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รายการ

	 ร้านเอ็ม	เค	สุกี้	/	เอ็ม	เค	โกลด์	 11,263	 85.7	 11,761	 82.6

	 ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ	 1,595	 12.1	 1,983	 13.9

	 ร้านอาหารไทย	ณ	สยาม	และเลอสยาม		 68	 0.5	 75	 0.5

	 แฟรนไชส์	 8	 0.1	 24	 0.2

	 ร้านอาหารในต่างประเทศ1		 49	 0.4	 101	 0.7

	 ร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิและฮากาตะ	 3	 0.0	 22	 0.2

	 ร้านกาแฟและเบเกอรี่	เลอ	เพอทิท	 1	 0.0	 4	 0.0

	 รวมรายได้จากการขายและบริการ	 12,987	 98.8	 13,969	 98.1

	 รายได้อื่น	 154	 1.2	 271	 1.9

	 รวมรายได้	 13,141	 100.0	 14,240	 100.0

ผลการดําเนินงาน

รายได้

งบการเงินรวม

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในปี	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้รวมจำานวน	14,240	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ	8.4	ทั้งนี้รายได้รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกว่าร้อยละ	96	เป็นรายได้จากการขายและบริการจากร้านสุกี้	เอ็ม	เค	 
และร้านสุกี้	เอ็ม	เค	โกลด์	ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทฯ	และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิซึ่งดำาเนินการโดยบริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	จำากัด	 
แนวโน้มสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจสุกี้มีแนวโน้มลดลงในขณะที่สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ 
จากธุรกิจอาหารญี่ปุ่นยาโยอิมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	ทั้งนี้	รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ	เกือบส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด 
ซึ่งเก็บเงินจากลูกค้าทันที

 2555 2556

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1		ร้านอาหารเอ็มเคและยาโยอิในประเทศสิงคโปร์
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รายได้จากการขายและบริการ
ของร้านสุกี้

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและ
บริการจากร้านสุกี้จำานวน	11,761	ล้านบาท	
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.4	

การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้านสุกี้ประกอบด้วย
สาเหตุหลัก	2	ประการคือ

1)	 การเพิ่มขึ้นของจำานวนสาขา	ในปี	2556 
	 จำานวนสาขาได้เพิ่มขึ้นสุทธิ	27	สาขา	 
	 โดยยังคงเน้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 
	 ที่มุ่งการเติบโตไปพร้อมกับการขยาย 

 จำานวนสาขา	-	ร้านสุกี้  

	 จำานวนร้านเปิดใหม่สุทธิ		 40	 27

	 จำานวนสาขา	ณ	สิ้นปี/งวด	 354	 381

 

 ผลการดำาเนินงานและอัตราการเติบโต	-	ร้านสุกี้  

	 รายได้จากการขายและบริการ	-	ร้านสุกี้	(ล้านบาท)	 11,263	 11,761

	 อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้ทั้งหมด	(ร้อยละ)	 17.2	 4.4

	 อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้	-	สาขาเดิม	(Same-Store	Sales	Growth)	 6.0	 (2.9)

 

 ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	(ล้านบาท)  

	 รายได้จากการขายและบริการ	 11,344	 11,885

	 ต้นทุนขายและบริการ	 (3,663)	 (3,916)

	 กำาไรขั้นต้น	 7,681	 7,969

	 อัตรากำาไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	 67.7	 67.1

	 อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ	ทั้งหมด	(ร้อยละ)	 17.3	 4.8

ผลการดําเนินงานของธุรกิจร้านสุกี้และบริษัทฯ

 2555 2556

หมายเหตุ:	อัตราการเติบโตของรายได้คำานวณจากรายได้ที่มีการตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว

	 สาขาของศูนย์การค้าและธุรกิจค้าปลีก	 
	 โดยในหลายปีที่ผ่านมา	สภาพโดยรวม 
	 ของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก 
	 ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	ศูนย์การค้า 
	 และโมเดิร์นเทรดต่างๆ	เช่น	ศูนย์การค้า 
	 เซ็นทรัล	บิ๊กซี	เทสโก้โลตัสได้ขยาย 
	 สาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ 
	 และปริมณฑลและในต่างจังหวัด 
	 เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น	 
	 นอกจากนี้	ศูนย์การค้าขนาดเล็ก 
	 ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ได้รับความนิยม 

	 และมีการเปิดคอมมูนิตี้มอลล์หลายแห่ง 
	 ในบริเวณแหล่งที่พักอาศัยของชุมชน
	 ทัง้ในกรงุเทพฯ	ปรมิณฑล	และตา่งจงัหวดั	
	 ทำาให้ลูกค้าเข้าถึงร้านอาหารของบริษัทฯ	 
	 ง่ายขึ้นและมากขึ้น

2)	 การปรับเพิ่มราคาอาหารเพื่อให ้
	 สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น	 
	 โดยในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ปรับเพิ่มราคา
 อาหารในร้านสุกี้	เอ็ม	เค	และเอ็ม	เค	โกลด์	
	 ร้อยละ	4	
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รายได้จากการขาย
และบริการรวมของบริษัทฯ

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย
และบริการรวม	จำานวน	11,855	ล้านบาท	
ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.8	 
รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ	 
นอกเหนือจากธุรกิจร้านสุกี้	ประกอบด้วย	
ร้านอาหารไทย	ณ	สยามและเลอสยาม	
จำานวนทั้งหมด	3	สาขา	ร้านอาหารญี่ปุ่น 
ฮากาตะและมิยาซากิจำานวน	8	สาขา	 
ร้านกาแฟและเบเกอรี่	เลอ	เพอทิท	 
จำานวน	1	สาขา	การขายแฟรนไชส ์
ต่างประเทศ	โดยร้านอาหารที่ไม่ใช่ธุรกิจ 
ร้านสุกี้ดังกล่าว	มีจำานวนรายได ้
จากการขายและบริการในปี	2556	 
เป็นจำานวนรวมทั้งหมดประมาณ	 
124	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ	1	
ของรายได้รวม

ต้นทุนการขายและบริการ
ของบริษัทฯ 
 
ต้นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ	 
กว่าร้อยละ	90	เป็นต้นทุนค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม	ต้นทุนอื่นๆ	ได้แก่	ค่าขนส่ง	 
ค่าเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า	ค่าวัสด ุ
สิ้นเปลืองในสาขา	เป็นต้น	เมื่อพิจารณา
ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ	จะเห็น 
ได้ว่าบริษัทฯ	ซึ่งมีธุรกิจร้านสุกี้เป็นธุรกิจหลัก 
มีอัตรากำาไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่	ทั้งนี ้
เนื่องมาจากบริษัทฯ	มีการควบคุมระบบ 
การจัดซื้อและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 
โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป
สำาหรับร้านสุกี้	ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ	 
และร้านอาหารอื่นเป็นแบบรวมศูนย์	ทำาให้
มีการสั่งซื้อสินค้าจำานวนมากในการสั่งซื้อ
แต่ละครั้ง	ส่งผลให้มีการประหยัด 
เนื่องจากขนาด	(Economy	of	Scale)	 

และมีอำานาจต่อรองที่ค่อนข้างสูงกับผู้จัด
จำาหน่าย	อีกทั้งการผลิตที่ผ่านครัวกลาง
เกือบทั้งหมด	ทำาให้เกิดการประหยัด
เนื่องจากขนาดจากการผลิตและยังสามารถ
ควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน
เดียวกันได้อีกด้วย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	 
มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ	 
ทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป	 
โดยประมาณการความต้องการวัตถุดิบ 
และสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขา 
ในแต่ละวัน	ทำาให้สามารถควบคุมปริมาณ
สินค้าที่จัดส่งไปให้แต่ละสาขาและควบคุม
ปริมาณของเสียได้ในแต่ละวัน	การบริหาร
การจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูปแบบ
รวมศูนย์ยังช่วยทำาให้สามารถควบคุม 
ต้นทุนการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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รายได้จากการขาย
และบริการ - ธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย
และบริการร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจำานวน	
1,983	ล้านบาท	คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	
24.3	จากปีก่อนหน้า	การเพิ่มขึ้นของรายได้
ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิประกอบด้วย 
สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

1)	 การเพิ่มขึ้นของจำานวนสาขายาโยอ ิ
	 เติบโตอย่างรวดเร็วในปี	2556	จำานวน 
	 สาขาได้เพิ่มขึ้นสุทธิ	22	สาขา	ทั้งนี ้
	 เนื่องมาจากกระแสตอบรับที่ดี 
	 ของแบรนด์ยาโยอิ	ทำาให้บริษัทฯ	 
	 มีแผนที่จะขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุม 

	 ความต้องการของผู้บริโภค	และกลยุทธ ์
	 ของบริษัทฯ	ที่มุ่งการเติบโตไปพร้อมกับ 
	 การขยายสาขาของศูนย์การค้า 
	 และธุรกิจค้าปลีกทั้งในกรุงเทพฯ	 
	 ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	นอกจากนี้	 
	 ศูนย์การค้าขนาดเล็กประเภท 
	 คอมมูนิตี้มอลล์ได้รับความนิยม 
	 และมีการเปิดคอมมูนิตี้มอลล์หลายแห่ง 
	 ในบริเวณแหล่งที่พักอาศัยของชุมชน
 ทั้งในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด
 ทำาให้ลูกค้าเข้าถึงร้านอาหารของบริษัทฯ	
	 ง่ายขึ้นและมากขึ้น

2)	 การปรับเพิ่มราคาอาหารเพื่อให ้
	 สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น	 
	 บริษัทฯ	ได้ปรับเพิ่มราคาอาหาร 
	 ในร้านยาโยอิร้อยละ	5	ในปี	2556

ต้นทุนการขายและบริการ
ของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
ยาโยอิ

อัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น 
ยาโยอิค่อนข้างคงที่ที่ประมาณร้อยละ	65	
สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัท	เอ็ม	เค	 
อินเตอร์ฟู้ด	จำากัด	สั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้า
สำาเร็จรูปจากบริษัทฯ	ซึ่งการสั่งซื้อวัตถุดิบ
และสินค้าสำาเร็จรูปของบริษัทฯ	เพื่อ
จำาหน่ายให้ยาโยอิต่อไปนั้นมีขั้นตอน 
การสั่งซื้อ	ผลิตที่ครัวกลาง	และจัดส่ง 
ไปตามสาขาต่างๆ	เช่นเดียวกันกับธุรกิจ 
ร้านสุกี้ของบริษัทฯ	ทำาให้สามารถควบคุม
ต้นทุนจากการจัดซื้อและต้นทุนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดการประหยัด
เนื่องจากขนาดและมีอำานาจต่อรอง 

รายได้จากการขายและบริการและต้นทุนการขาย - ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

 2555 2556

 จำานวนสาขาร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ  

	 จำานวนร้านเปิดใหม่สุทธิ		 27	 22

	 จำานวนสาขา	ณ	สิ้นปี/งวด	 91	 113

  

 ผลการดำาเนินงาน	(ล้านบาท)  

	 รายได้จากการขายและบริการ	 1,596	 1,983

	 ต้นทุนขายและบริการ	 (564)	 (685)

	 กำาไรขั้นต้น	 1,032	 1,298

	 อัตรากำาไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	 64.7	 65.5

  

 อัตราการเติบโต	(ร้อยละ)  

	 อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายทั้งหมด	 54.6	 24.3

	 อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย	-	สาขาเดิม	(Same-Store	Sales	Growth)	 11.3	 1.1
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ที่ค่อนข้างสูงกับผู้จัดจำาหน่าย	นอกจากนี้	 
บริษัท	เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด	จำากัด	 
มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ	 
ทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป	 
โดยการประมาณการความต้องการวัตถุดิบ
และสินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาในแต่ละ
วันเหมือนกันกับธุรกิจร้านสุกี้	ทำาให ้
สามารถควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดส่ง 
ไปให้แต่ละสาขาและควบคุมปริมาณ 
ของเสียได้ในแต่ละวันได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำาคัญ
ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	ค่าเช่า	 
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และส่งเสริมการขาย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	 
และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัด
จำาหน่าย	ในปี	2556	ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเท่ากับ	7,066	ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้น	793	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตรา 
การเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.6	เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้า		อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อรายได้รวมก็ได้ปรับเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ	47.7	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	
49.6	ในปี	2556	การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารมีสาเหตุหลัก 
เกิดจากค่าใช้จ่ายพนักงาน	และค่าใช้จ่าย 
ในการเช่าสถานที่	ที่ปรับเพิ่มขึ้น	 
โดยถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการปรับราคา 
เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น	 
แต่การปรับราคาขายดังกล่าวสามารถ
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น	เนื่องจากความกดดันจากสภาวะ 
การแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง	

กําไรสุทธิ

จากปัจจัยต่างๆ	ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ประกอบกับ
รัฐบาลได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากร้อยละ	23	สำาหรับปีภาษี	2555	 
เป็นร้อยละ	20	สำาหรับปีภาษี	2556	ทำาให้
กำาไรสุทธิของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
จาก	2,031	ล้านบาทสำาหรับปี	2555	 
เป็น	2,039	ล้านบาทในปี	2556	หรือเพิ่มขึ้น	
8	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.4

ฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	 
มีสินทรัพย์รวม	15,006	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จาก	ณ	สิ้นปี	2555	จำานวน	9,920	ล้านบาท	
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	195.0	 
สาเหตุหลักมาจาก

1)	 การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว	 
	 จำานวน	3,138	ล้านบาท	สาเหตุหลัก 
	 มาจาก	การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำา 
	 ประเภท	8	เดือน	1,400	ล้านบาท	 
	 เงินฝากประจำาประเภท	12	เดือน	 
	 1,600	ล้านบาท	ซึ่งได้มาจากการเพิ่มทุน 
 ของบริษัทฯ	และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
	 ชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าผ่านทาง 
	 กองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้	 
	 ตราสารเงินและตลาดเงิน	เพื่อเพิ่ม 
	 ผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ย
	 เงนิฝากธนาคาร	อกีจำานวน	138	ลา้นบาท

2)	 การเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่	
	 จำานวน	100	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ ่
	 เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ

3)	 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 
	 จำานวน	264	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจาก 
	 เงินโอนแก่ธนาคารเพื่อรอจ่ายชำาระหนี ้
	 สินค้า

4)	 การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	 
	 จำานวน	5,000	ล้านบาท	เป็นเงินฝาก 
	 ประจำาประเภท	15	เดือน	ซึ่งได้มาจาก 
	 การเพิ่มทุนของบริษัทฯ

5)	 การเพิ่มขึ้นของที่ดิน	อาคาร	และ 
	 อุปกรณ์	-	สุทธิ	จำานวน	1,293	ล้านบาท	 
	 เนื่องมาจากการขยายสาขาใหม ่
	 รวมทั้งหมด	55	สาขา	(ร้านเอ็มเค	สุกี้	 
	 27	สาขา	มิยาซากิ	4	สาขา	ฮากาตะ	 
	 2	สาขา	ร้านยาโยอิ	22	สาขา)	 
	 ซึ่งต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
	 ประเภทส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า	 
	 งานระบบ	อุปกรณ์เครื่องครัว 
	 และอุปกรณ์ดำาเนินงาน	เป็นจำานวนเงิน 
	 ประมาณ	425	ล้านบาท	และ 
	 การปรับปรุงตกแต่งโรงงานครัวกลาง 
	 แห่งใหม่	(บางนา-ตราด	กม.	21)	 
	 เป็นจำานวนเงินประมาณ	912	ล้านบาท	 
	 (คงอยู่ในงานระหว่างก่อสร้าง)	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	 
มีหนี้สินรวมทั้งหมดจำานวน	2,482	ล้านบาท	
เป็นการลดลง	1,133	ล้านบาท	คิดเป็น 
การลดลงร้อยละ	31.3	โดยมีสาเหตุหลัก 
จากการชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงิน	850	ล้านบาท	 
การลดลงของเงินปันผลค้างจ่าย	 
439	ล้านบาท	และการเพิ่มขึ้นของ 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร	จำานวน	 
208	ล้านบาท	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2556	มีจำานวน	12,524	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	จำานวน	 
11,053	ล้านบาท	โดยการเพิ่มขึ้นมาจาก
กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับงวดจำานวน	 
2,039	ล้านบาท	การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำานวน	186	ล้านบาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จำานวน	8,785	ล้านบาท	ส่วนทุนจาก 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำานวน	 
36	ล้านบาท	
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 อัตราส่วนสภาพคล่อง   

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง		 เท่า	 0.4	 2.2

	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		 เท่า	 0.3	 1.9

	 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		 เท่า	 1.1	 0.8

	 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้		 เท่า	 444.9	 411.1

	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย		 วัน	 1	 1

	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ		 เท่า	 22.3	 21.6

	 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย		 วัน	 16	 17

	 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้		 เท่า	 10.3	 8.8

	 ระยะเวลาชำาระหนี้		 วัน	 35	 41

	 Cash	Cycle		 วัน	 (18)	 (23)

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร   

	 อัตรากำาไรขั้นต้น		 ร้อยละ	 67.4	 66.9

	 อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	 ร้อยละ	 19.1	 16.3

	 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร	 ร้อยละ	 125.7	 98.7

	 อัตรากำาไรสุทธิ		 ร้อยละ	 15.5	 14.3

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		 ร้อยละ	 143.9	 29.1

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์		 ร้อยละ	 45.4	 20.3

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร		 ร้อยละ	 97.4	 72.5

	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์		 เท่า	 2.9	 1.4

 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 เท่า	 2.5	 0.2

	 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 เท่า	 0.6	 0.0

	 อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย		 เท่า	 160.6	 129.8

	 อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	(Cash	Basis)	 เท่า	 1.0	 0.7

	 อัตราการจ่ายเงินปันผล		 ร้อยละ	 109.4	 -

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

 2555 2556หน่วย
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทน 
ผู้ถือหุ้นร้อยละ	29.1	ปรับลดลงจาก 
ร้อยละ	143.9	ในปี	2555	สาเหตุหลัก 
เกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นรวมมูลค่า	8,971	ล้านบาท	

สำาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
ของปี	2556	ปรับลดลงจากร้อยละ	45.4	 
ในปี	2555	เป็นร้อยละ	20.3	เนื่องจาก 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในส่วนของ 
เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชั่วคราว	 

ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุน	รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่ดิน	อาคาร	
และอุปกรณ์	จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น	
และการปรับปรุงตกแต่งโรงงานครัวกลาง
แห่งใหม่

สภาพคล่อง

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	2,248	ล้านบาท	
โดยส่วนใหญ่เป็นกำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 
หนี้สินดำาเนินงาน	เงินสดสุทธิใช้ไป 
ในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ	มีจำานวน	
9,818	ล้านบาท	โดยเป็นเงินสดจ่าย 

เพื่อลงทุนทั่วไปจำานวน	8,121	ล้านบาท	 
ซึ่งได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ	เพื่อซื้อที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	
จำานวน	1,695	ล้านบาท	มีสาเหตุมาจาก 
การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น	การปรับปรุง
ตกแต่งอาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่	 
และโรงงานครัวกลางแห่งใหม่

ในปี	2556	มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม 
จัดหาเงินจำานวน	7,648	ล้านบาท	โดย
รายการหลักคือ	เงินสดรับจากการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำานวน	8,937	ล้านบาท	 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน 
การเงินจำานวน	850	ล้านบาท	และ 
จ่ายเงินปันผลจำานวน	439	ล้านบาท

	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 3,111	 2,248

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (1,198)	 (9,818)

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (1,569)	 7,648

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	 2	 6

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 346	 84

 2555 2556หน่วย : ล้านบาท
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จากการเคลื่อนไหวของเงินสดในกิจกรรม
ดำาเนินงาน	กิจกรรมลงทุน	และกิจกรรม
จัดหาเงินส่งผลให้ในปี	2556	บริษัทฯ	 
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึ้น	84	ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	 
มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่	2.2	เท่า	 
ปรับเพิ่มขึ้นจาก	0.4	เท่าในปี	2555	 
และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่	 
1.9	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	0.3	เท่าในปี	2555	
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ชั่วคราวของบริษัทฯ	ซึ่งได้จากการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน	

ในปี	2556	บริษัทฯ	มีเงินสดส่วนเกิน	 
ทำาให้วงจรเงินสดติดลบคือมีวงจรเงินสด	
(23)	วัน	ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	คือมีการเก็บเงินสดทันท ี
ภายหลังจากขายและบริการ	ในขณะที ่
เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบและสินค้า
สำาเร็จรูปจะชำาระภายหลังตามนโยบาย
เครดิต	ทำาให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
ของบริษัทฯ	มีระยะสั้นมากคือ	1	-	3	วัน	 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	15	-	20	วัน	 
ในขณะที่มีระยะเวลาชำาระหนี้ยาวถึง	 
30	-	45	วัน	

โครงสร้างเงินทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	 
มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.2	เท่า	
ปรับลดลงจาก	2.5	เท่าในปี	2555	 
เนื่องมาจากการชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินจำานวน	850	ล้านบาท	
และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวนเพิ่มขึ้น 
จากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 
ดังที่อธิบายในหัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาระผูกพันและหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับสัญญาโครงการงานก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารและศูนย์จัดส่งสินค้า
เป็นจำานวนเงินประมาณ	103	ล้านบาท	 
และสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ ์
และสัญญาบริการอื่นๆ	โดยมีจำานวน 
ที่ต้องจ่ายในอนาคตจำานวน	2,495	ล้านบาท 
ทั้งนี้	สำาหรับการบริหารจัดการภาระผูกพัน
และลงทุนโครงการในอนาคต	ในปี	2556	 
ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	2,248	ล้านบาท	
ซึ่งบริษัทฯ	คาดว่าเพียงพอต่อการชำาระ 
ภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 
ทั้งนี้	ในการลงทุนในโครงการใดๆ	 
อันก่อให้เกิดภาระผูกพันและหนี้สิน 
ในอนาคต	ผู้บริหารของบริษัทฯ	 
ใช้ความไตร่ตรองและพิจารณา 
อย่างรอบคอบว่าการลงทุนดังกล่าว 
จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น




