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คาํอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

 
งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รา้นเอม็ เค สกุี ้/ เอม็ เค โกลด ์ 8,206  90.4    9,610  88.8 11,263 85.7 2,564 85.8 2,894 84.7 
รา้นอาหารญีปุ่น่ยาโยอ ิ    714  7.9    1,031  9.5 1,595 12.1 364 12.2 451 13.2 
รา้นอาหารไทย ณ สยาม และเลอสยาม  50  0.6        58  0.5 68 0.5 18 0.6 19 0.6 
แฟรนไชส ์ 12  0.1  6  0.1 8 0.1 2 0.1 4 0.1 
รา้นอาหารในต่างประเทศ1       -       -         3  0.0 49 0.4 7 0.2 16 0.5 
รา้นอาหารญีปุ่น่เทน็จนิและฮากาตะ - - - - 3 0.0 - - 3 0.1 
รา้นกาแฟและเบเกอรี ่เลอ เพอททิ - - - - 1 0.0 - - 1 0.0 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,983  99.0  10,708  98.9 12,987 98.8 2,954 98.9 3,389 99.2 
รายไดอ้ื่น 95 1.0 117 1.1 154 1.2 34 1.1 27 0.8 
รวมรายได้ 9,078 100.0 10,824 100.0 13,141 100.0 2,988 100.0 3,416 100.0 

             

ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดร้วมจาํนวน 9,078 ลา้นบาท 10,824 ลา้นบาท และ 13,141      
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.4 ในปี 2555      
ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 2,988 ลา้นบาท และ 3,416 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็น
อตัราการเตบิโตจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ารอ้ยละ 14.3  

ทัง้น้ีรายไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกวา่รอ้ยละ 98 เป็นรายไดจ้ากการขายและบรกิารจากรา้นสุกี ้เอม็ เค และ
รา้นสุกี้ เอม็ เค โกลด์ ซึ่งดําเนินการโดยบรษิทัฯ และรา้นอาหารญี่ปุ่นยาโยอซิึ่งดําเนินการโดย MKI ซึ่งแนวโน้ม
สดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารจากธุรกจิสุกีม้แีนวโน้มลดลงในขณะทีส่ดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิารจาก
ธุรกจิอาหารญีปุ่น่ยาโยอมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ทัง้น้ี รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ เกอืบสว่นใหญ่เป็นการ
ขายเงนิสดซึง่เกบ็เงนิจากลกูคา้ทนัท ี

ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารทัง้หมดจาํนวน 8,983 ลา้นบาท 10,708 
ลา้นบาท และ 12,987 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 19.2 ในปี 2554 และรอ้ยละ 21.3 ในปี 
2555  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 2,954 ลา้นบาท และ 3,389 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ารอ้ยละ 14.7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 รา้นยาโยอใินประเทศสงิคโปร ์
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ผลการดาํเนินงานของธรุกิจร้านสก้ีุและบริษทัฯ 

2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค.

2555 
ม.ค.-มี.ค.

2556 
จาํนวนสาขา - ร้านสก้ีุ      
จาํนวนรา้นเปิดใหมส่ทุธ ิ 10 24 40 7 5 
จาํนวนสาขา ณ สิน้ปี/งวด 290 314 354 321 359 
ผลการดาํเนินงานและอตัราการเติบโต - ร้านสก้ีุ      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร – รา้นสกุี ้(ลา้นบาท) 8,206 9,610 11,263 2,564 2,894 
อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายสกุีท้ ัง้หมด (รอ้ยละ) 7.6 17.1 17.2 12.9 12.9 
อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายสกุี ้– สาขาเดมิ  
   (Same-Store Sales Growth) 

3.1 10.4 6.0 3.6 0.4 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ (ล้านบาท)      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  8,269 9,674 11,344 2,584 2,922 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (2,808) (3,283) (3,663) (845) (953) 
กาํไรขัน้ตน้ 5,460 6,391 7,681 1,739 1,969 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 66.0 66.1 67.7 67.3 67.4 
อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ    
   ทัง้หมด (รอ้ยละ) 

7.8 17.0 17.3 13.0 13.1 

       หมายเหตุ: อตัราการเตบิโตของรายไดค้าํนวณจากรายไดท้ีม่กีารตดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 

รายได้จากการขายและบริการของร้านสก้ีุ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารจากรา้นสกุีจ้าํนวน 8,206 ลา้นบาท 9,610 ลา้นบาท และ 
11,263 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6 รอ้ยละ 17.1 และรอ้ยละ 17.2 ตามลาํดบั  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารจากรา้นสุกีร้วม 2,564 ลา้นบาท และ 
2,894 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ารอ้ยละ 12.9  

การเพิม่ขึน้ของรายไดร้า้นสกุีป้ระกอบดว้ยสาเหตุหลกั 3 ประการคอื 

1) ผลการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้ของธุรกจิรา้นสกุี ้หากพจิารณาอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายของสาขาเดมิ (Same-
Store Sales Growth) ในปี 2553 ถงึปี 2555 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากสาขาเดมิรอ้ยละ 3.1 รอ้ยละ 
10.4 และรอ้ยละ 6.0  จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั ทัง้น้ีเน่ืองมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารสง่เสรมิการขายอยา่งต่อเน่ือง ไม่
วา่จะเป็นในรปูแบบโฆษณาทางโทรทศัน์ หรอืสือ่สิง่พมิพ ์ เพือ่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละจดจาํชือ่เอม็ เค และนึก
ถงึเอม็ เค เป็นชือ่แรกเมือ่ตอ้งการรบัประทานสกุี ้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมหมนุเวยีนต่อเน่ืองตลอดปี 
เพือ่ใหล้กูคา้ไดม้สีว่นรว่ม เชน่การชงิโชคลุน้รบับา้น ทอง หรอืบตัรกาํนลั การเป็นพนัธมติรรว่มกบับตัรเครดติสถาบนั
การเงนิต่างๆ เพือ่ลดราคาอาหารเมือ่ใชบ้ตัรเครดติ การแถมสนิคา้พรเีมีย่ม และการลดราคาอาหารในสาขาทีเ่ปิดใหม ่
และจากการทีบ่รษิทัฯ รกัษามาตรฐานคุณภาพสนิคา้ใหส้ด สะอาด ปลอดภยั รวมถงึการมุง่เน้นทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้
อยา่งดทีีส่ดุ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจและนึกถงึเป็นชือ่แรกเมือ่ตอ้งการรบัประทานอาหารประเภทสกุี ้อยา่งไรก็
ตาม สาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากสาขาเดมิรอ้ยละ 0.4 ซึง่ตํ่ากวา่
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าทีร่อ้ยละ 3.6 ทัง้น้ี เน่ืองจากในงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555  มกีารเปิดสาขาใหมจ่าํนวน
มากทาํใหจ้าํนวนสาขาปรบัเป็นเตม็ปีทีนํ่ามาใชค้าํนวณรายไดต่้อสาขานัน้มจีาํนวนทีส่งูขึน้ นอกจากน้ีสาขาทีเ่ปิดใหม่
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สว่นหน่ึงเปิดในทาํเลทีร่องลงไป เชน่ แถบชานเมอืงและต่างจงัหวดั ทาํใหย้อดรายไดต่้อสาขาน้อยกวา่สาขาทีเ่ปิดใจ
กลางเมอืงมผีลทาํใหย้อดขายเฉลีย่โดยรวมต่อสาขาเพิม่ขึน้เลก็น้อย สาขาทีเ่ปิดใหมซ่ึง่อยูใ่นทาํเลรองลงนัน้ตอ้งใช้
เวลาสกัระยะหน่ึงในการสรา้งฐานรายไดใ้หเ้ทยีบเทา่กบัสาขาซึง่เปิดมาก่อน 

2) การเพิม่ขึน้ของจาํนวนสาขา ในปี 2553-2555 จาํนวนสาขาไดเ้พิม่ขึน้สุทธ ิ 10 สาขา 24 สาขา และ 40 สาขา
ตามลาํดบั ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2556 จาํนวนสาขาไดเ้พิม่ขึน้สุทธ ิ5 สาขา อนัเน่ืองมาจากกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีมุ่ง่
การเตบิโตไปพรอ้มกบัการขยายสาขาของศูนย์การคา้และธุรกจิคา้ปลกี โดยในหลายปีทีผ่่านมา สภาพโดยรวม
ของการแข่งขนัในธุรกิจค้าปลีกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า
เซน็ทรลั บิก๊ซ ี   เทสโกโ้ลตสัไดข้ยายสาขาไปยงัภูมภิาคต่างๆ ทัง้ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลและในต่างจงัหวดั
เพือ่ใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีม่ากขึน้ นอกจากน้ี ศนูยก์ารคา้ขนาดเลก็ประเภทคอมมนิูตีม้อลลไ์ดร้บัความนิยมและมี
การเปิดคอมมนิูตีม้อลลห์ลายแหง่ในบรเิวณแหล่งทีพ่กัอาศยัของชุมชนทัง้ในกรุงเทพฯปรมิณฑล และต่างจงัหวดั 
ทาํใหล้กูคา้เขา้ถงึรา้นอาหารของบรษิทัฯ งา่ยขึน้และมากขึน้ 

3) การปรบัเพิม่ราคาอาหารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะต้นทุนทีสู่งขึน้ บรษิทัฯ ไดป้รบัเพิม่ราคาอาหารในรา้นสุกี ้
เอม็ เค รอ้ยละ 4 และเอม็ เค โกลดร์อ้ยละ 8 ในปี 2554 และรอ้ยละ 6 สาํหรบัเอม็ เค และเอม็ เค โกลด ์ในปี 
2555 ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2556 บรษิทัฯ ไมม่กีารปรบัเพิม่ราคาอาหาร 

รายได้จากการขายและบริการรวมของบริษทัฯ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม จาํนวน 8,269 ลา้นบาท 9,674 ลา้นบาท และ 
11,344 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 รอ้ยละ 17.0 และรอ้ยละ 17.3 ตามลาํดบั ในงวด ม.ค.-
ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 2,584 ลา้นบาท และ 2,922 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ารอ้ยละ 13.1  

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ นอกเหนือจากธุรกจิรา้นสุกี้ ประกอบดว้ย รา้นอาหารไทย ณ สยามและ       
เลอสยาม จาํนวนทัง้หมด 3 สาขา รา้นอาหารญีปุ่น่ฮากาตะและเทน็จนิเทปปนัยากจิาํนวน 2 สาขา รา้นกาแฟและเบ
เกอรี่ เลอ เพอททิ จํานวน 1 สาขา การขายแฟรนไชส์ต่างประเทศ โดยร้านอาหารที่ไม่ใช่ธุรกจิร้านสุกี้ดงักล่าว มี
จาํนวนรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2555 และในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 เป็นจาํนวนรวมทัง้หมดประมาณ 
80 ลา้นบาท และ 27 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราสว่นตํ่ากวา่รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 

ต้นทุนการขายและบริการของบริษทัฯ   

ตน้ทุนการขายและบรกิารของบรษิทัฯ กว่ารอ้ยละ 90 เป็นตน้ทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนอื่นๆ ไดแ้ก่ค่าขนส่ง     
ค่าเกบ็รกัษาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ ค่าวสัดุสิน้เปลอืงในสาขา เป็นตน้ เมือ่พจิารณาตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทัฯ จะ
เหน็ไดว้่าบรษิทัฯ ซึ่งมธีุรกจิรา้นสุกี้เป็นธุรกจิหลกัมอีตัรากําไรขัน้ต้นค่อนขา้งคงที ่ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก  บรษิทัฯ มกีาร
ควบคุมระบบการจดัซื้อและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการสัง่ซื้อวตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปสําหรบัร้านสุกี ้
รา้นอาหารญีปุ่น่ยาโยอ ิและรา้นอาหารอื่นเป็นแบบรวมศูนย ์ทาํใหม้กีารสัง่ซือ้สนิคา้จาํนวนมากในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ 
สง่ผลใหม้กีารประหยดัเน่ืองจากขนาด (Economies of Scale) และมอีํานาจต่อรองทีค่่อนขา้งสงูกบัผูจ้ดัจาํหน่าย อกี
ทัง้การผลติทีผ่า่นครวักลางเกอืบทัง้หมด  ทาํใหเ้กดิการประหยดัเน่ืองจากขนาดจากการผลติและยงัสามารถควบคุม
คุณภาพสนิคา้ใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัไดอ้กีดว้ย นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการสนิค้าคงเหลอื ทัง้ประเภท
วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู โดยประมาณการความตอ้งการวตัถุดบิและสนิคา้คงเหลอืของแต่ละสาขาในแต่ละวนั ทาํให้
สามารถควบคุมปรมิาณสนิคา้ทีจ่ดัสง่ไปใหแ้ต่ละสาขาและควบคุมปรมิาณของเสยีไดใ้นแต่ละวนั การบรหิารการจดัสง่
วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูแบบรวมศนูยย์งัชว่ยทาํใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการจดัสง่ไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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รายได้จากการขายและบริการและต้นทุนการขาย – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

รายได้จากการขายและบริการ – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค.

2555 
ม.ค.-มี.ค.

2556 
จาํนวนสาขาร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ      
จาํนวนรา้นเปิดใหมส่ทุธ ิ 7 13 27 10 4 
จาํนวนสาขา ณ สิน้ปี/งวด 51 64 91 74 95 
      

ผลการดาํเนินงาน (ล้านบาท)      
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  714 1,031 1,595 364 451 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (258) (379) (563) (132) (158) 
กาํไรขัน้ตน้ 456 653 1,032 232 293 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 63.9 63.3 64.7 63.8 64.9 
      

อตัราการเติบโต (ร้อยละ)      
อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด 28.7 44.4 54.6 65.3 24.0 
อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย – สาขาเดมิ  
    (Same-Store Sales Growth) 

1.5 22.5 11.3 23.7 (8.0) 

 รายได้จากการขายและบริการ – ธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ยาโยอจิาํนวน 714 ลา้นบาท                       
1,031 ลา้นบาท และ 1,595 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.7 และรอ้ยละ 44.4 และ 54.6 จากปีก่อนหน้า 
ตามลาํดบั ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 364 ลา้นบาท และ 451   
ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ารอ้ยละ 24.0  การเพิม่ขึน้ของรายได้
รา้นอาหารญีปุ่น่ยาโยอปิระกอบดว้ยสาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของสาขาเดิม หากพจิารณาอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม      
(Same-Store Sales Growth) ในปี 2553 ถงึปี 2555 อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากสาขาเดมิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 
รอ้ยละ 22.5 และร้อยละ 11.3 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าตามลําดบั อตัราการเตบิโตดงักล่าวสบื
เน่ืองมาจากผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นมากขึ้น เน่ืองจากเป็นอาหารที่เน้นสุขภาพ สามารถหา
รบัประทานไดง้่าย และถูกปากคนไทย ประกอบกบัราคาอาหารของรา้นยาโยอถิอืไดว้่าไม่แพง และอยู่ในระดบั
ราคาปานกลางทาํใหล้กูคา้หลากหลายกลุม่ทีต่อ้งการรบัประทานอาหารญีปุ่น่สามารถเขา้ถงึได ้นอกจากน้ี บรษิทั
ฯ มกีารพฒันาและคดัสรรเมนูใหม่ๆอย่างสมํ่าเสมอร่วมกบัเชฟชาวญี่ปุ่นของยาโยอ ิเคน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้
ผลติภณัฑข์องยาโยอ ิมคีวามหลากหลาย น่าสนใจ และมรีสชาตดิ ีถูกปากผูบ้รโิภค และบรษิทัฯ ไดม้กีารสง่เสรมิ 
การขายโดยใช้สื่อโฆษณาเพื่อส่งผลให้แบรนด์ยาโยอิเป็นที่รู้จกัในวงกว้างมากขึ้น การเน้นการวางตําแหน่ง
ผลติภณัฑอ์าหารญีปุ่น่ภายใตแ้นวคดิ “เสรฟิรอ้น อรอ่ยเรว็” รวมถงึมกีารบรกิารสง่อาหารญีปุ่น่ยาโยอถิงึบา้น ทาํ
ใหแ้บรนดย์าโยอเิป็นทีจ่ดจาํของผูบ้รโิภค และเชน่เดยีวกบัธุรกจิสกุี ้บรษิทัฯ รกัษามาตรฐานคุณภาพสนิคา้ใหส้ด 
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สะอาด ปลอดภยั รวมถงึการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างดทีีสุ่ดเพื่อใหลู้กคา้ประทบัใจและนึกถงึยาโยอเิป็นชื่อแรก 
อยา่งไรกต็าม สาํหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัราการลดลงของรายไดจ้ากสาขาเดมิรอ้ยละ 8.0 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายจากสาขาเดมิของปีก่อนหน้า ทีร่อ้ยละ 23.7 ทัง้น้ี 
เน่ืองจากในงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2555 มกีารเปิดสาขาใหมจ่ํานวนมากทําใหจ้าํนวนสาขาปรบัเป็นเตม็ปีที่
นํามาใชค้ํานวณรายไดต่้อสาขานัน้มจีํานวนทีสู่งขึน้ นอกจากน้ีสาขาทีเ่ปิดใหม่ส่วนหน่ึงเปิดในทําเลทีร่องลงไป 
เชน่ แถบชานเมอืงและต่างจงัหวดั ทาํใหย้อดรายไดต่้อสาขาน้อยกวา่สาขาทีเ่ปิดใจกลางเมอืง มผีลทาํใหย้อดขาย
เฉลีย่โดยรวมต่อสาขาเพิม่ขึน้เลก็น้อย สาขาที่เปิดใหม่ซึ่งอยู่ในทําเลรองลงนัน้ต้องใชเ้วลาสกัระยะหน่ึงในการ
สรา้งฐานรายไดใ้หเ้ทยีบเทา่กบัสาขาซึง่เปิดมาก่อน 

2) การเพิม่ขึน้ของจาํนวนสาขา ยาโยอเิตบิโตอย่างรวดเรว็ ในปี 2553 ถงึปี 2555 จํานวนสาขาไดเ้พิม่ขึน้สุทธ ิ7 
สาขา และ 13 สาขา และ 27 สาขา ตามลาํดบั ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 จาํนวนสาขาไดเ้พิม่ขึน้สุทธ ิ 4 
สาขา      ทัง้น้ีเน่ืองมาจากกระแสตอบรบัที่ดขีองแบรนด์ยาโยอ ิทําให้บรษิทัฯ มแีผนที่จะขยายสาขาเพื่อให้
ครอบคลุมความต้องการของผูบ้รโิภค และกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ทีมุ่่งการเตบิโตไปพรอ้มกบัการขยายสาขาของ
ศนูยก์ารคา้และธุรกจิคา้ปลกีทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั นอกจากน้ี ศูนยก์ารคา้ขนาดเลก็ประเภท
คอมมนิูตีม้อลลไ์ดร้บัความนิยมและมกีารเปิดคอมมนิูตี้มอลลห์ลายแหง่ในบรเิวณแหล่งทีพ่กัอาศยัของชุมชนทัง้
ในกรุงเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั ทาํใหล้กูคา้เขา้ถงึรา้นอาหารของบรษิทัฯ งา่ยขึน้และมากขึน้ 

3) การปรบัเพิม่ราคาอาหารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตน้ทุนทีส่งูขึน้ บรษิทัฯ ไดป้รบัเพิม่ราคาอาหารในรา้นยาโยอิ
รอ้ยละ 6 ในปี 2554 และรอ้ยละ 7 ในปี 2555 ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2556 บรษิทัฯ ไมม่กีารปรบัเพิม่ราคาอาหาร 

ต้นทุนการขายและบริการของธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ 

อตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิค่อนขา้งคงที่ที่ร้อยละ 63.0-64.0 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจาก             
บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จํากดั สัง่ซื้อวตัถุดิบและสนิค้าสําเร็จรูปจากบริษัทฯ ซึ่งการสัง่ซื้อวตัถุดิบและสนิค้า
สาํเรจ็รปูของบรษิทัฯ เพือ่จาํหน่ายใหย้าโยอต่ิอไปนัน้มขี ัน้ตอนการสัง่ซือ้ ผลติทีค่รวักลาง และจดัสง่ไปตามสาขาต่างๆ
เช่นเดยีวกนักบัธุรกจิร้านสุกี้ของบรษิทัฯ ทําใหส้ามารถควบคุมต้นทุนจากการจดัซื้อและต้นทุนการผลติได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เกดิการประหยดัเน่ืองจากขนาดและมอีํานาจต่อรองที่ค่อนขา้งสูงกบัผูจ้ดัจําหน่าย นอกจากน้ี บรษิทั 
เอม็ เค อนิเตอรฟู้์ด จาํกดั มกีารบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอื ทัง้ประเภทวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู โดยการประมาณ
การความต้องการวตัถุดบิและสนิค้าคงเหลอืของแต่ละสาขาในแต่ละวนัเหมอืนกนักบัธุรกิจร้านสุกี้ ทําให้สามารถ
ควบคุมปรมิาณสนิคา้ทีจ่ดัสง่ไปใหแ้ต่ละสาขาและควบคุมปรมิาณของเสยีไดใ้นแต่ละวนัได ้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยพนกังาน คา่สาธารณูปโภคไดแ้ก่ คา่ไฟฟ้า ค่า
น้ําประปา           คา่โทรศพัท ์คา่เชา่ คา่เสือ่มราคาสนิทรพัยถ์าวร คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและสง่เสรมิการขาย และ
คา่วสัดุสิน้เปลอืง     เป็นตน้ ในปี 2553 ถงึปี 2555 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารมจีาํนวน 4,274 ลา้นบาท 4,891 
ลา้นบาท 6,273 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 47.1 รอ้ย
ละ 45.2 และรอ้ยละ 47.7ตามลาํดบั ในปี 2555 บรษิทัฯ มจีาํนวนคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้ากวา่ 1,382.0 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.3 เน่ืองจากการขยายสาขาของรา้นสกุีเ้อม็เคและรา้นยา
โยอทิีเ่ตบิโตอยา่งมากในปี 2555 ประกอบกบันโยบายคา่แรงขัน้ตํ่าของรฐับาล ทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ย
ผลตอบแทนบุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีส่บืเน่ืองมาจากสาขาทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก่คา่เชา่ คา่ไฟฟ้า คา่ประปา คา่
โทรศพัท ์ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงนโยบายการบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารมสีดัสว่นต่อรายไดร้วมยงัคงอยูใ่นระดบัประมาณรอ้ยละ 47  
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ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารมจีาํนวน 1,293 ลา้นบาทและ 1,689 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 43.3 และ รอ้ยละ 49.4 ตามลาํดบั 
โดยในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯมสีดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมทีส่งูขึน้ประมาณ
รอ้ยละ 6 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าทัง้น้ีเน่ืองมาจากคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในไตรมาส 1 ของปี 2555 
ยงัไมไ่ดส้ะทอ้นผลจากนโยบายการปรบัขึน้คา่แรงขัน้ตํ่าของรฐับาล ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นไตรมาส 2 ของปี 2555 เป็นตน้
มา  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 กําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ มจีํานวน 1,738 ลา้นบาท                     
2,272 ลา้นบาท และ 2,628 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปีดงักล่าว บรษิทัฯ มอีตัรากําไรจากการดําเนินงาน รอ้ยละ 
19.1 รอ้ยละ 21.0 และรอ้ยละ 20.0 ตามลาํดบั การลดลงของอตัรากําไรจากการดาํเนินงานในปี 2555 รอ้ยละ 1 เป็น
ผลมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร อยา่งไรกต็าม การลดลงดงักลา่วไมไ่ดล้ดลงอยา่งมนียัสาํคญั 

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ มจีาํนวน 717 ลา้นบาท 
และ 611 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานรอ้ยละ 24.0 และรอ้ยละ 17.9 ตามลาํดบั ทัง้น้ีการ
ลดลงของอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานประมาณรอ้ยละ 6 มสีาเหตุหลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยพนกังานซึง่ปรบัตวัขึน้สงูจาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า อนัเป็นผลมาจากนโยบายการปรบัขึน้คา่แรงขัน้ตํ่าของรฐับาล 

กาํไรเบด็เสรจ็ 

ในปี 2553 ถงึ 2555 บรษิทัฯ มกีาํไรเบด็เสรจ็จาํนวน 1,234 ลา้นบาท 1,619 ลา้นบาท และ 2,042 ลา้นบาท คดิเป็น
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.2 และรอ้ยละ 26.1 ตามลาํดบั และคดิเป็นอตัรากาํไรเบด็เสรจ็ รอ้ยละ 13.6 รอ้ยละ 15.0 และ
รอ้ยละ 15.5 ตามลาํดบั การเพิม่ขึน้ของอตัรากาํไรเบด็เสรจ็อยา่งต่อเน่ืองนัน้เป็นผลมาจากรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ การ
บรหิารจดัการตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ และการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นรอ้ยละ 23 ในปี 
2555 

ในปี 2553 ถงึ 2555 อตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ คดิเป็น รอ้ยละ 29.0 รอ้ยละ 28.3 
และรอ้ยละ 21.7 ตามลาํดบั ซึง่ตํ่ากวา่อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีร่อ้ยละ 30.0 ในปี 2553 และ 2554 และรอ้ยละ 23.0 
ในปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มรีายจา่ยคา่สง่พนกังานเขา้ฝึกอบรม ซึง่เป็นรายจา่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่อกีรอ้ย
ละ 100.0 รวมถงึมเีงนิบรจิาคและคา่รบัรองทีส่ามารถหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยไดต้ามทีก่ฎหมายกาํหนด  

ในงวด ม.ค.-ม.ีค. 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มกีาํไรเบด็เสรจ็จาํนวน 554 ลา้นบาทและ 483 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิ
เป็นการลดลงรอ้ยละ 12.8 ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และคดิเป็นอตัรา
กาํไรเบด็เสรจ็รอ้ยละ 18.5 และรอ้ยละ 14.1 ตามลาํดบั การลดลงของอตัรากาํไรเบด็เสรจ็มสีาเหตุสาํคญัมาจาก
คา่ใชจ้า่ยพนกังานซึง่ปรบัตวัขึน้สงูจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า อนัเป็นผลมาจากนโยบายการปรบัขึน้คา่แรงขัน้ตํ่า
ของรฐับาลซึง่ทาํใหส้ดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมสงูขึน้ประมาณรอ้ยละ 6 อยา่งไรกต็าม อตัรา
กาํไรเบด็เสรจ็ต่อรายไดร้วมลดลงเพยีงรอ้ยละ 4.4 อนัเน่ืองมาจากอตัราภาษขีองปี 2556 ไดป้รบัลดลงเป็นรอ้ยละ 20 
ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 สาํหรบัอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ ในงวด 3 เดอืน
แรกของปี 2556   คดิเป็น รอ้ยละ 19.2 ซึง่ตํ่ากวา่อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีร่อ้ยละ 20.0 ในปี 2556 เน่ืองจากบรษิทั
ฯ มรีายจา่ยคา่สง่พนกังานเขา้ฝึกอบรม ซึง่เป็นรายจา่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่อกีรอ้ยละ 100.0 รวมถงึมเีงนิบรจิาคและคา่
รบัรองทีส่ามารถหกัเป็นคา่ใชจ้า่ยไดต้ามทีก่ฎหมายกาํหนด 

ฐานะการเงิน 



                                                                                                    

                                                                                บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554  บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมดจาํนวน 4,236 ลา้นบาท และ 3,804 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เป็นการลดลง 432 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 10.2 ในปี 2554 โดยมสีาเหตุหลกัจาก  

(1) การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจาํนวน 535 ลา้นบาทและการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่คราว
จาํนวน 111 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการบรหิารสภาพคลอ่งและการจา่ยเงนิปนัผล   

(2) การลดลงของสทิธกิารเชา่และทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวม 71 ลา้นบาทสบืเน่ืองจากการตดัจาํหน่ายและการ
ตดัคา่เสือ่มราคาตามอายุสทิธกิารเชา่และอายุการใชง้านของสนิทรพัยด์งักลา่ว ซึง่มจีาํนวนสงูกวา่สทิธกิารเชา่
และเงนิลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ของสาขาใหมท่ีเ่ปิดระหวา่งปี  

(3) การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 52 ลา้นบาท และการลดลงของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นจาํนวน 2 ลา้น
บาท  

(4) การเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจาํสถานทีเ่ชา่สาํหรบัสาขาทีเ่ปิดใหมจ่าํนวน 17 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2555 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 5,086 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ีส่าํคญัไดแ้ก่ ทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 2,993 ลา้นบาท เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจาํนวน 787 ลา้นบาท สทิธกิารเชา่
จาํนวน 408 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 58.8 รอ้ยละ 15.5 และรอ้ยละ 8.0 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดตามลาํดบั 
สนิทรพัยร์วมไดเ้พิม่ขึน้จากจาํนวน ณ สิน้ปี 2554 จาํนวน 1,283 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.7 
สาเหตุหลกัมาจาก 

(1) การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ จาํนวน 749 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเปิดขยายสาขา
เพิม่ซึง่ตอ้งมกีารลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรประเภทสว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ งานระบบ อุปกรณ์เครือ่งครวัและ
อุปกรณ์ดาํเนินงาน เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 644 ลา้นบาท และการปรบัปรุงตกแต่งอาคารสาํนกังานใหญ่แหง่
ใหมเ่ป็นจาํนวนเงนิประมาณ 214 ลา้นบาท (คงอยูใ่นงานระหวา่งก่อสรา้ง)   

(2) การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจาํนวน 346 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่คราว
จาํนวน 70 ลา้น ซึง่เป็นผลจากการบรหิารสภาพคลอ่ง 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 4,923 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยสนิทรพัยท์ีส่าํคญัไดแ้ก่ ทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 3,199 ลา้นบาท เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจาํนวน 417 ลา้นบาท สทิธกิารเชา่
จาํนวน      397 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 8.5 และรอ้ยละ 8.1 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดตามลาํดบั 
สนิทรพัยร์วมไดล้ดลงจาก ณ สิน้ปี 2555 จาํนวน 163 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 3.2 สาเหตุหลกัมากจาก
การลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจาํนวน 370 ลา้นบาทและการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 31 
ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการบรหิารสภาพคลอ่งและการจา่ยเงนิปนัผล   

เงินลงทุนชัว่คราว 

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2555 และ ณ สิน้งวด 31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 20 ลา้นบาท 131 ลา้น
บาท  201 ลา้นบาท และ 170 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยเป็นการลงทนุชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ผา่นทางกองทุนเปิด
ทีล่งทุนในตราสารหน้ี ตราสารเงนิและตลาดเงนิ เพือ่เพิม่ผลตอบแทนทีม่ากกวา่อตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร โดยใน
ระหวา่งปี 2555 บรษิทัฯ มกีารซือ้หลกัทรพัยด์งักลา่วเพิม่เป็นจาํนวน 6,082 ลา้นบาท และขายเป็นจาํนวน 6,015      
ลา้นบาท และในระหวา่งงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มกีารซือ้หลกัทรพัยด์งักลา่วเพิม่เป็นจาํนวน 1,647 
ลา้นบาท และขายเป็นจาํนวน 1,679 ลา้นบาท ทัง้น้ี การซือ้และขายหลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นการซือ้ขายหลายครัง้ใน
ระหวา่งปี ตามดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร เพือ่สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงนิสดของบรษิทัฯ  

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
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ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ สิน้งวด 31 มนีาคม 2556 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น มจีาํนวนรวม
ทัง้หมด 70 ลา้นบาท 68 ลา้นบาท 60 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.7 รอ้ยละ 1.8 
รอ้ยละ 1.2 และรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั ในปี 2553 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ 3 วนั ในปี 
2554-2555 และ งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ 1 วนั อนัเน่ืองมาจากปกตลิกัษณะ
ธุรกจิของบรษิทัฯ จะเกบ็คา่สนิคา้และบรกิารจากลกูคา้เป็นเงนิสดทนัท ี อยา่งไรกต็าม ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 
2553 ทีม่จีาํนวนมากกวา่ 1 วนันัน้ มสีาเหตุมาจากในปี 2552 ยงัไมม่กีารจดัทาํงบการเงนิรวมและยงัไมม่กีารตดั
รายการลกูหน้ีการคา้-บรษิทัยอ่ยซึง่มรีะยะเวลาชาํระหน้ีทีย่าวกวา่ออกไปจงึทาํใหร้ะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2553 
สงูกวา่ของปี 2554 และปี 2555 (ฐานลกูหน้ีการคา้ทีใ่ชใ้นการคาํนวณระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2553 ใชฐ้านลกูหน้ี
การคา้เฉลีย่ของปี 2552 และ 2553 ในการคาํนวณ)   

รายการลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ทีค่งคา้ง ณ สิน้ปี/งวด ไดแ้ก่ลกูหน้ีบตัรเครดติ และเงนิทดรองจา่ยต่างๆ  

สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอืประกอบไปดว้ยสนิคา้สาํเรจ็รปู (ไดแ้ก่เครือ่งปรุงรส น้ํามนัพชื เพือ่ใชส้าํหรบัประกอบอาหาร) วตัถุดบิ 
สนิคา้ระหวา่งผลติ (ไดแ้ก่ อาหารบางประเภททีบ่รษิทัฯ ผลติหรอืนํามาปรุงรสเพือ่บรกิาร) และวสัดุอุปกรณ์ (ไดแ้ก่
ภาชนะบรรจุและวสัดุหบีหอ่) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค.-มี.ค. 2556 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สนิคา้สาํเรจ็รปู     80  63.4    109  61.4 129 63.5 88 57.5 
วสัดุอุปกรณ์     36  28.6     61  34.2 62 30.5 58 37.9 
วตัถุดบิ       9  7.0       7  4.1 11 5.4 6 3.9 
สนิคา้ระหวา่งผลติ       1  1.1       1  0.3 1 0.5 1 0.7 
รวมทัง้หมด    126  100.0    178  100.0 203 100.0 153 100.0 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 13 NA 15 NA 16 NA 15 NA 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืจาํนวน 126 ลา้นบาท     
178 ลา้นบาท 203 ลา้นบาท และ 153 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 รอ้ยละ 4.7 รอ้ยละ 4.0 และรอ้ยละ 
3.1 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั โดยสนิค้าคงเหลอืหลกัคอืสนิค้าสําเรจ็รูปและวสัดุอุปกรณ์ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนที่
มากกวา่       รอ้ยละ 90 ของสนิคา้คงเหลอืทัง้หมด บรษิทัฯ มรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 13 วนั 15 วนั 16 วนั และ 
15 วนั ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัฯ ที่มุ่งเน้นการใหบ้รกิารอาหารที่สดใหม่และปลอดภยั จงึมี
นโยบายบรหิารสนิคา้ใหเ้พยีงพอต่อการผลติและใหบ้รกิารในรา้นสาขา โดยจะไม่สัง่ซือ้อาหารในจาํนวนทีม่ากเกนิไป
และไมเ่กบ็สนิคา้ประเภทอาหารนานเกนิกวา่ 2 สปัดาห ์  

บรษิทัฯ มนีโยบายการบญัชใีนบนัทกึสนิคา้คงเหลอืแสดงตามราคาทุน (วธิเีขา้ก่อนออกก่อน) หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิรวม
ทัง้หมด 2,264 ลา้นบาท 2,244 ลา้นบาท 2,993 ลา้นบาท และ 3,199 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 
รอ้ยละ 59.0 รอ้ยละ 58.8 และรอ้ยละ 65.0 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั รายละเอยีดของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – 
สทุธทิีส่าํคญัของบรษิทัฯ แสดงในสว่นที ่2 หวัขอ้ที ่5.1 และ 5.2 เรือ่งทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ   
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ในระหวา่งปี 2554 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้เพิม่สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ งานระบบ และอุปกรณ์ต่างๆเป็นจาํนวนเงนิสทุธ ิ688 
ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการขยายเพิม่ของสาขา มกีารจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ – สทุธ ิ เป็น
จาํนวน 399 ลา้นบาท และมกีารตดัคา่เสือ่มราคาจาํนวน 309 ลา้นบาท สง่ผลใหท้ีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ  ณ 
สิน้ปี 2554 มจีาํนวนลดลง 20 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2553  

ณ สิน้ปี 2555 มกีารเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิจาํนวน 749 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเปิด
ขยายสาขาเพิม่ซึง่ตอ้งมกีารลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรประเภทสว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ งานระบบ อุปกรณ์เครือ่งครวั
และอุปกรณ์ดาํเนินงาน เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 644 ลา้นบาท และการปรบัปรุงตกแต่งอาคารสาํนกังานใหญ่แหง่ใหม่
เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 214 ลา้นบาท (คงอยูใ่นงานระหวา่งก่อสรา้ง)   

ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 มกีารเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ จาํนวน 206 ลา้นบาท 
เน่ืองมาจากการขยายสาขาใหมร่วมทัง้หมด 10 สาขา (รา้นเอม็เค สกุี ้ 6 สาขา รา้นยาโยอ ิ 4 สาขา) และการเพิม่ขึน้
ของการปรบัปรุงตกแต่งอาคารสาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่(คงอยูใ่นงานระหวา่งก่อสรา้ง)   

บรษิทัฯ มนีโยบายคดิคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ตามวธิเีสน้ตรงโดยคาํนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยต์าม
อายุการใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเป็นหลกั โดยอาคารมอีายุการใชง้าน 20 ปี สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่มอีายุการใช้
งานตามสญัญาเชา่ งานระบบมอีายุการใชง้าน 10 ปี อุปกรณ์เครือ่งครวัและอุปกรณ์ดาํเนินงานและยานพาหนะมอีายุ
การใชง้าน 5 ปี เครือ่งจกัรและอุปกรณ์มอีายุการใชง้าน 5 ปี และ 8 ปี และเครือ่งตกแต่งตดิตัง้ และอุปกรณ์สาํนกังาน
มอีาย ุ 3 ปีและ    5 ปี ทัง้น้ี ในปี 2553-2555 และในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556  บรษิทัฯ มคีา่เสือ่มราคาจาํนวน 
380 ลา้นบาท  403 ลา้นบาท 466 ลา้นบาท และ127 ลา้นบาท ตามลาํดบั คา่เสือ่มราคาทีเ่พิม่ขึน้มสีาเหตุมาจากการ
ลงทุนเพิม่ในสว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ งานระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการเปิดสาขาใหม ่

สิทธิการเช่า 

สทิธกิารเช่าของบรษิทัฯ ทัง้หมดคอืสทิธใินการเช่าระยะยาวพืน้ทีส่าขารา้นอาหารของบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลาเช่า 
ตัง้แต่11-30 ปี อย่างไรกต็าม การเช่าพืน้ทีส่าขารา้นอาหารของบรษิทัฯ โดยสว่นใหญ่จะเป็นการเช่าระยะสัน้และผูใ้ห้
เชา่ระบุในสญัญาใหบ้รษิทัฯ สามารถต่ออายุสญัญาได ้การเชา่บางพืน้ทีเ่ทา่นัน้ทีท่าํในรปูแบบสทิธกิารเชา่ระยะยาว  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ถงึ 2554 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มสีทิธกิารเชา่สทุธจิาํนวน 505 ลา้นบาท 
454 ลา้นบาท 408 ลา้นบาท และ 397 ลา้นบาท ตามลาํดบั การลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวดที่
สงูเกนิกว่าสทิธกิารเช่าของสาขาใหม่ทีเ่พิม่ในแต่ละงวด นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดจํานองสทิธกิารเช่าเพื่อคํ้าประกนั
วงเงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงในวงเงนิ 38 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ ตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่าตลอดตามอายุสทิธกิารเช่า ทัง้น้ี ในปี 2553-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 
บรษิทัฯ มคีา่ตดัจาํหน่ายสทิธกิารเชา่ จาํนวน 50 ลา้นบาท 49 ลา้นบาท 45 ลา้นบาทและ11 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554  บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจาํนวน 2,230 ลา้นบาท และ 2,506 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เป็นการเพิม่ขึน้ 276 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.4 ในปี 2554 โดยมสีาเหตุหลกัจากการ
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิจาํนวน 900 ลา้นบาทและการเพิม่ขึน้จากการตัง้สาํรองผลประโยชน์พนกังาน
จาํนวน 113 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจาํนวน 3,615 ลา้นบาท เป็นการเพิม่ขึน้ 1,109 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.2 โดยสาเหตุหลกัเป็นการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยจาํนวน 395 ลา้นบาท (ซึง่
เป็นสว่นหน่ึงของรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยพนกังานคา้งจา่ยเน่ืองจากบรษิทัฯ ไดส้ง่
เงนิเดอืนพนกังานใหธ้นาคารในวนัที ่2 ม.ค. 56 และการเพิม่ขึน้ของเงนิปนัผลคา้งจา่ยจาํนวน 439 ลา้นบาท 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมทัง้หมดจาํนวน 2,968 ลา้นบาท เป็นการลดลง 647 ลา้นบาท คดิเป็น
การลดลงรอ้ยละ 17.9 โดยมสีาเหตุหลกัจากคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยทีล่ดลงจากงวดก่อนหน้าจาํนวน 269 ลา้นบาทและการ
ลดลงของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 209 ลา้นบาท  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯมเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จาํนวน      
913 ลา้นบาท 888 ลา้นบาท 1,640 ลา้นบาท และ 1,080 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสามารถแยกประเภทตามลกัษณะ
ไดด้งัต่อไปน้ี  

 2553 2554 2555 
ม.ค.-
มี.ค. 
2556 

หมายเหตุ 

เจา้หน้ีการคา้ – กจิการทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนั 

288 309 518 309 เจา้หน้ีการคา้ดงักลา่วเป็นเจา้หน้ีคา่สนิคา้สาํเรจ็รปู วตัถุดบิ และ
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆทีเ่กีย่วกบัธุรกจิรา้นอาหารของบรษิทัฯ มี
เงือ่นไขการชาํระเงนิ 7-30 วนั  

เจา้หน้ีอืน่ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 107 7 9 10 เจา้หน้ีอืน่ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ในปี 2553 มจีาํนวนสงู
เน่ืองจากเป็นการคา้งชาํระคา่หุน้สามญับรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์
ฟู้ด จาํกดั และบรษิทั เอม็เค เซอรว์สิ เทรนน่ิง จาํกดั ใหแ้ก่
บรษิทั เอม็ เค เวลิดไ์วด ์จาํกดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 101 
ลา้นบาท สาํหรบัจาํนวน ณ สิน้ปี 2554-2555 เป็นรายการ
หลกัๆไดแ้ก่ คา่เช่าเครือ่งลา้งจานและเครือ่งทาํน้ําแขง็จาก
บรษิทั สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จาํกดั (SFS) 

เจา้หน้ีอืน่ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
กนั    (คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร)  

55 104 238 155 เจา้หน้ีอืน่ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นรายการซือ้สนิทรพัย์
ถาวรเพือ่นํามาตกแต่งและใชง้านในสาขารา้นอาหาร มเีงือ่นไข
การชาํระเงนิ  30-60 วนั จาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2555 มี
สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีงานโครงสรา้งและตกแต่งสาํนกังานใหญ่ 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 436 451 846 577 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยดงักลา่วสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ คา่ลว่งเวลา โบนสั  
คา่สาธารณูปโภคต่างๆของสาขา คา่เชา่สาขา   คา่ภาษโีรงเรอืน
ต่างๆ  อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยในปี 2555 เพิม่ขึน้สงู
มาก ทัง้น้ีเน่ืองจากโดยปกต ิบรษิทัฯ จะสง่เงนิเดอืนพนกังานให้
ธนาคารภายในเดอืนนัน้ๆ เพือ่ใหธ้นาคารนําเขา้บญัชขีอง
พนกังานภายในวนัที ่3 ของเดอืนถดัไป อยา่งไรกต็าม สาํหรบั
เงนิเดอืนงวด ธ.ค. 55    บรษิทัฯ ไดส้ง่เงนิเดอืนพนกังานให้
ธนาคารในวนัที ่2 ม.ค. 56 จงึทาํใหย้อดดงักลา่วยงัคงคา้งจ่าย 
ณ สิน้ปี ประกอบกบัจาํนวนบุคลากรทีเ่พิม่ขึน้จากการขยาย
สาขา คา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีโดยเฉพาะเงนิเดอืนและโบนสัจงึมี
จาํนวนเพิม่ขึน้  

อืน่ๆ 27 16 27 28  
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 913 888 1,640 1,080  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

แหลง่ทีม่าของเงนิทุนของบรษิทัฯ โดยหลกัมาจากกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน อยา่งไรกต็าม ในการจา่ยเงนิปนั
ผลในปี 2554 และ 2555 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษิทัฯ มสีภาพคลอ่ง และมแีหลง่เงนิทุนทีเ่พยีงพอ และ บรษิทัฯ จงึไดข้อ
เปิดวงเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในรปูแบบตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ซึง่คํ้าประกนัโดยกรรมการบรษิทัฯ และมกีารจด
จาํนองทีด่นิและสทิธกิารเชา่ของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้
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จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 900 ลา้นบาท 850 ลา้นบาท และ 1,070 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.1 ต่อปี 3.7 
ต่อปี และ3.7 ต่อปี ตามลาํดบั เพือ่นํามาจา่ยเงนิปนัผล 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ สิน้ปี 2553 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 9 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ไดช้ําระคนืเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวทัง้จํานวนแลว้ในปี 2554 และไดด้ําเนินการโอนหลกัประกนัของเงนิกู้ยมืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2554-2555 และ ณ 
สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 2,006 ลา้นบาท และ1,298 ลา้นบาท 
ตามลําดบั  สาเหตุสําคญัของการลดลงของส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2554 มาจากการจ่ายเงนิปนัผลจากกําไรสะสม
จาํนวน 2,210 ลา้นบาท และการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงานจาํนวน 118 ลา้นบาท 
ซึ่งบรษิทัฯ ไดป้รบัรายการสํารองผลประโยชน์พนักงานในกําไรสะสมของปี 2554 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีําไร
เบด็เสรจ็รวมจาํนวน 1,619 ลา้นบาท ในปี 2554 ซึง่สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปีก่อนหน้าเพยีง 708 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 1,471 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2554 จาํนวน 173 ลา้น
บาท สาเหตุสาํคญัของการเพิม่ขึน้มาจากบรษิทัฯ มกีําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจาํนวน 2,042 ลา้นบาท การออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 310 ลา้นบาท การจ่ายเงนิปนัผลจากกําไรสะสมจาํนวน 2,223 ลา้นบาท และมผีลสะสมจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัภาษเีงนิไดจ้าํนวน 45 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการนํามาตรฐานการบญัชฉีบบั
ที ่12 เรือ่งภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตั ิสง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้สทุธ ิ174 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2554 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 1,955 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 จาํนวน 483 ลา้น
บาท โดยการเพิม่ขึน้มาจากกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวดจาํนวน 483 ลา้นบาท 

เงินท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ อีกแหล่งคือเงินที่ได้ร ับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 
185,850,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัขึน้อยูก่บัราคาเสนอขาย 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 60.6 รอ้ยละ 98.0 
รอ้ยละ 147.5 และรอ้ยละ115.1 ตามลาํดบั โดยบรษิทัฯ มคีวามสามารถในการทาํกาํไรอยูร่ะดบัดมีาก โดยมอีตัรา
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้สงูกวา่รอ้ยละ 100 ในปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556  

ณ สิน้ปี 2553 ถงึ 2555 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์อ้ยละ 31.5 รอ้ยละ 
40.3 รอ้ยละ 45.9 และรอ้ยละ 39.4 ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ มสีาเหตุมาจากกาํไรสทุธิ
ของบรษิทัฯทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

สภาพคล่อง 

ในปี 2553 ถงึปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,855 
ลา้นบาท 2,030 ลา้นบาท 3,111 ลา้นบาท และ 345 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสว่นใหญ่เป็นกาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 
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เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุของบรษิทัฯ ในปี 2553 ถงึปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 มจีาํนวน 659 
ลา้นบาท 461 ลา้นบาท 1,198 ลา้นบาท และ 493  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเป็นเงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร 
อุปกรณ์ จาํนวน 734 ลา้นบาท 642 ลา้นบาท 1,126 ลา้นบาท และ 426 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ 
อาคาร อุปกรณ์ เพิม่ขึน้อยา่งเป็นสาระสาํคญัในปี 2555 มสีาเหตุมาจากการขยายสาขาทีเ่พิม่ขึน้อยา่งเป็นสาระสาํคญั
และการปรบัปรุงตกแต่งอาคารสาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่นอกจากน้ี ในปี 2553 ถงึปี 2554 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 
2556        บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวรจาํนวน 4 ลา้นบาท 303 ลา้นบาท 19 ลา้นบาท และ 7 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ในปี 2554 บรษิทัฯ ไดข้ายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งในราคา 296 ลา้นบาท ใหบ้รษิทั โกลบอล 
แอสเซท ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  (เดมิชือ่ บรษิทั เอม็ เค โกลบอล จาํกดั) 

ในปี 2553 ถงึปี 2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชใ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน       
1,011 ลา้นบาท 2,105 ลา้นบาท 1,569 ลา้นบาท และ 219 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายการหลกัคอืการจา่ยเงนิปนั
ผลแก่ผูถ้อืหุน้จาํนวน 1,005 ลา้นบาท 3,040 ลา้นบาท 1,784 ลา้นบาท และ 439 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ี ในปี 
2555 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 310 ลา้นบาท 

 

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 2553 2554 2555 
ม.ค.-มี.ค. 

2556 
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,855 2,030 3,111 345 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (659) (461) (1,198) (493) 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,011) (2,105) (1,569) (219) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิม่ขึน้ - 1 2 (2) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 185 (535) 346 (370) 

จากการเคลือ่นไหวของเงนิสดในกจิกรรมดาํเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิสง่ผลใหใ้นปี 2553 ถงึ 
2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ 185 ลา้นบาท ลดลง              
535 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 346 ลา้นบาท และลดลง 370 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553-2555 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งที ่0.6 เทา่ 0.4 เทา่ 
0.4 เทา่ และ 0.3 เทา่ ตามลาํดบั และมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ที ่ 0.5 เทา่ 0.3 เทา่ 0.3 เทา่ และ 0.2 เทา่ 
ตามลาํดบั การทีบ่รษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มนุเวยีนตํ่ากวา่หน้ีสนิหมนุเวยีนสง่ผลใหอ้ตัราสว่นสภาพคลอ่งดงักลา่วของ
บรษิทัฯ อยูใ่นเกณฑค์อ่นขา้งตํ่า เน่ืองจากลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ ทีร่บัรายไดก้ารขายและบรกิารเป็นเงนิสดจาก
ลกูคา้ทนัท ี รวมทัง้สนิคา้คงเหลอืมอีตัราหมนุเวยีนคอ่นขา้งเรว็ ทาํใหจ้าํนวนลกูหน้ีและสนิคา้คงเหลอือยูใ่นระดบัตํ่า 
ในขณะทีด่า้นหน้ีสนิหมนุเวยีน บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้จากการซือ้วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู ซึง่มนีโยบายชาํระหน้ี 
7-30 วนั  

ในปี 2553-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดตดิลบคอืมวีงจรเงนิสด (15) วนั (14) วนั 
(18) วนั และ (19) วนั ทัง้น้ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯ คอืมกีารเกบ็เงนิสดทนัทภีายหลงัจากขายและบรกิาร 
ในขณะทีเ่จา้หน้ีการคา้จากการซือ้วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูจะชาํระภายหลงัตามนโยบายเครดติ ทาํใหร้ะยะเวลาเกบ็
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หน้ีเฉลีย่ของบรษิทัฯ มรีะยะสัน้มากคอื 1-3 วนั ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 11-15 วนั ในขณะทีม่รีะยะเวลาชาํระหน้ี
ยาวถงึ 26-31 วนั  

โครงสร้างเงินทนุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553-2555 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มอีตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.1 เทา่ 1.9 
เทา่ 2.5 เทา่ และ 1.5 เทา่ ตามลาํดบั อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2554 มสีาเหตุมาจากการ
กูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 900 ลา้นบาทเพือ่เสรมิสภาพคลอ่งระยะสัน้ และการจา่ยเงนิปนัผล
ระหวา่งปีทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง สง่ผลใหอ้ตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.1 เทา่ในปี 2553 เป็น 1.9 
เทา่ในปี 2554         ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ไดเ้พิม่ขึน้เป็น 2.5 เทา่ สบืเน่ือง
จากมคีา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้จาํนวน 395 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุหลกัคอืคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเงนิเดอืนพนกังานและโบนัส 
ดงัทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น และการเพิม่ขึน้ของเงนิปนัผลคา้งจา่ยจาํนวน 439 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่ 31 มนีาคม 2556 อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเหลอื 1.5 เทา่ เน่ืองมาจากในงวดน้ีไมม่คีา่ใชจ้า่ยคา้ง
จา่ยทีม่จีาํนวนเป็นสาระสาํคญัดงัเชน่ ณ สิน้ปี 2555  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553-2555 และ ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัราหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.0 เทา่ 0.7 เทา่ 0.6 เทา่ และ 0.5 เทา่ การเพิม่ขึน้ของอตัราหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้ในปี 2554 มสีาเหตุมาจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 900 ลา้นบาทเพือ่เสรมิสภาพคลอ่ง
ระยะสัน้ และในปี 2555 บรษิทัฯ ไดค้นืเงนิกูย้มืดงักลา่วและมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเหลอืทัง้หมด 850 
ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม ณ สิน้งวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,070 
ลา้นบาท โดยการกูย้มืเพิม่เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งระยะสัน้ 

 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาก่อสรา้งอาคารสาํนกังานและโครงการงานก่อสรา้ง
และปรบัปรุงอาคารและศนูยจ์ดัสง่สนิคา้เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 669 ลา้นบาท และสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเชา่พืน้ทีใ่นอาคารและอุปกรณ์และสญัญาบรกิารอื่นๆ โดยมจีาํนวนทีต่อ้งจา่ยในอนาคตจาํนวน 2,474 ลา้นบาท 
รวมถงึแผนการลงทุนโครงการอนาคต (การก่อสรา้งครวักลางและการขยายสาขาในอนาคต) โดยใชง้บประมาณจาํนวน       
1,690 ลา้นบาท ทัง้น้ี สาํหรบัการบรหิารจดัการภาระผกูพนัและลงทนุโครงการในอนาคต ในปี 2555 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ 
มกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 3,111 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ คาดวา่เพยีงพอต่อการชาํระภาระ
ผกูพนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้น้ี ในการลงทุนในโครงการใดๆ อนัก่อใหเ้กดิภาระผกูพนัและหน้ีสนิในอนาคต 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ใชค้วามไตรต่รองและพจิารณาอยา่งรอบคอบวา่การลงทุนดงักลา่วจะสรา้งผลตอบแทนสงูสดุแก่ผู้
ถอืหุน้ 

 


