทพฯ และปริมณฑลและในต�างจังหวัดเพื่อ

ให�ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ ศูนย�การค�าขนาดเล็กประเภทคอมมูนิตี้มอลล�ได�รับความนิยมและมีการเป�ด

คอมมนูติีม้อลล�หลายแห�งในบริเวณแหล�งทีพั่กอาศยัของชมุชนทัง้ในกร�งเทพฯ ปรมิณฑล และต�างจงัหวัด ทาํให�ลกูค�า

เข�าถึงร�านอาหารของบริษัทฯ ง�ายขึ้นและมากขึ้น

2) การปรับเพ่ิมราคาอาหารเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวะต�นทุนที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได�ปรับเพ่ิมราคาอาหาร

ในร�านสุกี้ เอ็มเค และเอ็มเค โกลด� เฉลี่ยร�อยละ 4 ในระหว�างป� 2557 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง

ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย�รวม 14,903 ล�านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป� 2556 จํานวน 103 

ล�านบาท หรือคิดเป�นการลดลงร�อยละ 0.7 สาเหตุหลักมาจาก

(1) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด จํานวน 498 ล�านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

เงินฝากออมทรัพย� จํานวน 395 ล�านบาท และเงินฝากประจํา จํานวน 100 ล�านบาท

(2) การลดลงของเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 5,000 ล�านบาท เนื่องจากเงินฝากประจําประเภท 15 เดือน

ครบกําหนด

(3) การเพ่ิมข้ึนของเงนิลงทนุชัว่คราว จาํนวน 5,020 ล�านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงนิฝากประจาํ

ไม�เกิน 6 เดือน จํานวน 1,810 ล�านบาท และเงินฝากประจําประเภท 7-12 เดือน จํานวน 2,850 ล�านบาท

(4) การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� จํานวน 345 ล�านบาท เนื่องมาจากการขยายสาขาใหม�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมดจํานวน 2,222 ล�านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป� 2556 จํานวน 

260 ล�านบาท คิดเป�นการลดลงร�อยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ�าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย�ถาวร 

จํานวน 245 ล�าน และเจ�าหนี้การค�า จํานวน 110 ล�านบาท 

ส�วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 12,681 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป� 2556 

จํานวน 156 ล�านบาท โดยการเพิ่มขึ้นมาจากส�วนทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� จํานวน 290 ล�านบาท และการ

ลดลงของกําไรสะสม จํานวน 132 ล�านบาท 
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ต�นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ
ต�นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ กว�าร�อยละ 90 เป�นต�นทุนค�าอาหารและเครื่องดื่ม ต�นทุนอื่นๆ ได�แก�

ค�าขนส�ง ค�าเก็บรักษาสินค�าในคลังสินค�า ค�าวัสดส้ิุนเปลืองในสาขา เป�นต�น โดยบรษิัทฯ มกีารควบคมุระบบการจดัซือ้

และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค�าสําเร็จรูปสําหรับร�านสุกี้ ร�านอาหารญี่ปุ�นยาโยอิ และ

ร�านอาหารอื่นเป�นแบบรวมศูนย� ทําให�มีการส่ังซื้อสินค�าจํานวนมากในการสั่งซื้อแต�ละครั้ง ส�งผลให�มีการประหยัด

เนือ่งจากขนาด (Economy of Scale) และมอีาํนาจต�อรองทีค่�อนข�างสงูกบัผู�จดัจาํหน�าย อกีทัง้การผลติทีผ่�านครวักลาง

เกือบทั้งหมด ทําให�เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาดจากการผลิตและยังสามารถควบคุมคุณภาพสินค�าให�มีมาตรฐาน

เดยีวกนัได�อกีด�วย นอกจากนี ้บริษัทฯ มกีารบรหิารจดัการสนิค�าคงเหลือ ทัง้ประเภทวัตถดุบิและสินค�าสาํเรจ็รปู โดย

ประมาณการความต�องการวัตถุดบิและสินค�าคงเหลือของแต�ละสาขาในแต�ละวนั ทาํให�สามารถควบคมุปรมิาณสนิค�า

ที่จัดส�งไปให�แต�ละสาขาและควบคุมปริมาณของเสียได�ในแต�ละวัน การบริหารการจัดส�งวัตถุดิบและสินค�าสําเร็จรูป

แบบรวมศูนย�ยังช�วยทําให�สามารถควบคุมต�นทุนการจัดส�งได�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในป� 2557 บริษัทฯ มสัีดส�วนต�นทนุการขายและบรกิารต�อรายได�จากการขายและบรกิารเพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 33.1 

ในป� 2556 เป�นร�อยละ 34.3 ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นและค�าใช�จ�ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการ

เป�ดดําเนินการของครัวกลางใหม�ในเดือนมีนาคม 2557

 ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร
ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารที่สําคัญประกอบด�วย ค�าใช�จ�ายพนักงาน ค�าเช�า ค�าสาธารณูปโภค ค�าใช�จ�ายใน

การโฆษณาและส�งเสริมการขาย ค�าวัสดุสิ้นเปลือง และค�าเสื่อมราคาทรัพย�สินถาวรและค�าตัดจําหน�าย ในป� 2557 

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารเท�ากับ 7,549 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 484 ล�านบาท หรือคิดเป�นอัตราการเพิ่มขึ้นร�อยละ 

6.8 เมือ่เทยีบกับป�ก�อนหน�า อตัราส�วนค�าใช�จ�ายในการขายและบรหิารต�อรายได�รวมก็ได�ปรบัเพ่ิมขึน้จากร�อยละ 49.6 

ในป� 2556 เป�นร�อยละ 50.0 ในป� 2557 การเพิ่มขึ้นของค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักเกิดจากการ

ตั้งสํารองค�าใช�จ�ายจากการให�สิทธิในการซื้อหุ�นแก�พนักงาน จํานวน 290 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป� 2556 จํานวน 254 

ล�านบาท และค�าใช�จ�ายในการเช�าสถานที่ที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยถึงแม�ว�าบริษัทฯ จะมีการปรับราคาเพื่อชดเชยค�าใช�จ�าย

ที่เพิ่มสูงขึ้น แต�การปรับราคาขายดังกล�าวสามารถชดเชยค�าใช�จ�ายที่เพิ่มขึ้นได�เพียงบางส�วนเท�านั้น เนื่องจากความ

กดดันจากสภาวะการแข�งขันในตลาดที่ค�อนข�างร�นแรง 

กําไรสุทธิ
จากป�จจยัต�างๆ ซึง่มผีลกระทบต�อผลการดาํเนนิงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย�อยตามทีก่ล�าวมาแล�วข�างต�น ทาํให�

กําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย�อยเพิ่มขึ้นจาก 2,039 ล�านบาทสําหรับป� 2556 เป�น 2,042 ล�านบาทในป� 2557 

หรือเพิ่มขึ้น 3 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.2
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ในป� 2557 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�นร�อยละ 16.2 ปรับลดลงจากร�อยละ 29.1 ในป� 2556 สาเหตุหลัก

เกิดจากส�วนของผู�ถือหุ�นที่เพิ่มสูงขึ้นจากการออกหุ�นสามัญเพิ่มทุน และส�วนเกินมูลค�าหุ�นรวมมูลค�า 8,971 ล�านบาท 

และการเพิ่มขึ้นของส�วนทุนจากการใช�หุ�นเป�นเกณฑ� จํานวน 290 ล�านบาท 

สําหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ของป� 2557 ปรับลดลงจากร�อยละ 20.3 ในป� 2556 เป�นร�อยละ 13.7 

เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย�ในส�วนของเงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป�นเงินที่ได�จากการออก

หุ�นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� จากการขยายสาขาเพ่ิมข้ึน และการปรับปร�ง

ตกแต�งโรงงานครัวกลางแห�งใหม�

สภาพคล�อง
ในป� 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,031 ล�านบาท โดยส�วนใหญ�เป�นกําไรจาก

การดาํเนนิงานก�อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย�และหนีสิ้นดาํเนนิงาน เงนิสดสุทธิใช�ไปในกจิกรรมลงทนุของบรษิัทฯ

มีจํานวน 1,354 ล�านบาท โดยเป�นเงินสดจ�ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ� จํานวน 1,326 ล�านบาท เนื่องจากการ

ขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นและการสร�างครัวกลางแห�งใหม� เงินสดจ�ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร� จํานวน 14 ล�านบาท 

เพื่อลงทุนทั่วไปจํานวน 10 ล�านบาท 

ในป� 2557 มีเงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,173 ล�านบาท โดยหลักเกิดจากการจ�ายเงินป�นผล 

จํานวน 2,174 ล�านบาท

หน�วย: ล�านบาท

2556 2557

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,247 3,031

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน (9,817) (1,354)

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,648 (2,173)

ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินเพิ่มขึ้น 6 (3)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 84 (498)

จากการเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินส�งผลให�ในป� 2557 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดลดลง 498 ล�านบาท
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อัตราส�วนทางการเงิน

หน�วย
งบการเงินรวม

ป� 2556 ป� 2557

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�อง เท�า 2.2 4.7

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว เท�า 1.9 4.4

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด เท�า 0.8 1.4

อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้ เท�า 411.1 440.9

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 1 1

อัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ เท�า 33.8 31.9

ระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย วัน 11 11

อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหนี้ เท�า 8.8 10.5

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 41 34

Cash Cycle วัน (29) (22)

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต�น ร�อยละ 66.9 65.7

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ร�อยละ 16.3 14.1

อัตราส�วนเงินสดต�อการทํากําไร ร�อยละ 98.7 146.6

อัตรากําไรสุทธิ ร�อยละ 14.3 13.5

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น ร�อยละ 29.1 16.2

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� ร�อยละ 20.3 13.7

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวร ร�อยละ 64.7 57.7

อัตราการหมุนของสินทรัพย� เท�า 1.4 1.0

อัตราส�วนวิเคราะห�นโยบายทางการเงิน

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น เท�า 0.2 0.2

อัตราส�วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�น เท�า 0.0 0.0

อัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท�า 129.8 N/A

อัตราส�วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท�า 0.7 0.9
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สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2557

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

งบแสดงฐ�นะก�รเงินประจำ�ปี 2557

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
และผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยก�รระหว่�งกัน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง

รายการระหว�างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและลักษณะความสัมพันธ�

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข�อง ความสัมพันธ�

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน  เป�นกรรมการและผู�ถอืหุ�นรายใหญ�ของบรษิัทฯ ด�วยสัดส�วนการถอืหุ�น

ร�อยละ 55.4 (รวมการถือหุ�นของนายฤทธิ์และนางยุพิน)

2. นางยุพิน ธีระโกเมน  เป�นผู�บรหิารและผู�ถอืหุ�นรายใหญ�ของบรษิัทฯ ด�วยสัดส�วนการถอืหุ�น

ร�อยละ 55.4 (รวมการถือหุ�นของนายฤทธิ์และนางยุพิน)

3. นายสมชาย หาญจิตต�เกษม  เป�นกรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัทฯ ด�วยสัดส�วนการถือ

หุ�นร�อยละ 18.1

4. นายประวิทย� ตันติวศินชัย  เป�นกรรมการและผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ด�วยสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 

0.6

5. บริษัท โกลบอล แอสเซท 

  ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (เดิมชื่อ

 บริษัท เอ็มเค โกลบอล จํากัด)

 (GAD)

 ประกอบธุรกิจลงทุน

 กรรมการและ/หรอืผู�บรหิารและผู�ถอืหุ�นรายใหญ�ของบรษิัทฯ 3 ราย 

ได�แก� นางยุพิน ธีระโกเมน นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย 

หาญจิตต�เกษม เป�นผู�ถือหุ�นใหญ�ของ GAD ด�วยสัดส�วนการถือหุ�น

ร�อยละ 65.7 (รวมการถือหุ�นของนายฤทธิ์และนางยุพิน) และร�อย

ละ 17.1 ตามลําดับ (ข�อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557)

 มกีรรมการร�วมกนัคอื นางยุพิน ธีระโกเมน นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน และ

นายสมชาย หาญจิตต�เกษม

6. บริษัท เอ็ม เค เวิลด�ไวด� จํากัด 

 (MKWW)

 ประกอบธุรกิจลงทุน

 กรรมการและ/หรอืผู�บรหิารและผู�ถอืหุ�นรายใหญ�ของบรษิัทฯ 3 ราย 

ได�แก� นางยุพิน ธีระโกเมน นายฤทธิ์ ธีระโกเมน และนายสมชาย 

หาญจติต�เกษม เป�นผู�ถอืหุ�นใหญ�ของ MKWW ด�วยสัดส�วนการถอืหุ�น

ร�อยละ 70.0 (รวมการถือหุ�นของนายฤทธิ์และนางยุพิน) และร�อย

ละ 15 ตามลําดับ (ข�อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557)

 มีกรรมการร�วมกันคือ นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน และนายสมชาย 

หาญจิตต�เกษม
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อัตราส�วนสภาพคล�อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราส�วนสภาพคล�องที่ 4.7 เท�า ปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.2 เท�าในป� 2556 และ

มีอัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็วที่ 4.4 เท�า เพิ่มขึ้นจาก 1.9 เท�าในป� 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงิน

ลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ซึ่งได�จากการออกหุ�นสามัญเพิ่มทุน 

ในป� 2557 บริษัทฯ มีเงินสดส�วนเกิน ทําให�วงจรเงินสดติดลบคือมีวงจรเงินสด (22) วัน ทั้งนี้เป�นไปตามลักษณะ

ธุรกจิของบริษัทฯ คือมกีารเกบ็เงนิสดทนัทภีายหลังจากขายและบรกิาร ในขณะทีเ่จ�าหนีก้ารค�าจากการซือ้วัตถดุบิและ

สินค�าสําเรจ็รปูจะชาํระภายหลงัตามนโยบายเครดติ ทาํให�ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ของบรษิัทฯ มรีะยะสัน้มากคอื 1 วนั 

ระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย 10 - 12 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาชําระหนี้ยาวถึง 30 - 45 วัน 

โครงสร�างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น 0.2 เท�า ซึ่งไม�เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ

ป� 2556 เนื่องมาจากบริษัทฯ ไม�มีเงินกู�จากสถาบันการเงิน และมีเงินสดที่เหลืออยู�ค�อนข�างมากที่ได�จากการเพิ่มทุน

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาโครงการงานก�อสร�างและศูนย�จัดส�งสินค�า

เป�นจํานวนเงินประมาณ 49 ล�านบาท และสัญญาเช�าดําเนินงานที่เกี่ยวข�องกับการเช�าพ้ืนที่ในอาคารและอุปกรณ�

และสัญญาบริการอื่นๆ โดยมีจํานวนที่ต�องจ�ายในอนาคตจํานวน 3,120 ล�านบาท ทั้งนี้ สําหรับการบริหารจัดการ

ภาระผูกพันและลงทุนโครงการในอนาคต ในป� 2557 ที่ผ�านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

จํานวน 3,031 ล�านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว�าเพียงพอต�อการชําระภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในการลงทุน

ในโครงการใดๆ อันก�อให�เกิดภาระผูกพันและหนี้สินในอนาคต ผู�บริหารของบริษัทฯ ใช�ความไตร�ตรองและพิจารณ า

อย�างรอบคอบว�าการลงทุนดังกล�าวจะสร�างผลตอบแทนสูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น
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รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

1.	 นายฤทธิ์	ธีระโกเมน  เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ	 ด้วยสดัส่วนการถอืหุน้	

ร้อยละ	55.4	(รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน)

2.	 นางยุพิน	ธีระโกเมน  เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ	55.4	(รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน)

3.	 นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม  เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 ด้วยสัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ	18.1

4.	 นายประวิทย์	ตันติวศินชัย  เป็นกรรมการและผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 ด้วยสัดส่วนการถือหุ ้น	

ร้อยละ	0.6

5.	 บริษัท	โกลบอล	แอสเซท	

	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 (เดิมชื่อ	

	 บริษัท	 เอ็มเค	 โกลบอล	 จำากัด)	

	 (GAD)

 ประกอบธุรกิจลงทุน

 กรรมการและ/หรือผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	3	ราย	

ได้แก่	 นางยุพิน	 ธีระโกเมน	นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	 และนายสมชาย	

หาญจิตต์เกษม	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	GAD	 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ	65.7	(รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน)	และร้อยละ	

17.1	ตามลำาดับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	23	เมษายน	2557)

 มกีรรมการร่วมกนัคอื	นางยพุนิ	ธรีะโกเมน	นายฤทธิ	์ธรีะโกเมน	และ

นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม

6.	 บริษัท	เอ็ม	เค	เวิลด์ไวด์	จำากัด		

	 (MKWW)

 ประกอบธุรกิจลงทุน

 กรรมการและ/หรือผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	3	ราย	

ได้แก่	 นางยุพิน	 ธีระโกเมน	นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	 และนายสมชาย	

หาญจติต์เกษม	เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ	MKWW	ด้วยสดัส่วนการถอืหุน้	

ร้อยละ	70.0	(รวมการถือหุ้นของนายฤทธิ์และนางยุพิน)	และร้อยละ	

15	ตามลำาดับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	23	เมษายน	2557)

 มีกรรมการร่วมกันคือ	 นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	 และนายสมชาย		

หาญจิตต์เกษม
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