
 

 

 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป   

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 676,176              496,503              550,080              367,410              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 104,589              166,733              226,837              267,019              

สินคา้คงเหลือ 385,111              392,332              341,674              345,092              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 6,474,454           7,192,222           5,463,451           6,326,078           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 103,071              170,216              76,463                142,828              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,743,401           8,418,006           6,658,505           7,448,427           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 1,518,258           817,897              1,518,258           817,897              

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 858,130              872,519              912,947              912,947              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,761,558           2,842,182           2,149,683           2,166,435           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 3,114,150           3,452,236           2,353,667           2,633,306           

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 852,320              880,575              66,274                72,170                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 260,435              248,693              195,876              173,034              

เงินมดัจาํ 589,177              558,904              389,159              370,365              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,431,685         11,150,663         10,287,344         9,907,634           

รวมสินทรัพย์ 19,175,086         19,568,669         16,945,849         17,356,061         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 1,149,829           1,354,915           971,723              1,135,002           

รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรอตดับญัชี 18,493                8,340                  12,030                5,650                  

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 1,069,989           1,074,621           776,982              789,799              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 92,990                45,473                92,990                45,473                

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 40,862                23,445                40,862                23,445                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 278,860              222,309              234,365              174,889              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,651,023           2,729,103           2,128,952           2,174,258           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 1,912,995           2,206,709           1,468,840           1,703,481           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 809,104              758,082              705,448              662,370              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 155,268              159,555              -                         -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 210,084              206,385              150,958              149,465              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,087,451           3,330,731           2,325,246           2,515,316           

รวมหนีสิ้น 5,738,474           6,059,834           4,454,198           4,689,574           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (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 2,655,741           2,734,644           2,036,829           2,211,665           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 10,611                4,993                  -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13,121,174         13,194,459         12,491,651         12,666,487         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 315,438              314,376              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,436,612         13,508,835         12,491,651         12,666,487         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,175,086         19,568,669         16,945,849         17,356,061         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,067,190       1,973,413         3,411,221         1,676,469       

รายไดอ่ื้น 43,679           46,329              92,973              94,830           

รวมรายได้ 4,110,869       2,019,742         3,504,194         1,771,299       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,413,435       788,122            1,406,921         800,943         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,861,150       1,264,038         1,390,212         958,316         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 321,338         279,955            240,769            204,286         

รวมค่าใช้จ่าย 3,595,923       2,332,115         3,037,902         1,963,545       

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 514,946         (312,373)           466,292            (192,246)        

รายไดท้างการเงิน 11,701           4,669                11,702              4,668             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (6,933)            (8,169)               -                        -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,264)          (12,039)             (16,062)             (10,811)          

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 498,450         (327,912)           461,932            (198,389)        

ภาษีเงินได้ (85,974)          65,255              (82,472)             39,761           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 412,476         (262,657)           379,460            (158,628)        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 408,113         (257,391)           379,460            (158,628)        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,363             (5,266)               

412,476         (262,657)           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.44               (0.28)                 0.41                  (0.17)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 412,476         (262,657)           379,460            (158,628)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,623             1,190                -                        -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 5,623             1,190                -                        -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 418,099         (261,467)           379,460            (158,628)        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 413,736         (256,201)           379,460            (158,628)        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,363             (5,266)               

418,099         (261,467)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11,578,475     7,598,775         9,700,934         6,425,915       

รายไดอ่ื้น 142,200         146,238            256,051            293,771         

รวมรายได้ 11,720,675     7,745,013         9,956,985         6,719,686       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,010,811       2,828,358         3,988,859         2,816,686       

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 5,383,183       4,440,482         4,025,167         3,410,161       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 925,320         798,897            680,961            581,030         

รวมค่าใช้จ่าย 10,319,314     8,067,737         8,694,987         6,807,877       

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,401,361       (322,724)           1,261,998         (88,191)          

รายไดท้างการเงิน 27,016           14,941              26,980              14,912           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (20,007)          (22,394)             -                        -                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (63,377)          (51,560)             (47,976)             (41,886)          

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 1,344,993       (381,737)           1,241,002         (115,165)        

ภาษีเงินได้ (225,726)        99,190              (218,730)           43,205           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 1,119,267       (282,547)           1,022,272         (71,960)          

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,118,205       (268,078)           1,022,272         (71,960)          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,062             (14,469)             

1,119,267       (282,547)           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.21               (0.29)                 1.11                  (0.08)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 1,119,267       (282,547)           1,022,272         (71,960)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,618             1,440                -                        -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 5,618             1,440                -                        -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,124,885       (281,107)           1,022,272         (71,960)          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,123,823       (266,638)           1,022,272         (71,960)          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,062             (14,469)             

1,124,885       (281,107)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ีส่วนได้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบ รวม ส่วนเสียที่ไม่มี
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สาํรอง แปลงค่า อื่นของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ อาํนาจควบคุม
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                  -                     -                    -                   (268,078)         -                       -                        (268,078)            (14,469)                 (282,547)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   -                      1,440                1,440                 1,440                 -                            1,440                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   (268,078)         1,440                1,440                 (266,638)            (14,469)                 (281,107)            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                  -                     -                    -                   (460,436)         -                       -                        (460,436)            -                            (460,436)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 920,878       8,785,028       656,331         92,585          2,335,587        5,517                5,517                 12,795,926        309,975                13,105,901        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -                  -                     -                    -                   1,118,205        -                       -                        1,118,205          1,062                    1,119,267          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   -                      5,618                5,618                 5,618                 -                            5,618                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                     -                    -                   1,118,205        5,618                5,618                 1,123,823          1,062                    1,124,885          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                  -                     -                    -                   (1,197,108)      -                       -                        (1,197,108)         -                            (1,197,108)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 920,878       8,785,028       656,331         92,585          2,655,741        10,611              10,611               13,121,174        315,438                13,436,612        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ -
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ สาํรอง
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 920,878           8,785,028         656,331             92,585               2,391,531             12,846,353        
ขาดทุนสาํหรับงวด -                      -                       -                        -                        (71,960)                 (71,960)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                       -                        -                        -                            -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                       -                        -                        (71,960)                 (71,960)             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                      -                       -                        -                        (460,436)               (460,436)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 920,878           8,785,028         656,331             92,585               1,859,135             12,313,957        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 920,878           8,785,028         656,331             92,585               2,211,665             12,666,487        
กาํไรสาํหรับงวด -                      -                       -                        -                        1,022,272             1,022,272          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                       -                        -                        -                            -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                       -                        -                        1,022,272             1,022,272          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                      -                       -                        -                        (1,197,108)            (1,197,108)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 920,878           8,785,028         656,331             92,585               2,036,829             12,491,651        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 1,344,993       (381,737)           1,241,002          (115,165)        

รายการปรับกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (11,971)          (53,254)             (9,511)               (50,045)          

   ขาดทุน(กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี 34,759            12,368              35,191              11,768            

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (15,924)          1,186                (15,924)             1,186              

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 20,007            22,394              -                        -                     

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

   ขาดทุนจากสินคา้เสียหาย 2,035              1,668                2,035                1,668              

   โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (1,899)            -                        (1,899)               -                     

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,912            21,544              18,252              17,956            

   สาํรองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย(์กลบัรายการ) (1,056)            16,904              (1,056)               16,904            

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,492,543       1,510,266          1,072,019          1,090,714       

   ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า -                     (244,108)           -                        (164,049)        

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์สินทรัพย์

      สิทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,048)          36,215              (3,432)               26,870            

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 54,931            53,412              45,991              44,901            

   รายไดบ้ตัรของขวญั - สุทธิจากส่วนท่ีขายและ

      รับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (29,009)          (39,277)             (22,597)             (26,313)          

   รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วนท่ีขาย

      และรับชาํระเป็นเงินสดในระหวา่งงวด (7,827)            (20,067)             (5,276)               (14,181)          

   ดอกเบ้ียรับ (27,016)          (14,941)             (26,980)             (14,912)          

   ดอกเบ้ียจ่าย 63,367            64,687              47,976              51,298            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 2,896,806       987,260            2,381,091          878,600          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 60,630            (61,056)             41,594              (25,629)          

   สินคา้คงเหลือ 98                   85,011              3,283                82,732            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43,651            (26,669)             47,727              (34,721)          

   เงินมดัจาํ (30,273)          (7,005)               (18,794)             (3,267)            

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (199,153)        (233,960)           (161,639)           (222,711)        

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 86,132            (8,988)               82,073              (4,290)            

   รายไดร้อตดับญัชี 17,980            7,096                11,656              4,635              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,438)            (3,214)               (2,914)               (2,461)            

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 105                 (3,532)               (166)                  (3,861)            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,872,538       734,943            2,383,911          669,027          

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 25,603            9,465                25,568              9,436              

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (197,878)        (160,982)           (194,055)           (153,650)        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,700,263       583,426            2,215,424          524,813          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากประจาํลดลง 7,217              679,159            169,928            533,459          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (427,473) (189,254)           (358,624) (138,332)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,605) (7,544)               (6,524) (6,409)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 51,211            1,769                38,791 6,881              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 53,471            -                        54,700              -                     

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (323,179)        484,130            (101,729)           395,599          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,000,303)      (740,189)           (733,917)           (563,687)        

เงินปันผลจ่าย (1,197,108)      (460,436)           (1,197,108)        (460,436)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,197,411)      (1,200,625)        (1,931,025)        (1,024,123)      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 179,673          (133,069)           182,670            (103,711)        

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 676,176          376,383            550,080            279,877          

-                     -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 69,298            17,143              55,795              12,880            

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 651,895 476,404            444,718 387,829          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 711 สาขา (เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 480 สาขา) 
(31 ธนัวาคม 2564: 703 สาขา เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 479 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน      
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
(รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 โดยในระหว่างงวดปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัจากการขาย    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 313 190 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 5 6 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 47 47 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 6 1 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่า - - 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
รายไดค่้าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน - - 2 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 58 39 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 35 16 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 1 52 1 32 ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ - 1 - 1 ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 2 1 2 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - 7 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 11 7 5 3 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 14 20 10 10 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย 44 35 43 33 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 42 19 29 14 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัเกบ็สินคา้  43 27 43 27 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 901 625 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค่้าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 17 19 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
รายไดจ้ากการบริหารงาน - - 141 142 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 11 5 ราคาตามบญัชีบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่า - - 4 4 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา  
รายไดค่้าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน - - 4 4 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ - - 187 127 ราคาตลาด 
ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 93 110 ราคาตลาด 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - - - 4 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 2 66 2 46 ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ 2 - 2 - ราคาตลาด 
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิ - 2 - 2 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดจ้ากการบริหารงาน 4 3 4 3 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้าสนบัสนุนดา้นการดาํเนินงาน 5 5 5 5 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - 25 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ดาํเนินงานจ่าย 31 27 17 15 ราคาตลาด 
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจ่าย 31 40 20 30 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าขนส่งจ่าย 126 109 123 106 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 100 62 73 46 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัเกบ็สินคา้ 124 95 123 95 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 55 - 55 - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน  
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย - - 144,507 143,154 
การร่วมคา้ 1,931 1,713 1,931 1,713 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 563 630 444 630 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 2,494 2,343 146,882 145,497 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - 44,484 37,989 
การร่วมคา้ 29,095 33,004 28,718 32,072 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 14,535 27,583 10,441 18,241 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  43,630 60,587 83,643 88,302 

สัญญาสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัใน
สัญญาสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในระหว่างงวดไดมี้การต่ออายุสัญญา และการปรับข้ึนอตัรา
ค่าบริการสาํหรับสัญญาเดิมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สาํหรับงวดสามเดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49 28 139 100 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 4 4 

รวม 50 30 143 104 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 43 23 122 88 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 4 4 

รวม 45 24 126 92 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯไม่มีการจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน   

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน   

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 884 487 103,582 122,334 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 884 487 103,582 122,334 
     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 39,002 96,641 24,936 66,822 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,002 96,641 24,936 66,822 

รวมลูกหน้ีการคา้ 39,886 97,128 128,518 189,156 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,610 1,856 43,300 23,163 
เงินทดรองจ่าย 12,913 6,409 8,778 5,478 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 16,101 14,688 16,101 14,689 
อ่ืนๆ 34,079 46,652 30,140 34,533 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 64,703 69,605 98,319 77,863 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  104,589 166,733 226,837 267,019 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7

W
th

…

……………………....………กรรมการ ……………....………....………กรรมการ 
     

5. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
เงินฝากประจาํ 1,000,001 1,000,001 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  6,992,711 5,981,708 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 7,992,712 6,981,709 
   
ประกอบดว้ย   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 6,474,454 5,463,451 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,518,258 1,518,258 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุนในบริษทั มาร์ค 
วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ทั้งจาํนวน (หุ้นสามญั 6 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 
ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันเป็นจาํนวนเงิน 54.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวเม่ือวนัท่ี               
15 มิถุนายน 2565 บริษทัฯรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมจาํนวน 21.0 ลา้นบาท 
และรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 5.3 ลา้นบาท 

 บริษทัฯไดน้าํงบการเงินของบริษทั มาร์ค วนั อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม
จนถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,842,182 2,166,435 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ลดลงระหวา่งงวด  (1,962)  (1,255) 
เงินสดจ่ายชาํระค่าอุปกรณ์  427,473   358,624  

 รวม 425,511 357,369 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี           
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

 
 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (51,211)  (38,791) 
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 25,382  6,216  
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ (3,743)  (3,280) 

 รวม (29,572) (35,855) 
ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,090) - 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 1,056 1,056 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (476,529) (339,322) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 2,761,558 2,149,683 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,452,236 2,633,306 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  651,895 444,718 
ตดัจาํหน่าย (7,960) (4,080) 
ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,230) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (980,791) (720,277) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 3,114,150 2,353,667 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  880,575 72,170 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,605 6,524 
ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (637) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (35,223) (12,420) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 852,320 66,274 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน    

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน    

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,091 2,423 21,351 31,413 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 334,670 407,962 302,138 363,135 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,539 58,164 62,292 56,889 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 65,789 62,657 58,048 54,678 
เจา้หน้ีค่าอาคารและอุปกรณ์ 69,298 71,685 55,795 57,435 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 615,897 729,635 455,591 552,898 

อ่ืนๆ 20,545 22,389 16,508 18,554 

รวม 1,149,829 1,354,915 971,723 1,135,002 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,162,360 2,390,019 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (179,376) (144,197) 
รวม 2,982,984 2,245,822 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,069,989) (776,982) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี 1,912,995 1,468,840 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 หน้ีสินตามสญัญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,281,330 2,493,280 
บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 649,152 443,502 
          การเพิ่มข้ึนของดอกเบ้ียระหวา่งงวด 61,106 46,376 
หกั:  ชาํระค่าเช่าระหวา่งงวด (1,000,303) (733,917) 
 ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,342) - 
 ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า (6,959) (3,419) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,982,984 2,245,822 
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12. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

   
อนุมติัโดย 

เงินปันผล
จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2565     
เงินปันผลจากการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 736.7 0.8 25 พฤษภาคม 2565 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับงวดวนัท่ี      
1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2565  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 

460.4 0.5 8 กนัยายน 2565 

รวม  1,197.1 1.3  
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. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนท่ีประกอบ
กิจการสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร ไดแ้ก่ การให้บริการดา้นฝึกอบรม การผลิตและจาํหน่ายอาหารและ
ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นส่วนงาน
ดาํเนินงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณมีสัดส่วน
เกินกวา่ร้อยละ 90 ของส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จากเหตุผลดงักล่าว ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ
ร้านอาหาร 
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บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน    

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
30 กนัยายน    

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 

งานระบบ - 0.5 - 0.5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 14.4 54.3 14.4 54.3 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 0.6 0.1 0.6 0.1 

14.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีมีมูลค่าตํ่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าทาํสัญญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยอ์้างอิงท่ีมีมูลค่าตํ่าและสัญญาบริการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 30 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาและค่าบริการต่างๆ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 562 412 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 832 620 
มากกวา่ 5 ปี 50 43 

14.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้กบับริษทัหลายรายในประเทศ โดยกลุ่มบริษทัและคู่สญัญา
ไดต้กลงร่วมกันเก่ียวกบัปริมาณการส่งมอบ กาํหนดการส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบและราคาสินคา้ โดยท่ี             
กลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าสินคา้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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14.4 การคํา้ประกัน 

14.4.1  หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็น
จาํนวนประมาณ 26.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 25.9 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2564: 21.2 ลา้นบาท           
เฉพาะบริษทัฯ: 20.9 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
เช่น คํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินใหก้บัเจา้หน้ีและเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

14.4.2  การคํา้ประกันระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จาํนวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 45 ลา้นบาท) 

15. ลําดบัช้ันของมูลค่ายตุิธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 6,993 5,982 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - ขาดทุน 41 41 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16.  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 
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