
 

 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน            
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป   

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 
วิชำติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2565 



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 832,069             496,503             715,266             367,410             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 144,880             166,733             230,539             267,019             

สินคา้คงเหลือ 400,378             392,332             356,980             345,092             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 7,049,028          7,192,222          6,120,633          6,326,078          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 135,610             170,216             108,486             142,828             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,561,965          8,418,006          7,531,904          7,448,427          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 5 953,789             817,897             953,789             817,897             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         2,761,480          2,761,480          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 862,900             872,519             912,947             912,947             

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 6 2,807,000          2,842,182          2,171,057          2,166,435          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 3,436,943          3,452,236          2,589,968          2,633,306          

ค่าความนิยม 1,477,657          1,477,657          -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 869,821             880,575             68,832               72,170               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 251,226             248,693             176,886             173,034             

เงินมดัจาํ 567,719             558,904             376,306             370,365             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,227,055        11,150,663        10,011,265        9,907,634          

รวมสินทรัพย์ 19,789,020        19,568,669        17,543,169        17,356,061        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 9 1,240,114          1,354,915          1,031,533          1,135,002          

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 10,441               8,340                 7,110                 5,650                 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 1,101,621          1,074,621          805,927             789,799             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 98,508               45,473               98,508               45,473               

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 20,798               23,445               20,798               23,445               

หนีสินหมุนเวียนอืน 232,725             222,309             184,405             174,889             

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,704,207          2,729,103          2,148,281          2,174,258          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 2,169,071          2,206,709          1,646,112          1,703,481          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 776,399             758,082             677,701             662,370             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 158,126             159,555             -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 207,415             206,385             149,836             149,465             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,311,011          3,330,731          2,473,649          2,515,316          

รวมหนีสิน 6,015,218          6,059,834          4,621,930          4,689,574          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

        หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 920,878             920,878             920,878             920,878             

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

       หุน้สามญั 920,878,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 920,878             920,878             920,878             920,878             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,785,028          8,785,028          8,785,028          8,785,028          

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 656,331             656,331             656,331             656,331             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,585               92,585               92,585               92,585               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,005,446          2,734,644          2,466,417          2,211,665          

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,973                 4,993                 -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,464,241        13,194,459        12,921,239        12,666,487        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 309,561             314,376             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,773,802        13,508,835        12,921,239        12,666,487        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,789,020        19,568,669        17,543,169        17,356,061        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,494,822      3,115,980         2,921,702         2,631,324      

รายไดอื้น 57,425           39,683              89,633              87,925           

รวมรายได้ 3,552,247      3,155,663         3,011,335         2,719,249      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,203,588      1,115,787         1,199,984         1,093,293      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,719,794      1,634,010         1,291,436         1,258,176      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 288,436         291,105            204,340            208,013         

รวมค่าใช้จ่าย 3,211,818      3,040,902         2,695,760         2,559,482      

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 340,429         114,761            315,575            159,767         

รายไดท้างการเงิน 6,631             5,020                6,628                5,020             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (8,599)            (5,840)              -                       -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,425)          (19,380)            (16,291)            (15,444)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 317,036         94,561              305,912            149,343         

ภาษีเงินได้ (51,049)          (8,000)              (51,160)            (19,587)          

กาํไรสําหรับงวด 265,987         86,561              254,752            129,756         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 270,802         88,778              254,752            129,756         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,815)            (2,217)              

265,987         86,561              

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.29               0.10                  0.28                  0.14               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 265,987         86,561              254,752            129,756         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,020)            292                   -                       -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (1,020)            292                   -                       -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 264,967         86,853              254,752            129,756         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 269,782         89,070              254,752            129,756         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,815)            (2,217)              

264,967         86,853              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลตา่งจากการ รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การจา่ยโดยใช้ สาํรอง แปลงคา่ อืนของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 920,878       8,785,028       656,331         92,585          3,064,101        4,077                4,077                 13,523,000        324,444                13,847,444        

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    88,778             -                        -                        88,778               (2,217)                   86,561               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    -                      292                   292                    292                    -                            292                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    88,778             292                   292                    89,070               (2,217)                   86,853               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 920,878       8,785,028       656,331         92,585          3,152,879        4,369                4,369                 13,612,070        322,227                13,934,297        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 920,878       8,785,028       656,331         92,585          2,734,644        4,993                4,993                 13,194,459        314,376                13,508,835        

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    270,802           -                        -                        270,802             (4,815)                   265,987             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    -                      (1,020)               (1,020)               (1,020)                -                            (1,020)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    270,802           (1,020)               (1,020)               269,782             (4,815)                   264,967             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 920,878       8,785,028       656,331         92,585          3,005,446        3,973                3,973                 13,464,241        309,561                13,773,802        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

สาํรองการเปลียนแปลง

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนทีวดั

ทีออกและ ส่วนเกิน การจา่ยโดยใช้ สาํรอง มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 920,878        8,785,028        656,331            92,585               2,391,531          -                            12,846,353        

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                      -                        -                        129,756             -                            129,756             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                    -                      -                        -                        -                         -                            -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                      -                        -                        129,756             -                            129,756             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 920,878        8,785,028        656,331            92,585               2,521,287          -                            12,976,109        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 920,878        8,785,028        656,331            92,585               2,211,665          -                            12,666,487        

กาํไรสาํหรับงวด -                    -                      -                        -                        254,752             -                            254,752             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                    -                      -                        -                        -                         -                            -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                      -                        -                        254,752             -                            254,752             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 920,878        8,785,028        656,331            92,585               2,466,417          -                            12,921,239        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 317,036         94,561              305,912            149,343         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (1,814)            (29,317)            (1,037)              (28,139)          

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี 5,354             24,035              5,429                23,776           

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (2,367)            (89)                   (2,367)              (89)                 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8,599             5,840                -                       -                     

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 441                620                   441                   620                

   โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (1,899)            -                       (1,899)              -                     

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,366           11,522              8,666                8,990             

   กลบัรายการสาํรองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (1,056)            -                       (1,056)              -                     

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 489,650         509,677            351,890            368,332         

   ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า -                     (54,255)            -                       (35,052)          

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์สินทรัพย์

      สิทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,297)          10,586              (6,664)              9,763             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,317           17,794              15,331              14,954           

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนทีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (2,090)            (25,913)            (1,895)              (15,041)          

   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนทีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (3,849)            (8,663)              (2,548)              (6,123)            

   ดอกเบียรับ (6,628)            (5,020)              (6,628)              (5,020)            

   ดอกเบียจ่าย 21,426           22,152              16,292              17,388           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 825,189         573,530            679,867            503,702         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 25,612           (874)                 40,239              2,786             

   สินคา้คงเหลือ (6,588)            59,666              (10,430)            59,281           

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 22,984           (12,960)            23,553              (14,863)          

   เงินมดัจาํ (8,815)            (6,163)              (5,941)              (5,345)            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (82,591)          (193,900)          (75,101)            (175,457)        

   หนีสินหมุนเวียนอืน 12,506           10,603              11,411              6,531             

   รายไดร้อตดับญัชี 5,950             7,193                4,008                4,879             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                     (991)                 -                       (991)               

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (74)                 (3,872)              (168)                 (4,077)            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 794,173         432,232            667,438            376,446         

   เงินสดรับจากดอกเบีย 2,869             3,257                2,869                3,257             

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,239)            (4,460)              (1,977)              (2,069)            

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 793,803         431,029            668,330            377,634         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนีและเงินฝากประจาํลดลง(เพมิขึน) 3,482             (462,496)          64,881              (414,596)        

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (172,247)        (51,620)            (146,923)          (38,071)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (973)               (1,774)              (790)                 (994)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,489           645                   14,117              2,509             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (119,249)        (515,245)          (68,715)            (451,152)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (338,988)        (286,879)          (251,759)          (220,045)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (338,988)        (286,879)          (251,759)          (220,045)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ 335,566         (371,095)          347,856            (293,563)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 496,503         509,452            367,410            383,588         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 832,069         138,357            715,266            90,025           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าอาคารและอปุกรณ์ 39,475           26,044              29,068              22,652           

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 308,253         144,832            195,075            115,739         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 
……………………....………กรรมการ ……………....………....………กรรมการ 

     

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสาขาเปิดให้บริการจ านวน 705 สาขา (เฉพาะบริษทัฯจ านวน 479 สาขา) 
(31 ธนัวาคม 2564: 703 สาขา เฉพาะบริษทัฯจ านวน 479 สาขา) 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดั
หรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

          สถานการณ์ดงักล่าวมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารยงัไม่เขา้สู่
ภาวะปกติ ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัไม่ส้ินสุด  ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน      
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับ ท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 2 
……………………....………กรรมการ ……………....………....………กรรมการ 

     

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 273 227 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 6 6 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา  
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 47 47 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 2 2 ราคาตามบญัชีบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา  
รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน - - 2 - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - 52 45 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 29 46 ราคาตลาด 
คา่ตอบแทนสิทธิจ่าย - - - 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 3 
……………………....………กรรมการ ……………....………....………กรรมการ 

     

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 1 1 1 1 ราคาตลาด 
รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ - 1 - 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการด าเนินงาน 2 2 2 2 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 11 10 - - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ด าเนินงานจ่าย 10 10 6 6 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 9 10 5 10 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าขนส่งจ่าย 39 37 38 37 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 26 24 21 19 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัเก็บสินคา้ 37 36 37 36 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - 122,901 143,154 
การร่วมคา้ 1,487 1,713 1,487 1,713 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,033 630 912 630 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 2,520 2,343 125,300 145,497 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - 40,897 37,989 
การร่วมคา้ 28,584 33,004 28,221 32,072 
บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 27,823 27,583 20,422 18,241 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  56,407 60,587 89,540 88,302 
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สัญญำส ำคัญกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัใน
สัญญาส าคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในระหว่างงวดได้มีการต่ออายุสัญญา และการปรับขึ้นอตัรา
ค่าบริการส าหรับสัญญาเดิมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 41 46 36 46 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 42 47 37 47 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 481 487 101,905 122,334 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 481 487 101,905 122,334 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 66,854 96,641 37,782 66,822 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,854 96,641 37,782 66,822 

รวมลูกหน้ีการคา้ 67,335 97,128 139,687 189,156 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม   
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

     
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,039 1,856 23,395 23,163 
เงินทดรองจ่าย 9,686 6,409 6,903 5,478 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 18,448 14,688 18,448 14,689 
อ่ืนๆ 47,372 46,652 42,106 34,533 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 77,545 69,605 90,852 77,863 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  144,880 166,733 230,539 267,019 

5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินฝากประจ า 300,001 300,001 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  
ผา่นก าไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  7,702,816 6,774,421 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8,002,817 7,074,422 

   
ประกอบดว้ย   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7,049,028 6,120,633 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 953,789 953,789 
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6. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 2,842,182 2,166,435 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหว่างงวด (29,693) (26,245) 
เงินสดจ่ายช าระค่าอุปกรณ์ 172,247 146,923 

 รวม 142,554 120,678 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี              
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย 

 
 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (50,489) (14,117) 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 26,889 7,169 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (815) (815) 

 รวม (24,415) (7,763) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,056 1,056 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (154,377) (109,349) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565 2,807,000 2,171,057 

7. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565  3,452,236 2,633,306 
เพิม่ขึ้นระหวา่งงวด  315,304 198,246 
ตดัจ าหน่าย (7,051) (3,171) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (323,546) (238,413) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 3,436,943 2,589,968 
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8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565  880,575 72,170 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 973 790 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (11,727) (4,128) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565 869,821 68,832 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,615 2,423 26,608 31,413 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 336,004 407,962 305,599 363,135 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,792 58,164 62,932 56,889 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54,486 62,657 50,936 54,678 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 39,475 71,685 29,068 57,435 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 733,663 729,635 540,044 552,898 

อ่ืนๆ 20,079 22,389 16,346 18,554 

รวม 1,240,114 1,354,915 1,031,533 1,135,002 
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10. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,459,420 2,601,831 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (188,728) (149,792) 
รวม 3,270,692 2,452,039 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,101,621) (805,927) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 2,169,071 1,646,112 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,281,330 2,493,280 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 314,180 197,725 
          การเพิ่มขึ้นของดอกเบ้ียระหวา่งงวด 20,685 15,767 
หกั:  ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (338,988) (251,759) 
 ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (6,515) (2,974) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 3,270,692 2,452,039 
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11. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการสนบัสนุนธุรกิจร้านอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม การผลิตและจ าหน่ายอาหารและการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมและด าเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานด าเนินงานหลกัของ
กิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 
ของส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
จึงพิจารณารวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

12. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

12.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม  
2564 

31 มีนาคม    
2565 

31 ธนัวาคม  
2564 

งานระบบ - 0.5 - 0.5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 22.3 54.3 22.3 54.3 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 0.2 0.1 0.2 0.1 
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12.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำสินทรัพย์อ้ำงองิท่ีมีมูลค่ำต ่ำและสัญญำบริกำร 

 กลุ่มบริษทัได้เข้าท าสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีมีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 30 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาและค่าบริการต่างๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 579 427 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 935 697 
มากกวา่ 5 ปี 55 42 

12.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยสินค้ำล่วงหน้ำ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา
ได้ตกลงร่วมกันเก่ียวกับปริมาณการส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ โดยท่ี               
กลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

12.4 กำรค ำ้ประกนั 

12.4.1  หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็น
จ านวนประมาณ 26.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ 25.9 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2564: 21.2 ล้านบาท           
เฉพาะบริษทัฯ: 20.9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
เช่น ค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ีและเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

12.4.2  กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ด 
ซพัพลาย จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) จ านวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 45 ลา้นบาท) 
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13. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,703 6,775 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ
ล่วงหนา้ - ขาดทนุ 21 21 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

14.  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

15. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 

15.1 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.8 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 736.7 ล้านบาท โดยมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

15.2 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในบริษทั มาร์ค 
วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ทั้งจ านวนใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 54.7 ลา้นบาท 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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