
 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่

ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป   

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 541,802             496,503             416,085             367,410             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 120,279             166,733             214,676             267,019             

สินคา้คงเหลือ 408,129             392,332             371,413             345,092             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 7,361,644           7,192,222           6,408,093           6,326,078           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 95,523               170,216             72,045               142,828             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,527,377           8,418,006           7,482,312           7,448,427           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 5 747,628             817,897             747,628             817,897             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         2,701,480           2,761,480           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 859,440             872,519             912,947             912,947             

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 7 2,774,045           2,842,182           2,163,305           2,166,435           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 3,235,997           3,452,236           2,430,723           2,633,306           

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 860,848             880,575             67,953               72,170               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 252,368             248,693             183,061             173,034             

เงินมดัจาํ 578,707             558,904             383,547             370,365             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,786,690         11,150,663         9,590,644           9,907,634           

รวมสินทรัพย์ 19,314,067         19,568,669         17,072,956         17,356,061         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 10 1,211,801           1,354,915           1,027,488           1,135,002           

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 14,310               8,340                 10,017               5,650                 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 1,089,446           1,074,621           796,012             789,799             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 141,366             45,473               141,366             45,473               

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน -                         23,445               -                         23,445               

หนีสินหมุนเวียนอืน 221,398             222,309             170,885             174,889             

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 2,678,321           2,729,103           2,145,768           2,174,258           

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 1,998,141           2,206,709           1,512,059           1,703,481           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 793,315             758,082             692,105             662,370             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 156,697             159,555             -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 208,654             206,385             150,407             149,465             

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 3,156,807           3,330,731           2,354,571           2,515,316           

รวมหนสิีน 5,835,128           6,059,834           4,500,339           4,689,574           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามญั 920,878,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 920,878             920,878             920,878             920,878             

    ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุ้นสามญั 920,878,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 920,878             920,878             920,878             920,878             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,785,028           8,785,028           8,785,028           8,785,028           

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 656,331             656,331             656,331             656,331             

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,708,054           2,734,644           2,117,795           2,211,665           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 4,988                 4,993                 -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13,167,864         13,194,459         12,572,617         12,666,487         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 311,075             314,376             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,478,939         13,508,835         12,572,617         12,666,487         

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,314,067         19,568,669         17,072,956         17,356,061         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,016,463      2,509,382         3,368,011         2,118,122      

รายไดอื้น 41,096           60,226              73,445              111,016         

รวมรายได้ 4,057,559      2,569,608         3,441,456         2,229,138      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,393,788      924,449            1,381,954         922,450         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,802,239      1,542,434         1,343,519         1,193,669      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 315,546         227,837            235,852            168,731         

รวมค่าใช้จ่าย 3,511,573      2,694,720         2,961,325         2,284,850      

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดําเนินงาน 545,986         (125,112)          480,131            (55,712)          

รายไดท้างการเงิน 8,684             5,252                8,650                5,224             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,475)            (8,385)              -                       -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20,688)          (20,141)            (15,623)            (15,631)          

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 529,507         (148,386)          473,158            (66,119)          

ภาษีเงินได้ (88,703)          41,935              (85,098)            23,031           

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 440,804         (106,451)          388,060            (43,088)          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 439,290         (99,465)            388,060            (43,088)          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,514             (6,986)              

440,804         (106,451)          

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.48               (0.11)                0.42                  (0.05)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 440,804         (106,451)          388,060            (43,088)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,015             (42)                   -                       -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,015             (42)                   -                       -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 441,819         (106,493)          388,060            (43,088)          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 440,305         (99,507)            388,060            (43,088)          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,514             (6,986)              

441,819         (106,493)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,511,285      5,625,362         6,289,713         4,749,446      

รายไดอื้น 98,521           99,909              163,078            198,941         

รวมรายได้ 7,609,806      5,725,271         6,452,791         4,948,387      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,597,376      2,040,236         2,581,938         2,015,743      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 3,522,033      3,176,444         2,634,955         2,451,845      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 603,982         518,942            440,192            376,744         

รวมค่าใช้จ่าย 6,723,391      5,735,622         5,657,085         4,844,332      

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดําเนินงาน 886,415         (10,351)            795,706            104,055         

รายไดท้างการเงิน 15,315           10,272              15,278              10,244           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (13,074)          (14,225)            -                       -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (42,113)          (39,521)            (31,914)            (31,075)          

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 846,543         (53,825)            779,070            83,224           

ภาษีเงินได้ (139,752)        33,935              (136,258)          3,444             

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 706,791         (19,890)            642,812            86,668           

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 710,092         (10,687)            642,812            86,668           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,301)            (9,203)              

706,791         (19,890)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.77               (0.01)                0.70                  0.09               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 706,791         (19,890)            642,812            86,668           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5)                   250                   -                       -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (5)                   250                   -                       -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 706,786         (19,640)            642,812            86,668           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 710,087         (10,437)            642,812            86,668           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,301)            (9,203)              

706,786         (19,640)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลตา่งจากการ รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน การจา่ยโดยใช้ สาํรอง แปลงคา่ อืนของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ 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        

ขาดทุนสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    (10,687)           -                        -                         (10,687)              (9,203)                   (19,890)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    -                      250                   250                    250                    -                            250                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    (10,687)           250                   250                    (10,437)              (9,203)                   (19,640)              

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 12) -                  -                     -                     -                    (460,436)         -                        -                         (460,436)            -                            (460,436)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 920,878       8,785,028       656,331         92,585          2,592,978        4,327                4,327                 13,052,127        315,241                13,367,368        

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 -                  -                     -                     -                    710,092           -                        -                         710,092             (3,301)                   706,791             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    -                      (5)                      (5)                       (5)                       -                            (5)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                     -                    710,092           (5)                      (5)                       710,087             (3,301)                   706,786             

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 12) -                  -                     -                     -                    (736,682)         -                        -                         (736,682)            -                            (736,682)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 920,878       8,785,028       656,331         92,585          2,708,054        4,988                4,988                 13,167,864        311,075                13,478,939        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ -

ทีออกและ ส่วนเกิน การจา่ยโดยใช้ สาํรอง

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                        -                         -                         86,668                  86,668               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                        -                         -                         -                            -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                        -                         -                         86,668                  86,668               

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 12) -                      -                        -                         -                         (460,436)               (460,436)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 920,878           8,785,028         656,331             92,585               2,017,763             12,472,585        

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

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                        -                         -                         642,812                642,812             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                        -                         -                         -                            -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                        -                         -                         642,812                642,812             

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 12) -                      -                        -                         -                         (736,682)               (736,682)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 920,878           8,785,028         656,331             92,585               2,117,795             12,572,617        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 846,543         (53,825)             779,070            83,224           

รายการปรับกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (15,331)          (33,905)             (13,747)             (31,597)          

   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี 37,682           (3,205)               37,638              (3,616)            

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (6,301)            (117)                  (6,301)               (117)               

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13,074           14,225              -                        -                     

   ขาดทุน(กาํไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (20,991)          -                        5,300                -                     

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 441                1,159                441                   1,159             

   โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

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

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 18,189           18,132              15,088              15,062           

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

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 983,492         1,009,746         705,048            728,234         

   ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า -                     (97,641)             -                        (62,066)          

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณสิ์นทรัพย์

      สิทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,285)          16,371              (3,403)               14,582           

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 36,630           35,588              30,660              29,917           

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนทีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (8,247)            (42,571)             (3,096)               (23,950)          

   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนทีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (6,144)            (15,791)             (4,108)               (11,143)          

   ดอกเบียรับ (15,315)          (10,272)             (15,278)             (10,244)          

   ดอกเบียจ่าย 41,350           43,701              31,382              34,460           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,879,832      881,595            1,555,739         763,905         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 37,339           (37,037)             46,154              (5,337)            

   สินคา้คงเหลือ (21,326)          72,477              (24,862)             67,989           

   สินทรัพยห์มนุเวียนอืน 51,732           (49,800)             53,844              (56,375)          

   เงินมดัจาํ (19,803)          (13,406)             (13,182)             (8,976)            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (110,385)        (278,935)           (83,114)             (257,971)        

   หนีสินหมุนเวียนอืน 7,908             (2,248)               (908)                  (6,738)            

   รายไดร้อตดับญัชี 12,114           8,671                8,475                5,760             

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (926)               (3,180)               (926)                  (2,427)            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 573                (3,958)               178                   (4,256)            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,837,058      574,179            1,541,398         495,574         

   เงินสดรับจากดอกเบีย 21,503           6,841                21,467              6,813             

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (52,703)          (152,049)           (50,392)             (146,722)        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 1,805,858      428,971            1,512,473         355,665         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนีและเงินฝากประจาํลดลง(เพิมขึน) (159,281)        320,593            (52,781)             279,893         

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (298,410)        (85,920)             (252,041)           (52,270)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,360)            (4,852)               (4,033)               (3,979)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,948           987                   16,977              5,029             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 53,471           -                        54,700              -                     

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (357,632)        230,808            (237,178)           228,673         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (666,245)        (564,710)           (489,938)           (428,259)        

เงินปันผลจ่าย (736,682)        (460,436)           (736,682)           (460,436)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,402,927)     (1,025,146)        (1,226,620)        (888,695)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 45,299           (365,367)           48,675              (304,357)        

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 541,802         144,085            416,085            79,231           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนีค่าอาคารและอุปกรณ์ 42,392           41,246              33,035              37,694           

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 441,465         342,224            277,591            291,538         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีสาขาเปิดให้บริการจาํนวน 707 สาขา (เฉพาะบริษัทฯจาํนวน 479 

สาขา) (31 ธนัวาคม 2564: 703 สาขา เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 479 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดั

หรือหยดุชะงกัการประกอบกิจการ การดาํเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

          สถานการณ์ดงักล่าวมีผลต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจาํนวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารยงัไม่เขา้สู่

ภาวะปกติ ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัไม่ส้ินสุด  ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผล

กระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน      

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 

(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 โดยในระหว่างงวดปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัจากการขาย    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 315 208 ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 6 7 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา  

รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 47 48 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 3 2 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่า - - 2 2 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา  

รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน - - - 3 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ซ้ือสินคา้ - - 68 43 ราคาตลาด 

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 29 48 ราคาตลาด 

คา่ตอบแทนสิทธิจ่าย - - - 3 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้ - 13 - 13 ราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ 2 - 2 - ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการบริหารงาน 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 2 2 2 2 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - 8 - - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 10 10 6 6 ราคาตลาด 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 8 10 5 10 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

คา่ขนส่งจ่าย 43 37 42 36 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 32 19 23 13 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัเก็บสินคา้ 44 32 43 32 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 55 - 55 - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 588 435 ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 12 13 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา  

รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 94 95 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 5 4 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าเช่า - - 3 3 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา  

รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน - - 2 3 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ซ้ือสินคา้ - - 129 88 ราคาตลาด 

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 58 94 ราคาตลาด 

คา่ตอบแทนสิทธิจ่าย - - - 4 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ขายสินคา้ 1 14 1 14 ราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ 2 - 2 - ราคาตลาด 

รายไดค้่าตอบแทนสิทธิ - 1 - 1 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

รายไดจ้ากการบริหารงาน 2 2 2 2 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

รายไดค้่าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 4 4 4 4 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - 18 - - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 20 20 12 12 ราคาตลาด 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 17 20 10 20 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าขนส่งจ่าย 82 74 80 73 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 58 43 44 32 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริหารจดัเก็บสินคา้ 81 68 80 68 ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 55 - 55 - ตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ี

เกี่ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 129,440 143,154 

การร่วมคา้ 1,481 1,713 1,480 1,713 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 736 630 697 630 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 2,217 2,343 131,617 145,497 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ี

เกีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 36,308 37,989 

การร่วมคา้ 30,162 33,004 29,752 32,072 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 23,120 27,583 14,261 18,241 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  53,282 60,587 80,321 88,302 
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สัญญาสําคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัใน

สัญญาสาํคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในระหว่างงวดไดมี้การต่ออายุสัญญา และการปรับขึ้นอตัรา

ค่าบริการสาํหรับสัญญาเดิมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 49 35 90 81 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 3 2 

รวม 51 36 93 83 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 43 26 79 72 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 2 2 

รวม 44 27 81 74 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไมมี่การจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน   

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 531 487 108,323 122,334 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 531 487 108,323 122,334 

     

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 57,372 96,641 29,239 66,822 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,372 96,641 29,239 66,822 

รวมลูกหน้ีการคา้ 57,903 97,128 137,562 189,156 

     

ลกูหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,686 1,856 23,294 23,163 

เงินทดรองจ่าย 11,070 6,409 8,277 5,478 

ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 8,500 14,688 8,500 14,689 

อ่ืนๆ 41,120 46,652 37,043 34,533 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 62,376 69,605 77,114 77,863 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  120,279 166,733 214,676 267,019 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากประจาํ 900,001 900,001 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  7,209,271 6,255,720 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 8,109,272 7,155,721 

   

ประกอบดว้ย   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7,361,644 6,408,093 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 747,628 747,628 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในบริษทั มาร์ค 

วนั อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จาํกัด (บริษทัย่อย) ทั้ งจาํนวน (หุ้นสามัญ 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 

ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเป็นจํานวนเงิน 54.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวเม่ือวนัท่ี               

15 มิถุนายน 2565 บริษทัฯรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมจาํนวน 21.0 ลา้นบาท 

และรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 5.3 ลา้นบาท 

 บริษทัฯได้นํางบการเงินของบริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จาํกัด มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม

จนถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 2,842,182 2,166,435 

ซ้ือเพิม่ - ราคาทุน   

เจา้หน้ีคา่อุปกรณ์ลดลงระหว่างงวด (27,007) (22,549) 

เงินสดจ่ายชาํระค่าอุปกรณ์ 298,410 252,041 

 รวม 271,403 229,492 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี              

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

 

 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (50,948) (16,977) 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 25,365 5,936 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (3,052) (2,590) 

 รวม (28,635) (13,631) 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,090) - 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,056 1,056 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (310,871) (220,047) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 2,774,045 2,163,305 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565  3,452,236 2,633,306 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด  441,465 277,591 

ตดัจาํหน่าย (7,303) (3,423) 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,230) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (649,171) (476,751) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 3,235,997 2,430,723 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  880,575 72,170 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,360 4,033 

ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (637) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (23,450) (8,250) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 860,848 67,953 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 520 2,423 21,094 31,413 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 368,928 407,962 336,274 363,135 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,762 58,164 59,227 56,889 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54,283 62,657 48,941 54,678 

เจา้หน้ีคา่อาคารและอุปกรณ์ 42,392 71,685 33,035 57,435 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 670,952 729,635 511,041 552,898 

อ่ืนๆ 21,964 22,389 17,876 18,554 

รวม 1,211,801 1,354,915 1,027,488 1,135,002 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,260,246 2,444,314 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (172,659) (136,243) 

รวม 3,087,587 2,308,071 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,089,446) (796,012) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 1,998,141 1,512,059 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,281,330 2,493,280 

บวก: เพิม่ขึ้นระหวา่งงวด 439,749 276,846 

          การเพิ่มขึ้นของดอกเบ้ียระหวา่งงวด 40,610 30,857 

หกั:  ชาํระค่าเช่าระหวา่งงวด (666,245) (489,938) 

 ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,342) - 

 ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (6,515) (2,974) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 3,087,587 2,308,071 
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12. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

   

อนุมติัโดย 

เงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจา่ยเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

ปี 2565     

เงินปันผลจากการดาํเนินงาน

สาํหรับปี 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 736.7 0.8 25 พฤษภาคม 2565 

รวม  736.7 0.8  

ปี 2564     

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับงวดวนัท่ี                

1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี          

31 ธนัวาคม 2563 และกาํไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

460.4 0.5 25 พฤษภาคม 2564 

รวม  460.4 0.5  

13. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการสนบัสนุนธุรกิจร้านอาหาร ไดแ้ก่ การใหบ้ริการดา้นฝึกอบรม การผลิตและจาํหน่ายอาหารและการ

วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมและดาํเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงานดาํเนินงานหลกัของ

กิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 

ของส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

จึงพจิารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้านอาหาร 

 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้

กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

งานระบบ - 0.5 - 0.5 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 2.4 54.3 2.4 54.3 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  0.1 0.1 0.1 0.1 

14.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างองิท่ีมีมูลค่าตํ่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัได้เข้าทําสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีมีมูลค่าตํ่าและสัญญาบริการต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 30 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายคา่เช่าตามสัญญาและคา่บริการต่างๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 562 413 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 853 628 

มากกวา่ 5 ปี 44 35 

14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา

ได้ตกลงร่วมกันเก่ียวกับปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ โดยท่ี               

กลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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14.4 การคํา้ประกนั 

14.4.1  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็น

จาํนวนประมาณ 26.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ 25.9 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2564: 21.2 ลา้นบาท           

เฉพาะบริษทัฯ: 20.9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

เช่น คํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ีและเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

14.4.2  การคํา้ประกนัระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 

ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จาํนวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 45 ลา้นบาท) 

15. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,209 6,256 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 

16.  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน       

 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.5 

บาท เป็นเงิน 460.4 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2565 

18. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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