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วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

“ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ 
ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน

ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

• ส่งมอบสุขภาพที่ดีและเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้า
ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและความอร่อย พร้อมทั้งให้บริการอันเป็นเลิศ

ในราคาที่เหมาะสม

• รับรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำามาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า

• สร้างผลกำาไรอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว 

• สร้างความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำางาน

• สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ตามแนวทางของบริษัท
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เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหารของเอ็มเคกรุ ๊ปอีกระดับ
ด้วยการร่วมทุนกับ “แหลมเจริญ ซีฟู ้ด” ซ่ึงจะทำาให้อาหารทะเล
เป็นอีกหน่ึงเมนูหลักของม้ืออาหารสุดพิเศษ ที่ช ่วยสร้างสรรค์
ทางเลือกแห่งความอร่อยและดีต่อสุขภาพของลูกค้าและนักชิมทุกคน

“A MEAL
FILLED WITH
MEMORIES”

ยืนหนึ่งผู้นำ�ธุรกิจอ�ห�รของไทย
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เอ็มเคกรุ๊ป ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบริการอาหารอันหลากหลาย 
เรามุ่งสรรหารสชาติและเมนูแปลกใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 
พร้อมยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า จากร้านสุก้ีท่ีคุ้นปากคนไทย เอ็มเคกรุ๊ป ได้เพ่ิมความหลากหลาย
ในการบริการ ทั ้งร้านอาหารญี่ปุ ่น อาหารตะวันตก อาหารไทย
และอาหารทะเล เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความรื่นรมย์
สำาหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

“DELIVERING 
FRESHNESS EVERYDAY 
FROM OUR CENTRAL 
KITCHEN”

สร้�งสุขในทุกช่วงเวล�
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

หมายเหตุ:
เงินปันผลต่อหุ้นสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2563  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564
และให้นำาเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กำาไรขั้นต้น
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ

16,770
17,234
11,475

3,131
2,574 

17,174
2,998
14,176

921
3,727

1.00
2.79
2.50

89

 68.4 
14.9 
18.4 
15.4 
0.2 
4.2 

 17,409
17,739
11,926
3,164

2,604

 17,942
3,315

14,627
921

3,434

  1.00
2.83
2.60

92

 68.5 
14.7 
18.3 
14.8 
0.2 
3.5 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายปันผล (%)

2561 2562

 13,361
13,622
8,784

1,125
907

 20,353
6,506

13,847
921

2,092

 1.00
0.99
1.00
101

  65.7 
6.7 
6.5 
4.7 
0.5 
2.9 

2563
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สัดส่วนรายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย
และบริการ

สินทรัพย์

ก�าไรสุทธิ

หนี้สิน
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

“ภายใต้สถานการณ์ที่คาดการณ์
ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและแบรนด ์
ที่แข็งแกร่ง รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารงานภายใต้
มาตรการการควบคุมโรคโควิค-19 
บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และบรรลุถึง
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2564”

ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับแรงกดดันและความท้าทาย
อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนอันเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ซึ่งได้เกิดการระบาดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ในปลายปี 2562 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ
ให้การระบาดนี้เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) เพื่อยับยั้งโควิด-19 
ที่แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศต่างๆ 
จึงได้มีการออกมาตรการเก่ียวกับการจำากัดการเดินทางและการเคล่ือนย้าย
ของประชาชน ตลอดจนการล็อกดาวน์ นอกจากน้ี รัฐบาลต่างๆ ยังได้แนะนำา
ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆ มาตรการ
เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที ่ยว เช่น ธุรกิจ
สายการบิน โรงแรม และร้านอาหาร

 ประเทศไทยได้รายงานการมีผู้ติดเชื้อครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 
อย่างไรก็ตาม จำานวนผู ้ต ิดเชื ้อได้เพิ ่มขึ ้นมากในกลางเดือนมีนาคม 
ซึ่งเกิดจากการแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่เชื้อหลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่ที่สุด
เกิดขึ้นจากการแข่งมวยไทยที่สนามมวยลุมพินี การที่มีจำานวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นมากและมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง ทำาให้รัฐบาลต้องดำาเนิน
มาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ที่คล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ 
เพื่อลดการระบาด มาตรการเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งการกำาหนดข้อจำากัดในการ
ดำาเนินงานต่างๆ เช่น การจำากัดเวลาของการเปิดดำาเนินการ การจำากัด
จำานวนท่ีน่ังของร้านอาหาร จนถึงการปิดร้านอาหารช่ัวคราวได้ส่งผลกระทบ
ในเชิงลบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แม้ว่า
บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานท่ีมีกำาไรสุทธิจำานวน 340 ล้านบาทในไตรมาสแรก
ของปี 2563 แต่บริษัทฯ ต้องประสบกับผลการดำาเนินงานที่ขาดทุน
ค่อนข้างมาก คิดเป็นจำานวนเงิน 247 ล้านบาท ในไตรมาสสองของปี 2563 
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ท้ังน้ี เน่ืองจากรัฐบาลได้ส่ังปิดร้านอาหารต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม จนถึงวันท่ี
16 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญ
อย่างมากในการป้องกันการติดเชื ้อของพนักงานและลูกค้า ตลอดจน
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มมาตรการ
ในการรักษาความสะอาดและทางด้านสุขอนามัย การติดต้ังฉากก้ันตามโต๊ะ
รับประทานอาหาร และการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ 
การดำาเนินการเหล่านี้มีผลทำาให้ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อกำาไรของร้านอาหารในที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากการที่
ต้องปิดร้านอาหารชั่วคราวและข้อจำากัดอื่นๆ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดโดยเน้นการขายผ่านช่องทางซื้อกลับบ้านและบริการ
การจัดส่งอาหารโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการส่งอาหาร ซ่ึงมีผลทำาให้ยอดขาย
ผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและช่วยลดผลกระทบจาก
การลดลงของยอดขายจากการนั่งทานที่ร้านได้บางส่วน ในขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
พนักงานและค่าเช่าร้านด้วยการจัดกำาลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปและการเจรจากับผู้ให้เช่าสถานที่ในเรื่องการลดค่าเช่า
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดการดำาเนินการ ส่วนผลการดำาเนินงานใน
ไตรมาสสามนั้นได้ฟื้นตัวขึ้นจากการขาดทุนในไตรมาสสองอย่างแข็งแกร่ง
โดยมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 465 ล้านบาท ทั ้งนี ้ เนื ่องจากการผ่อนคลาย
มาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาล โดยบริษัทฯ สามารถกลับมา
เปิดให้บริการร้านอาหารได้อีกครั ้งตั ้งแต่วันที ่ 17 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสส่ีของปี
2563 กลับลดลงจากไตรมาสสามอีก โดยมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 349 ล้านบาท
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
ในกลางเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเกิดจากการแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่เชื้อ
ที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้แพร่กระจาย
ไปเป็นวงกว้างและจังหวัดอื่นๆ
 สำาหรับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมท้ังปี 2563 ในเชิงการเงินน้ัน 
บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 13,622 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.2 จากปีก่อน
และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 907 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 65.1 
ส่วนกำาไรสุทธิต่อหุ้นก็ได้ลดลงจาก 2.83 บาทต่อหุ้น สำาหรับปี 2562 เป็น 
0.99 บาทต่อหุ้น สำาหรับปี 2563
 สำาหรับกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับ 
โควิด-19 นั้น ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่โครงการทางการแพทย์
ท่ีเก่ียวกับโควิด-19 และการช่วยเหลืออ่ืนๆ แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล ดังน้ี
 • บริจาคหน้ากากอนามัยในช่วงที่เริ่มขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาล
  ศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี จำานวน 100,000 ชิ้น
 • ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง
  โคโรนาแบบรวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test Kit) ให้แก่
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องปลอดเชื้อความดันลบ จำานวน 
  6 ห้อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 • ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องปลอดเชื้อความดันลบ จำานวน 
  3 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
 • ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  ด้านไวรัสวิทยาคลินิก และการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเพิ่มปริมาณ
  สารพันธุกรรมตรวจเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
  สภากาชาดไทย
 • ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำา แจกข้าวกล่อง จำานวน 7,400 กล่อง ต่อวัน 
  เป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
  35 แห่งใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ
 เนื่องจากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ สำาหรับปี 2563 ได้ลดลงอย่างมาก
จากปีก่อน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลท้ังปี
ในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (ปี 2562: 
2.60 บาท) โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในคร้ังน้ี 
บริษัทฯ ก็จะดำาเนินการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้
 มองไปข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับการท้าทายที่ยากลำาบาก
ต่อไปในปี 2564 เนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหม่อีกในช่วงกลางเดือน
ธันวาคม 2563 และความไม่แน่นอนที ่เกี ่ยวกับโควิค-19 ในอนาคต 
นอกจากนี้ การดำาเนินการของบริษัทฯ ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อจำากัดตามที่
ทางการกำาหนดหลายอย่าง และผู้บริโภคยังมีความกังวลถึงความปลอดภัย
ที่จะมาใช้บริการในร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม จากการที่หลายประเทศ
ได้มีการเริ ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และประเทศไทยก็มีแผนที่จะ
เร่ิมฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับการควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น 
จึงคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 จะค่อยๆ คลี่คลายขึ้น ซึ่งจะทำาให้รัฐบาล
มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที ่มากขึ ้น
หรือยกเลิกไป ภายใต้สถานการณ์ตามที่คาดการณ์ดังกล่าว ประกอบกับ
บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง 
รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายใต้มาตรการ
การควบคุมโรคโควิค-19 บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ และบรรลุถึงผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2564
 สุดท้ายนี ้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมใคร่ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีได้ให้การสนับสนุน
และความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและ
เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ยากที่สุดในประวัติ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายได้รวม

ล้านบาท

13,622

กำาไรสุทธิ

ล้านบาท

907

กำาไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.99
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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7.

8.
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1. นายฤทธิ์  ธีระโกเมน   
 ประธานกรรมการ

2. นายทนง  โชติสรยุทธ์   
	 กรรมการอิสระ

3. นายสุจินต์  ชุมพลกาญจนา   
	 กรรมการอิสระ

4. นายประวิทย์  ตันติวศินชัย   
	 กรรมการ

5. นายสมชาย  หาญจิตต์เกษม  
	 กรรมการ

6. ดร.ขัติยา  ไกรกาญจน์  
	 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวจสอบ	
	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางวิไล  ฉัททันต์รัศม ี  
	 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

8. ดร.อรรณพ  ตันละมัย  
	 กรรมการอิสระ	
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร 
	 กรรมการ
	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน

11
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2563
ผลประกอบการ

เอ็มเค สุ ก้ี

449
สาขาทั ่วประเทศ

เอ็มเค ไลฟ์

4
สาขาทั ่วประเทศ

เอ็มเค โกลด์

5
สาขาทั ่วประเทศ

มิยาซากิ

21
สาขาทั ่วประเทศ

ยาโยอิ

194
สาขาทั ่วประเทศ

ฮากาตะ

6
สาขาทั ่วประเทศ



รายงานประจำาปี 2563

13

ในปี 2529 ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสาขาแรก
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ซึ่งในขณะนั้น ร้านอาหารรูปแบบสุกี ้ยากี้
ยังไม่แพร่หลาย แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก
ร้านเอ็มเค สุกี้ ได้รับความนิยมและการตอบ
รับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าจำานวนมาก ใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ ได้มีการนำาการบริหาร
จัดการและการตลาดสมัยใหม่มาดำาเนิน
กิจการและเริ่มมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้ง
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 มีทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจหลักคือ ร้านอาหารประเภท
สุกี้ยากี้ นอกจากการประกอบธุรกิจบริการ
อาหารประเภทสุก้ียาก้ีแล้ว ยังดำาเนินกิจการ

ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมาย
การค้า “ยาโยอิ” ซ่ึงเร่ิมดำาเนินการในปี 2549
ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมาย
การค้า “ฮากาตะ” และ “มิยาซากิ” ซ่ึงท้ัง 2
แบรนด์ดังกล่าว เริ ่มดำาเนินการในเดือน
ตุลาคม 2555 ร้านอาหารไทยภายใต้ชื ่อ
และเครื่องหมายการค้า “ณ สยาม” และ
“เลอ สยาม”  ร้านข้าวกล่อง “บิซซ่ี บ็อกซ์”
ร้านขนมหวาน “เอ็มเค ฮาร์เวสต์”  และ
ร้านกาแฟ/เบเกอร่ี ภายใต้ช่ือและเคร่ืองหมาย
การค้า “เลอ เพอทิท” รวมถึงการดำาเนิน
ธุรกิจสถาบันฝึกอบรมอาชีพเพื่อฝึกอบรม
พนักงานในเครือบริษัทฯ ท้ังหมด นอกจากน้ี
ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเข้า
ลงทุนในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร “แหลมเจริญ ซีฟู้ด”
โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 65% 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี
ร้าน เอ็มเค สุกี้ อยู่ทั้งหมด 458 สาขาทั่ว
ประเทศ (รวมร้าน เอ็มเค โกลด์ 5 สาขา
และเอ็มเค ไลฟ์ 4 สาขา) ร้านอาหารญี่ปุ่น
ยาโยอิ 194 สาขา ร้านอาหารแหลมเจริญ ซีฟู้ด
29 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ 6 สาขา 
ร้านมิยาซากิ 21 สาขา ร้านอาหารไทย 
เลอ สยาม 3 สาขา ร้านอาหารไทย ณ สยาม
1 สาขา ร้านข้าวกล่อง “บิซซ่ีบ็อกซ์” 6 สาขา
ร้านขนมหวาน “เอ็มเค ฮาร์เวสต์” 1 สาขา
และร้านกาแฟ/เบเกอร่ี เลอ เพอทิท 3 สาขา
และยังมีการขายแฟรนไชส์ร้าน เอ็มเค สุกี้ 
ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว
และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำาเนินธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์

ณ สยาม

1
สาขา

เลอ สยาม

3
สาขาทั ่วประเทศ

แหลมเจริญ 
ซีฟู ้ด

29
สาขาทั ่วประเทศ

เอ็มเค ฮาร์เวสต์

1
สาขา

เลอ เพอทิท

3
สาขาทั ่วประเทศ

บิซซี่  บ็อกซ์

6
สาขาทั ่วประเทศ
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ประเทศไทย
เอ็มเค สุกี้

449
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศลาว

2
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศเวียดนาม

8
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศญี่ปุ ่น

26 
สาขาทั ่วประเทศ

ธุรกิจร้านสุก้ี

ร้านเอ็มเค สุกี้ 

 ร้านเอ็มเค สุก้ี เป็นร้านอาหารท่ีดำาเนินการ
โดยบริษัทฯ โดยมีอาหารหลักเป็นอาหาร
ประเภทสุกี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ผักสด 
ชนิดต่างๆ กว่า 100 รายการ สำาหรับลวก
ในหม้อสุก้ี นอกจากน้ียังมีอาหารประเภทอ่ืน
อีกหลายรายการไว้สำาหรับบริการ ได้แก่ 
ต่ิมซำา เช่น ซาลาเปา ขนมจีบ ฮะเก๋า ปอเป๊ียะสด
อาหารจานเดียว (A La Carte) เช่น เป็ดย่าง
เอ็มเค หมูแดงอบน้ำาผึ ้ง ซี ่โครงหมูนึ ่งอบ
เต้าเจ้ียว เน้ือเป่ือยฮ่องกง บะหม่ีหยก เก๊ียวน้ำา
รวมถึงผลไม้ ขนมหวาน ไอศกรีมชนิดต่างๆ 
เครื่องดื่มหลากหลายชนิด เป็นต้น 

 ลักษณะของร้านเอ็มเค สุกี้ คือร้านของ
ครอบครัว (Family Restaurant) โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายคือ ลูกค้าประเภทครอบครัว 
กลุ่มเพื่อน คนทำางานซึ่งมีรายได้ระดับปาน

กลางถึงสูง โดยเน้นบรรยากาศสบายๆ ในร้าน
สามารถใช้เวลาร่วมกันปรุงสุก้ีเพ่ือรับประทาน
ร่วมกันพร้อมกับสนทนาไปด้วยโดยไม่ต้อง
รีบร้อน หรือหากเป็นคนทำางานที่ระยะเวลา
พักเที ่ยงมีจำากัด ก็สามารถใช้เวลาไม่ถึง 
1 ชั่วโมงเพื่อรับประทานอาหาร เนื่องจาก
การบริการของทางร้านเน้นการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ร้านเอ็มเค สุก้ี
มีจำานวนทั ้งหมด 449 สาขาทั ่วประเทศ 
โดยส ่วนใหญ่จะต ั ้ งอย ู ่ ในศ ูนย ์การค ้า 
โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี ้มอลล์ ได้แก่
บ๊ิกซี เทสโก้ โลตัส ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน
ห ้างเดอะมอลล ์ เป ็นต ้น ท ี ่ เป ็นแหล ่ง
สรรพสินค้าของลูกค้าที ่ม ีรายได้ระดับ
ปานกลางถึงสูง 

 ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
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ร้านเอ็มเค โกลด์

ร้านเอ็มเค ไลฟ์

 ร้านเอ็มเค โกลด์  เป็นร้านอาหารท่ีดำาเนิน
การโดยบริษัทฯ โดยมีการบริการอาหารหลัก
ประเภทสุกี้ และอาหารประเภทอื่น ได้แก่
ติ่มซำา และอาหารจานเดียวบริการเหมือน
ร้านเอ็มเค สุกี้ แต่วัตถุดิบและอาหารที่ให้
บริการจะเป็นระดับพรีเม่ียม ท้ังน้ี กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของร้านเอ็มเค โกลด์  คือ กลุ่มลูกค้า
เดิมของร้านเอ็มเค สุก้ี ท่ีมีรายได้ค่อนข้างสูง
ช่ืนชอบอาหารเกรดพรีเม่ียม และต้องการใช้
ร้านเอ็มเค โกลด์ เป็นสถานที่เลี้ยงรับรอง 
การตกแต่งของร้านเอ็มเค โกลด์ จะเน้น
ความหรูหรา ประดับด้วยไฟและวัสดุหลากสี
ทำาให้เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในร้านจะเน้นความหรูหรา เช่น
การใช้หม้อไฟสีทอง จานชามกระเบื ้อง

 เอ็มเค ไลฟ์ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่ม
ร้านอาหารประเภทสุกี้ในเครือบริษัท เอ็มเค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ร้านเอ็มเค
ไลฟ์ ถูกตั้งให้เป็นร้านต้นแบบคอนเซ็ปต์ของ
ร้านเอ็มเคสุก้ี ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจจากจุดเด่น
ต่างๆ ของแบรนด์เอ็มเคและไลฟ์สไตล์ของ
กลุ่มลูกค้า Gen Y มาเป็นจุดต้ังต้นในการคิด
คอนเซ็ปต์ร้าน  

 นิยามของคำาว่า “LIVE” ในช่ือของแบรนด์
นี้คือความมีชีวิตชีวา ซึ ่งคำาว่า LIVE ของ
MK LIVE ถูกแตกออกเป็นองค์ประกอบหลักๆ
อยู่ 6 องค์ประกอบ คือ LIVE Ingredients, 
LIVEly Service, LIVE Showcase,  LIVE 
Decoration, LIVE Experiences และ 

นอกจากนี้รายละเอียดอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์
ตกแต่ง ป้ายชื่อร้าน ครัวเป็ดย่างที่โชว์ด้าน
หน้าร้าน ผ้ารองจาน แบบฟอร์มพนักงาน
ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและมีส่วน
ประกอบของสีทอง เพื่อให้ดูหรูหรา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้านเอ็มเค
โกลด์ มีทั้งหมด 5 สาขา ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ
ที่สำาคัญ ได้แก่ สาขาสยามพารากอน สาขา
ศาลาแดง สาขาเอสพลานาด สาขาเอกมัย 
และสาขาจังซีลอน จ.ภูเก็ต โดยรูปแบบการ
บริการจะเป็นการบริการในรูปแบบตามสั่ง
และคิดราคาตามประเภทและจำานวนอาหาร 
และในบางสาขาจะให ้บร ิการร ูปแบบ
บุฟเฟ่ต์ด้วย

LIVE Bonding  ที่เอ็มเค ไลฟ์ ทั้งอาหาร 
การบริการ และประสบการณ์มื้ออาหารถูก
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และแตกต่างจากร้านเอ็มเค สุกี้ ยกตัวอย่าง
เมนูพิเศษ เช่น สุก้ีน่ึง และสุก้ียาก้ีสไตล์ญ่ีปุ่น
ต้นตำารับ หรือการบริการที่เป็นกันเองของ
พนักงาน หรือครัวโชว์ที่เชฟของเอ็มเค ไลฟ์ 
ปรุงเมนูสดๆ ให้ลูกค้าได้เห็น โดยคอนเซ็ปต์
ของร้านนี้หวังว่าลูกค้าจะได้ประสบการณ์
ใหม่ๆ กลับไปทุกครั้งที่มารับประทานที่ร้าน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ร้านเอ็มเค ไลฟ์ 
มีท้ังหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาดิ เอ็มควอเทียร์ 
สาขาเมกาบางนา สาขาไอคอนสยาม และ
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ประเทศไทย
เอ็มเค โกลด์

5
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศไทย
เอ็มเค ไลฟ์

4
สาขาทั ่วประเทศ
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 ร้านอาหารยาโยอิ ดำาเนินการโดยบริษัท
ย่อย คือ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำากัด 
ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการดำาเนินกิจการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้เครื่องหมายการค้า
ยาโยอิ เคน มาจาก Plenus Co., Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น 
และเป็นหนึ่งในผู้นำาในธุรกิจร้านอาหารของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยร้านอาหารยาโยอิ สาขา
แรกในประเทศไทยเปิดให้บริการในปี 2549
 ร้านอาหารยาโยอิ ตกแต่งในบรรยากาศ
สดใส เป็นกันเอง บริการอาหารญ่ีปุ่นภายใต้
แนวคิด “เสิร์ฟร้อน อร่อยเร็ว” เน้นการให้
บริการท่ีรวดเร็ว แต่มีคุณภาพ ปรุงใหม่ทุกจาน

และมีราคาสมเหตุสมผล โดยแนวคิดนี้ได้นำา
มาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น คือ
แม้จะต้องอยู่ในภาวะเร่งรีบเพียงใด ทุกอย่าง
ในช ีว ิตประจ ำาว ันจะต ้องประณีตและ
ได ้มาตรฐาน ไม ่เว ้นแม้แต ่เร ื ่องอาหาร
ซึ ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที ่ให้
ความสำาคัญกับอาหารการกินเช่นกัน  
 ร้านอาหารยาโยอิ บริการอาหารญี่ปุ่น
ทั้งประเภทจานเดียว (A La Carte) และ
อาหารเป็นชุด (Set Menu) ซึ่งจะบริการ
มาพร้อมกับ ข้าว สลัดผัก ซุปมิโสะ เคร่ืองเคียง
แบบญี่ปุ่นประจำาวัน อาหารแนะนำา ได้แก่ 
หมูช ุบแป้งทอดราดซอสมิโสะ หมูย ่าง

กระทะร้อน ข้าวหน้าเนื ้อประเภทต่างๆ 
ข้าวกล่องแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีบริการ 
อุด้ง ราเมน อาหารทานเล่น เช่น เกี๊ยวซ่า 
พิซซ่าญ่ีปุ่น และขนมหวาน รวมถึงเคร่ืองด่ืม
ที่หลากหลาย 
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและคัดสรร
เมนูใหม่ๆ อย่างสม่ำาเสมอร่วมกับเชฟชาวญ่ีปุ่น 
ของยาโยอิ เคน ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้ได้เมนู
ที่เข้ากับฤดูกาล และยังคงรูปแบบความเป็น
อาหารญ่ีปุ่น โดยจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมา
ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้าน
อาหารยาโยอิ มีจำานวนทั้งหมด 194 สาขา
ทั่วประเทศ 

ร้านยาโยอิ

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

ประเทศไทย
ยาโยอิ

194
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

11
สาขาทั ่วประเทศ
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ร้านฮากาตะ

 ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิด
ร ้านอาหารญี ่ป ุ ่นฮากาตะ สาขาแรกที ่
โรงพยาบาลศิริราช ร้านฮากาตะ บริการ
อาหารญ่ีปุ่นประเภทราเมนชนิดต่างๆ เก๊ียวซ่า
และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ร้านฮากาตะ สาขา
โรงพยาบาลศิริราช เป็นส่วนหนึ่งของ CSR 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจาคกำาไร

 ในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิด
ร ้านอาหารญี ่ป ุ ่นม ิยาซากิ สาขาแรกที ่
ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ (The 
Scene Town in Town) ซ.ลาดพร้าว 94 
โดยบริการอาหารญี่ปุ่นกระทะร้อนประเภท
ต่างๆ (เทปปันยากิ)  เคร่ืองด่ืมและขนมหวาน
ประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ร้านมิยาซากิ มีจำานวน 21 สาขา

หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
ทั้งหมด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้าน
ฮากาตะ มีจำานวน 6 สาขา ได้แก่ สาขา
โรงพยาบาลศิริราช  สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่
สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ สาขาดอนเมือง 
สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน

ร้านมิยาซากิ

ประเทศไทย
ฮากาตะ

6
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศไทย
มิยาซากิ

21
สาขาทั ่วประเทศ
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 ร้านอาหารไทย ณ สยาม เป็นร้านอาหาร
ที่ดำาเนินการโดยบริษัทฯ บริการอาหารไทย
เต็มรูปแบบ ตกแต่งในรูปแบบไทย โดยคง
ความเป็นร้านอาหารไทยเหมือนยุคก่อตั้ง
สาขาแรกที่สยามสแควร์ ก่อนที่ร้านอาหาร
ของบริษัทฯ จะมุ่งให้บริการอาหารประเภท
สุกี้ยากี้เป็นหลัก เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้
ระดับกลางถึงสูง อาหารไทยที ่ให้บริการ

มีต้ังแต่อาหารประเภทกับข้าว ได้แก่ น้ำาพริก
ต้มยำา แกง ผัดผักชนิดต่างๆ อาหารจานเดียว
ก๋วยเต๋ียว อาหารทานเล่น ตลอดจนขนมหวาน
และเครื ่องดื ่มที ่หลากหลาย ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2563 ร้าน ณ สยาม มี 1 สาขา 
ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
บางนา 

 ร้านอาหารแหลมเจริญ ซีฟู้ด เป็นร้าน
อาหารทะเลแบบไทยที่มีเอกลักษณ์ของชาว
จังหวัดระยอง มีความโดดเด่นด้วยคุณภาพ 
ความสด และรสชาติ โดยมีเมนูยอดนิยม 
ได้แก่ ปลากระพงทอดน้ำาปลา และยังมีเมนู
อาหารทะเลอีกมากมาย ทั ้งเมนูปลา กุ ้ง 
ปลาหมึก ปู หอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด มีจำานวน 29 สาขา

ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด

ร้าน ณ สยาม

ธุรกิจร้านอาหารไทย

ประเทศไทย

แหลมเจริญ 
ซีฟู้ด

29
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศไทย
ณ สยาม

1
สาขา
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 สำาหรับร้านอาหาร เลอ สยาม เป็นร้าน
อาหารที่ดำาเนินการโดยบริษัทฯ และบริการ
อาหารไทยเต็มรูปแบบเช่นกัน ร้านอาหาร 
เลอ สยาม ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยากาศ
ที่หรู มีระดับ อาหารต่างๆรวมถึงเครื่องดื่ม
จะเป็นระดับพรีเม่ียม โดยร้านอาหาร เลอ สยาม

เน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ หรือกลุ่มลูกค้า
ท ี ่ม ีรายได ้ค ่อนข ้างส ูงและต ้องการใช ้
ร้านเป็นสถานที่เลี ้ยงรับรอง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ร้านเลอ สยาม มี 3 สาขา
ได้แก่ สาขาศาลาแดง สาขาจังซีลอน จังหวัด
ภูเก็ต และสาขาลอนดอนสตรีท กรุงเทพฯ

ร้านเลอ สยาม

ประเทศไทย
เลอ สยาม

3
สาขาทั ่วประเทศ
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 ในเดือนกันยายน ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิด
ร้านกาแฟและเบเกอรี่ซึ่งพัฒนาขึ้นเองโดย
บริษัทฯ ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า 
“เลอ เพอทิท” โดยบริการขนมทานเล่น เบเกอร่ี
กาแฟ และเครื ่องดื ่มประเภทต่างๆ ร้าน
เลอ เพอทิท สาขาโรงพยาบาล ศิร ิราช

เป็นส่วนหนึ่งของ CSR ของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ จะบริจาคกำาไรหลังหักค่าใช้จ่ายให้
แก่โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ร้านเลอ เพอทิท มีจำานวน 
3 สาขา ได้แก่ สาขาโรงพยาบาลศิริราช  
สาขาลอนดอนสตรีท และสาขาสำานักงานใหญ่

 ร้านบิซซ่ี บ็อกซ์ เป็นร้านข้าวกล่องสไตล์
แกรบแอนด์โกที ่ลูกค้าสามารถเลือกเมนู
ข้าวกล่องท่ีร้านปรุงสดใหม่ทุกวันจากช้ันวาง
ควบคุมอุณหภูมิร้อนหรือเย็นและนำาไปจ่าย
เงินที่แคชเชียร์ ร้านบิซซี่ บ็อกซ์ นำาเสนอ
อาหารที่หลากหลายตั้งแต่อาหารทานเล่น 
อาหารจานหลัก ไปจนถึงของหวานและ

เคร่ืองด่ืม และหลากหลายเช้ือชาติ ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร ไทย ญี่ปุ่น ตะวันตก ฯลฯ ร้านบิซซี่
บ็อกซ์ เป็นร้านที่เหมาะกับทุกมื ้ออาหาร
ท่ีลูกค้ามีเวลาไม่มาก ไม่ว่าจะเป็นม้ือเช้า กลางวัน
หรือเย็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้าน
บิซซี ่  บ ็อกซ์ ม ีท ั ้งหมด 6 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจร้านข้าวกล่อง

ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

ร้านบิซซี่ บ็อกซ์ 

ร้านเลอ เพอทิทร้านเลอ เพอทิท

ประเทศไทย
บิซซี่ บ็อกซ์

6
สาขาทั ่วประเทศ

ประเทศไทย
เลอ เพอทิท

3
สาขาทั ่วประเทศ
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 การบริการส่งถึงบ้าน Home Delivery 
และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ดำาเนินการ
โดยบริษัทฯ และบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 
จำากัด โดยบริการส่งอาหารจากร้านเอ็มเค สุก้ี
และร้านยาโยอิ ถึงบ้านตั้งแต่เวลา 10.00 – 
21.00 น. (หรือตามเวลาเปิด-ปิดของห้าง
สรรพสินค้า) โดยจำานวนสั่งอาหารขั ้นต่ ำา
จากทั้งสองร้านคือ 150 บาท (ยังไม่รวมค่า
จัดส่ง) หากเป็นอาหารสดรายการย่อยของ
ร้านเอ็มเค สุกี้ จำานวนสั่งขั้นต่ำาจะเริ่มต้นที่
199 บาท ค่าบริการส่งอาหารคร้ังละ 40 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นอกจากนี้ ลูกค้า
ยังสามารถสั ่งจองเป็นออร์เดอร์ล่วงหน้า
สำาหรับงานสัมมนาหรืองานประชุมได้ด้วย  
โดยสามารถชำาระค่าอาหารเป็นเง ินสด
หรือบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทุก
ธนาคาร ซึ ่งการสั ่งอาหารสามารถทำาได้

 เอ ็มเค ฮาร์เวสต์ เป็นร ้านขายขนม
และเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ มีเมนูขนมหวานท่ีหลากหลาย
ให้ลูกค้าได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นไอศกรีม
โฮมเมดหลากหลายรสชาติ วาฟเฟิลผลไม้
ต่างๆ พาร์เฟ่ต์บัวลอยโฮมเมด และอื่นๆ  
นอกจากนี้ ร้านเอ็มเค ฮาร์เวสต์ ยังนำาเสนอ
เครื่องดื่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟ ชา 
หรือเครื่องดื่มสูตรต้นตำารับของร้านต่างๆ  
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ร้านเอ็มเค 
ฮาร์เวสต์ มี 1 สาขา ตั ้งอยู ่ที ่ช ั ้น 6 ห้าง
สรรพสินค้าดิ เอ็มควอเทียร์

2 ช่องทาง คือ 

 สำาหรับบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ร้าน
เอ็มเค สุกี้ บริการรับสั่งอาหารล่วงหน้าและ
บริการอาหารกล่องสำาหรับจัดงานเลี ้ยง
งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ 
มีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่อย่างครบวงจร 
โดยจะมีการบริการอุปกรณ์ เช่น หม้อสุกี ้ 
ปลั ๊กไฟ โต๊ะเก้าอี ้ และบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่ออำานวยความสะดวกในการ
จัดงานนอกสถานที่เสมือนลูกค้านั่งทานสุกี้
ที่ร้านด้วย

ธุรกิจร้านขนมหวาน

บริการส่งถึงบ้าน
และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี

ร้านเอ็มเค ฮาร์เวสต์

สั่งทางออนไลน์สั่งทาง
โทรศัพท์

https://www.mk1642.com

https://yayoirestaurants.com
0-2248-5555
หรือ 1642

ประเทศไทย
เอ็มเค ฮาร์เวสต์

1
สาขา

เอ็มเค
เดลิเวอรี่

0-2248-5555,
1642
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวนร้านเอ็มเค สุกี้ ร้านยาโยอิ และร้านมิยาซากิ ในต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้

ดำาเนินธุรกิจโดยจำานวนร้าน
ยาโยอิ

จำานวนร้าน
มิยาซากิ

จำานวนร้าน
เอ็มเค สุกี้

ประเทศ

 ญี่ปุ ่น 

 สิงคโปร์

 เวียดนาม

 ลาว

26

-

 
8

2

-

11

-

-

-

-

-

1

 Plenus MK Co., Ltd. 
 (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12 / ได้รับสิทธิแฟรนไชส์
 จากบริษัทฯ) 

 Plenus & MK Pte. Ltd.
 (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 / เป็นบริษัทร่วมค้า)

 
 Global Investment Gate Joint-Stock Company 
 เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์
 จากบริษัทฯ

 Premium Food Co., Ltd. 
 เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จาก
 บริษัทฯ ในการดำาเนินงานร้านเอ็มเค สุก้ี 
 
 V&V Restaurant   
 เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จาก
 บริษัทฯ ในการดำาเนินงานร้านมิยาซากิ

 ดำาเนินการโดยบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส 
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จำากัด หรือสถาบันฝึกอบรม
เอ็มเค ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อ
ให้บริการฝึกอบรมงานด้านบริการและ
ทักษะที่จำาเป็นในการทำางานแก่พนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทฯ
ตระหนักดีว ่าทรัพยากรที ่ม ีค ่ามากที ่ส ุด
ขององค์กรคือ พนักงาน บริษัทฯ จึงให้
ความสำาคัญกับการสรรหา คัดเลือก ดูแล
เอาใจใส่ และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเข้มข้น
พนักงานทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

สาขา ท้ังท่ีเป็นพนักงานประจำาหรือพนักงาน
ชั ่วคราว ซึ ่งรวมถึง นักเร ียน นักศึกษา 
พนักงานฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งผู้บริหาร 
จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และ
ได้รับความดูแลจากบริษัทฯในมาตรฐาน
เดียวกันตาม Training Road Map เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) ของต ำาแหน่งงานของ
พนักงานแต่ละคน 
 สถาบันฝึกอบรมเอ็มเค ตั ้งอยู ่ที ่ถนน
บางนา-ตราด กม.3 ตรงข้ามกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา บางนา เป็นอาคาร 7 ชั้น 
ที่มีห้องฝึกอบรมหลายรูปแบบ มีอุปกรณ์

ที ่จ ำาเป็นในการฝึกอบรมอย่างครบครัน 
หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้
และความสามารถด้านงานบร ิการจาก
บุคลากรภายใน วิทยากรจึงประกอบไป
ด้วยผู้บริหารระดับต่างๆ หัวหน้างานและ
ผู ้เชี ่ยวชาญ มีครูฝึกที ่มีประสบการณ์ใน
งานบริการเป็นผู ้ให้ความรู ้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่างๆ ที่จำาเป็น ทักษะการให้
บริการที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งทัศนคติที่ดี
ต่อลูกค้าและจิตใจที่รักการบริการ ส่งผลให้
พนักงานเอ็มเคทุกคนมุ ่งมั ่นที ่จะร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานบริการให้บรรลุเป้าหมายน่ัน
คือการบริการเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจมากท่ีสุด

ร้านอาหารในต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรม
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (M)

ร้านเอ็มเค สุกี้, ร้านเอ็มเค โกลด์
และร้านเอ็มเค ไลฟ์  

ร้านอาหารไทย ณ สยาม 
และร้าน เลอ สยาม

แฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ

ร้านอาหารอื่นๆ ได้แก่ ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ 
เลอ เพอทิท, ร้านเอ็มเค ฮาร์เวสต์ และร้านบิซซี่ บ๊อกซ์

ร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ
และร้านฮากาตะ

บริษัท เอ็ม เค 
อินเตอร์ฟู้ด จำากัด (MKI)

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำากัด
(MKST)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด 
ซัพพลาย จำากัด
(IFS)

บริษัท เอ็ม-เซนโค 
โลจิสติกส์ จำากัด(1)  
(MSL)

บริษัท คาตาพัลท์ จำากัด
(CTP)

บริษัท มาร์ค วัน
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ 
จำากัด (MKO)

บริษัท พลีนัส แอนด์
เอ็มเค พีทีอี ลิมิเท็ด(2)

(Plenus & MK Pte. Ltd.)

บริษัท พลีนัส-เอ็มเค
ลิมิเท็ด(3)

(Plenus MK Co., Ltd.)

บริษัท แหลมเจริญ
ซีฟู้ด จำากัด
(LCS)

ลงทุนในธุรกิจร้านอาหารผลิตอาหารเพื่อจำาหน่าย

ร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหารแหลมเจริญ ซีฟู้ด

ประกอบธุรกิจขนส่งและ
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

ให้บริการฝึกอบรมงาน
บริการแก่บริษัทในเครือ

ร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์

ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม

(1)  บริษัท Senko Group Holdings จำากัด บริษัท Runtec จำากัด และบริษัท เซนโค (ประเทศไทย) จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 34.14, 14.86, 1.25 ตามลำาดับ
(2)  Plenus Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 50
(3)  Plenus Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 87.8 และ Bridg Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 0.2

100%

100%

100%

50%

100%

12%

49.75% 100%

65%

โครงสร้างของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย 23
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กรกฎาคม

สิงหาคม

NO.1 Brand Thailand 
2019-2020

 Memberry Milk

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “No.1 
Brand Thailand 2019-2020”
ในฐานะแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 
หมวดร้านอาหารที่มีสาขาจาก
นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์

ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ “นม Memberry”  
ซึ่งเป็นนมยูเอชทีผสมสารสกัด
จากเบอร์รี่

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2563
24
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กันยายน 

พฤศจิกายน
องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคน
พิการระดับดี ประจำาปี 2563

บริษัทยอดเย่ียมแห่งปี กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร

เมื ่อวันที่ 18 กันยายน 2563 
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัท
ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่ม
เ กษตรและอุ ต ส าหกร รม
อาหาร” ในงาน “Money & 
Banking Awards 2020” 
จากวารสารการเงินธนาคาร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กร
ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ
ระดับดี ประจำาปี 2563” จาก
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตคนพิการ

2563

25
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันท่ีค่อน
ข้างสูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆ ความเส่ียงท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี เป็นความเส่ียง
ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสำาคัญ นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่จัดว่า
เป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 ธุรกิจร้านอาหารซึ่งบริษัทฯ ดำาเนินการ
อยู่นั้นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น
ความสำาเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับความ
สามารถของบริษัทฯ ท่ีจะแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
 บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารนานาชนิดเป็น
จำานวนมาก คู่แข่งขันเหล่าน้ีมีท้ังผู้ประกอบการ
กลุ่มร้านอาหารจากต่างประเทศ (International
Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหารท่ีดำาเนิน
กิจการมานานในประเทศ (Well-established
Local Restaurant Chains) และผู้ประกอบการ
ร ้านอาหารรายเล ็กอ ีกเป็นจ ำานวนมาก  
นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหาร
รายใหม่ๆ ที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมี
กำาแพงที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการใหม่
เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างต่ำา การ
แข่งขันในธุรกิจร้านอาหารน้ัน จะเป็นการแข่งขัน
ในเชิงราคาและคุณภาพของอาหาร ความ
หลากหลายและความรู้สึกที่คุ้มค่า (Value 
Perception) ของรายการอาหาร คุณภาพ
และประสิทธิภาพของการบริการ จำานวน
และตำาแหน่งท่ีต้ังของร้านอาหาร ประสิทธิผล
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ประสิทธิผล
ของกิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริม
การขาย ความสามารถในการตกแต่งและ
การบำารุงรักษาร้านอาหารให้เป็นที่ดึงดูด

ของลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียง
และความแข็งแกร่งของแบรนด์ หากบริษัทฯ
ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิผลและต่อเนื ่องในปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ
และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสำาคัญ
 อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีการ
เจริญเติบโตท้ังทางด้านการขยายสาขา รายได้
และผลการดำาเนินงานซึ่งเป็นที่พอใจอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนานเกินกว่า
20 ปีที่ผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ
มีความสามารถที ่จะแข่งขันกับคู ่แข่งขัน
อย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี ้ เนื ่องจากบริษัทฯ มีความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขันในด้านที่สำาคัญหลายประการ
ด้วยกันคือ (1) แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์
ที่ได้รับการยอมรับและชื่นชอบของลูกค้า
โดยทั่วไป (Strong Brand Recognition) 
(2) มีฐานะการเงินที ่แข็งแกร่ง (Strong 
Financial Position) ซึ่งเอื้อต่อการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
(3) มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ และมี
ประสบการณ์ (Capable and Experienced
Management Team) ในธุรกิจกลุ่มร้าน
อาหารที่ยาวนานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งช่วยให้
การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) มีสถาบัน
การฝึกอบรมของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสาขา
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้การฝึกอบรมทักษะ
ของพนักงานบริการเพื ่อให้คุณภาพการ
บริการของทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน 

(5) มีจำานวนสาขาที่เป็นร้านอาหารภายใต้
แบรนด์ “MK” และ “Yayoi” ทั ้งหมด
เกินกว่า 600 สาขา ซึ ่งตั ้งอยู ่ในสถานที่
ที ่จัดว่าเป็นตำาแหน่งที่ดีในเชิงยุทธศาสตร์
ท่ัวประเทศไทย (6) มีขนาดของธุรกิจท่ีทำาให้
เก ิดความประหยัดและมีประสิทธ ิภาพ 
(Economy of Scale) ในด้านต่างๆ เช่น 
การจัดซ้ือ การขนส่งสินค้า การโฆษณา และ
(7) การสร้างครัวกลางและศูนย์การจัดส่ง
สินค้าใหม่ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต

 เนื่องจากต้นทุนอาหารจัดเป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยมี
สัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึงประมาณ
ร้อยละ 32-35 และต้นทุนอาหารน้ันส่วนใหญ่
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ดังนั ้นการ
เปลี ่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที ่เพิ ่มขึ ้น 
ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขาย
ให้สูงข้ึนเพ่ือชดเชยกับราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือชดเชยได้เพ ียงบางส่วน เน ื ่องจาก
ความกดดันจากการแข่งขัน หรือจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีทำาให้กำาลังซ้ือของผู้บริโภคอ่อนลง
หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื ้ออำานวยต่อการ
ปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสำาคัญ
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ความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนของ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

 วัตถุดิบของบริษัทฯ น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็น
จำาพวกของสด เช่น เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก
ผลไม้ ไข่ ข้าว และเคร่ืองปรุงรสต่างๆ ซ่ึงราคา
และปริมาณของวัตถุดิบเหล่าน้ีท่ีออกสู่ตลาด
ในขณะใดขณะหนึ่งจะผันผวนตามอุปสงค์
และอุปทาน โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่ง
อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง
เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออำานวยต่อการ
เพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช เป็นต้น ซ่ึงล้วน
เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ  ในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียน
แปลงในทางที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ลบดังกล่าวข้างต้น ก็จะทำาให้บริษัทฯ จำาเป็น
ต้องซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึนและในปริมาณ
ที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ในที่สุด
 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้
ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่สำาคัญ
ได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณความ
ต้องการวัตถุดิบประเภทที่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ
เพื ่อใช้ในการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบ
ในปริมาณและภายในกำาหนดเวลาตาม
แผนการขายของบริษัทฯ (2) จากข้อมูลการ
ประมาณการปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการ ทำาให้
บริษัทฯ มีอำานาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิต
หรือผู ้จัดจำาหน่าย เนื ่องจากการซื ้อเป็น
จำานวนมากและมีการกำาหนดการส่งมอบ
สินค้าที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการผันผวนของราคา มีการทำาสัญญา
ซื้อล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายที่
บริษัทฯ เชื่อถือ โดยมีความผูกพันคู่สัญญา
ตามกำาหนดระยะเวลาท่ีตกลงกัน เช่น 3 เดือน
6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุในสัญญา

บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือติดตาม
ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายพนักงานอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Level) ดังนี้
(1) กำาหนดและปรับเปลี่ยนจำานวนพนักงาน
ของแต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณ
ธุรกิจของแต่ละร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยที่ยังคงสามารถรักษาระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู ่ใน
ระดับมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ 
(2) ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity)
ของพนักงานแต่ละร้านอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวัดประสิทธิผลของพนักงาน
ตามท่ีบริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึน และเพ่ือเป็นการ
กระตุ ้นให้ผู ้บริหารร้านอาหารแต่ละร้าน
ให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ในเรื่องนี้ จึงได้
กำาหนดให้ผลการวัดประสิทธิผลของพนักงาน
แต่ละร้านอาหารตามที่กล่าวมา เป็นเครื่อง
ชี้วัดผลการดำาเนินการ (KPI) ต ัวหนึ ่งท ี ่
ใช้ในการประเมินผลการดำาเนินงานของ
แต่ละร้านอาหาร (3) นำาเอาเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในร้านอาหาร 
ซึ ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงานแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีขึ ้นด้วยโดยช่วยให้
การบริการมีความรวดเร็วและแม่นยำายิ่งขึ้น 
และ (4) มีการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานบริการอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการให้บริการแก่
ลูกค้ามีมาตรฐานเดียวกัน การดำาเนินมาตรการ
เหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบ
กับการปรับขึ ้นราคาขายในกรณีที ่เห็นว่า
จำาเป็นและกระทำาได้ ทำาให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาที่
ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้ 
รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากการมี
พนักงานท่ีเกินความจำาเป็นและการปฏิบัติงาน
ที่ด้อยประสิทธิภาพ

ที่ชัดเจนเกี ่ยวกับราคา ปริมาณที่ซื ้อขาย 
และกำาหนดเวลาการส่งมอบ (4) มีการจัดซ้ือ
วัตถุดิบล่วงหน้าสำาหรับวัตถุดิบประเภทที่
ราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และสามารถจัดเก็บ
ไว้ในที่เหมาะสมโดยไม่ทำาให้เสื่อมคุณภาพ
อย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อใช้ในฤดูกาลที่ราคามี
การปรับสูงขึ้นมาก และ (5) มีการรายงาน
เปรียบเทียบอย่างสม่ำาเสมอเกี ่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบท่ีส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพ่ือใช้
เปน็แนวทางในการปรบัขึน้ราคาขายในกรณี
ที่เห็นว่าจำาเป็นและกระทำาได้ การดำาเนิน
มาตรการเหล่านี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและควบคุม
ต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจท่ีจำาเป็นต้องมี
พนักงานเป็นจำานวนมาก (Labor Intensive)
โดยเฉพาะพนักงานบริการเพื่อให้บริการแก่
ลูกค้าให้อยู่ในระดับที่จะทำาให้ลูกค้ามีความ
รู้สึกที่พึงพอใจ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงานจึง
จัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่มีความสำาคัญ
ในอันดับที่สองรองจากต้นทุนวัตถุดิบ ดังนั้น
หากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ
ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชย
กับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือชดเชยได้
เพียงบางส่วน เนื่องจากความกดดันจากการ
แข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบ
ต่อกำาลังซื้อของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอื่น
ท่ีไม่เอ้ืออำานวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น
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ความเส ี ่ยงจากการขาดแคลน
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา

ความเสี่ยงจากการเปิดสาขาใหม่ความเส่ียงท่ีไม่สามารถหาพ้ืนท่ีเช่า
และไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า
ในเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ เห็นว่าสมควร

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ
บริการ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกสำาคัญ
ท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจได้  ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนงาน
ท่ีจะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงาน
ประมาณ 30-40 คนต่อ 1 สาขา ทำาให้บริษัทฯ
จะต้องม ีแผนงานการร ับพนักงานใหม่
จำานวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่
ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาพนักงาน
ใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขาหรือทดแทน
พนักงานที่ลาออกได้ทันเวลา อาจจะส่งผล
กระทบต่อการให้บริการและการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำาคัญ
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจ
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้
พนักงานทำางานกับบริษัทฯ ให้นานที ่สุด 
และให้ความสำาคัญกับการทำางานภายใต้
“วัฒนธรรมเอ็มเค” ที่มีการดูแลเอาใจใส่
พนักงานทุกระดับช้ัน การให้โอกาสพนักงาน
ที่มีความสามารถเพื่อก้าวสู่ระดับบริหารได้
ในอนาคต การดูแลเรื ่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้เป็นธรรม การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถ รวมถึง
การดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผู้มาสมัคร
เพื่อร่วมทำางานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
และพนักงานที่เข้าทำางานใหม่ทุกคนจะต้อง
เข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรม 
เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่มีปัญหา
ในการหาบุคลากรใหม่ที ่มีความสามารถ
ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ดังนั ้นการเปิดสาขาใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งที ่
จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ ซ่ึงปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรม
มีความรุนแรงมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับมี
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ๆ เข้า
มาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 
จึงมีความเสี ่ยงในกรณีที ่สาขาที ่เปิดใหม่
อาจจะไม่สามารถทำายอดขายได้ตามเป้าหมาย
และไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน 
การเปิดสาขาใหม่นั ้นจะต้องใช้เงินลงทุน
ประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อใช้
สำาหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์
เครื่องใช้สำานักงานอื่นๆ บริษัทฯ มีแผนงาน
ที่จะขยายสาขาเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทำาเลที่ตั้งของสาขาที่เปิดใหม่
อาจจะทับซ้อนกับสาขาเดิมที ่อยู ่บริเวณ
ใกล ้ เค ียงก ันและอาจส ่งผลกระทบต่อ
ยอดขายและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ในระยะยาว
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการศึกษาแผนงาน
การเปิดสาขาใหม่อย่างเคร่งครัดและสาขา
ที ่เปิดใหม่จะต้องให้ผลตอบแทนที่ดีและ
คุ้มต่อการลงทุนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ โดยมี
ฝ่ายพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบำารุงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสำารวจพ้ืนท่ี ความหนาแน่น
ของประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการ
ดำาเนินงานของสาขาบริเวณใกล้เคียง และ
การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ระยะเวลา
จ่ายคืนเงินลงทุน (Payback Period) และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment) จะต้องได้ไม่ต่ ำากว่าเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การเปิดสาขาใหม่ ประกอบกับบริษัทฯ 
มีประสบการณ์ในการทำาธุรกิจมานานกว่า

 เน ื ่องจากป ัจจ ุบ ันม ีการแข ่งข ันใน
อุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และมีผู้ประกอบการ
ร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด 
ทำาให้พื้นที่เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหาร
หายากขึ้น อาจทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยง
ในการหาพื้นที ่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับผู้ประกอบการพื้นที่เช่าหลายราย
ท้ังศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์
ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกท้ังบริษัทฯ
ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำาของ
ประเทศ มีสินค้าและบริการเป็นที่ต้องการ
ของผู ้บริโภค จึงไม่คิดว่าเป็นความเสี ่ยง
ที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นที่
เช่าได้ สำาหรับสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ 
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั ้งละ 3 ปี และ
สามารถต่ออายุได้ 3-5 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี หาก
บริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ให้เช่ามานาน มีประวัติการชำาระ
ค่าเช่าท่ีดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด 
ไม่เคยมีปัญหากับผู ้ให้เช่า และที ่ผ่านมา
ได ้ ร ับการต ่อส ัญญาเช ่ ามาโดยตลอด 
อีกท้ังบริษัทฯ และเจ้าของพ้ืนท่ีเช่ายังร่วมกัน
แก้ปัญหาสำาหรับสาขาที่มีผลประกอบการ
ที ่ไม ่ด ี ซ ึ ่งบางครั ้งอาจจะต้องพิจารณา
ปิดสาขานั้นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง
สองฝ่าย ทำาให้บริษัทฯ และเจ้าของพื้นที่เช่า
มีความสัมพันธ์ท่ีดีมาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ
จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่า
และไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่าไม่น่าจะ
เป็นอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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ความเสี่ยงท่ีจะไม่ ได้ต่อสัญญา
แฟรนไชส์ยาโยอิ ความเสี ่ยงจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จำากัด ได้รับ
สิทธิในการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยภายใต้ช่ือ “ยาโยอิ” จาก Plenus
Co., Ltd. โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี 
และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี 
เว้นแต่คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าว
การเลิกสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 180 วัน
ก่อนวันหมดอายุในแต่ละคราว ดังนั้น หาก
มีการบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะ

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ
ลูกค้า บริษัทฯ จึงนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในข้ันตอนการส่ังอาหาร โดยระบบ
จะส่งคำาสั่งตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซึ่งช่วย
ลดระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าและ
ลดการผิดพลาดในการทำางานให้น้อยที่สุด 
นอกจากนี ้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเป็นส่วนที ่สำาคัญในการให้บริการของ 

ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิ
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2563 มีทั้งหมด 194 สาขา และ
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด โดยใช้รายการอาหารและวิธ ี
การดำาเนินงานของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้
ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ และ Know
How ท่ีใช้ในการดำาเนินงาน ซ่ึงรวมถึงรูปแบบ
ของร้านอาหาร การปรับรายการอาหาร 
การเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสินค้า การอบรม
พนักงาน และรูปแบบการดำาเนินงานทั ้ง
ด้านการค้าและการผลิต และการชำาระเงิน
ค่าสิทธิตรงตามกำาหนด อีกท้ังผลการดำาเนินงาน
ของยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Plenus Co., Ltd. 
ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในการ
ดำาเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ในต่างประเทศ
และมีความสัมพันธ์ท่ีดีมาเป็นระยะเวลานาน
และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด ซึ่งน่าจะทำาให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญา
แฟรนไชส์ได้

Home Delivery ที่รับ order จากลูกค้า
และส่งคำาสั ่งอาหารไปยังสาขาต่างๆ เพื่อ
เตรียมจัดส่งต่อไป และยังเป็นส่วนสำาคัญ
ในการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้น หากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องหรือมี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำาให้ระบบดังกล่าว
ไม่สามารถใช้งานได้ อาจทำาให้มีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของระบบสารสนเทศ จึงได้กำาหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบงาน
ที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เช่น 
ระบบบัญชี การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหาร
สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และระบบ
สื ่อสารระหว่างสำานักงานใหญ่และสาขา
ทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นำาส่งให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ พิจารณา และ
ตัดสินใจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจ
ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีระบบมีปัญหาขัดข้อง
บริษัทฯ ก็สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้
เนื่องจากทุกหน่วยงานมีคู่มือและขั้นตอน
การปฏิบ ัต ิงานเพื ่อใช ้ในการแก้ป ัญหา
และการดำาเนินการเพื ่อให้ธุรกิจสามารถ
ดำาเนินต่อไปได้ และเพื่อให้ระบบงานต่างๆ 
สามารถดำาเนินการได้โดยไม่ติดขัด ทางบริษัทฯ
ได้ดำาเนินการปรับเพิ่มในส่วนระบบเชื่อมต่อ
สำารองสำาหรับสำานักงานทุกแห่ง ซึ่งจะทำาให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบหลักต่างๆ ได้ตลอด
เวลา อีกทั้งมีการทำาสำารองข้อมูลระบบหลัก
ต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอทุกวัน สำาหรับในกรณี
ท่ีเกิดภาวการณ์ท่ีทำาให้ศูนย์ข้อมูลหลักมีปัญหา
ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ทางบริษัทฯ
กำาลังดำาเนินการร่วมกับคู่ค้าท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางด้าน IT เพื ่อดำาเนินการติดตั ้งระบบ
ที่เหมาะสมและสามารถให้บริการทดแทน
ศูนย์ข้อมูลหลักได้เป็นการชั่วคราวจนกว่า

30 ปี และมีสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้า นอกจากน้ี ผู้ประกอบการศูนย์การค้า
โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ มีความ
ต้องการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาเช่าพื้นที่
เพ่ือเป็นการดึงดูดและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ได้รับข้อเสนอท่ีดีมาโดยตลอด เช่น ทำาเลท่ีต้ัง
ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลาเช่า เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ทำาการศึกษาพื้นที่เช่าทุกแห่ง
ท่ีได้รับข้อเสนอ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์
ทางการเงินเพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมและสามารถสร้างผลตอบแทน
ท่ีดี บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น
จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการทำากำาไรให้ผู้ถือหุ้น
และลดความเส่ียงต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ได้ในระยะยาว บริษัทฯ ยังพิจารณาจาก
ยอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของ
สาขาใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสาขา
ใหม่บริเวณน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการเพ่ิมทางเลือก
ให้ก ับลูกค้ามากยิ ่งข ึ ้นและเป็นกลยุทธ์
ท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้บริการเพ่ือรักษาสัดส่วน
ทางการตลาดอีกด้วย



30

ศูนย์ข้อมูลหลักกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ของกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นนำาในประเทศญี่ปุ่นและมีศักยภาพที่จะ
ทำาให้ร้านเอ็มเค สุกี้ เป็นที่รู ้จักและขยาย
สาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทฯ มี
ความเห็นว่าการวางแผนการลงทุนและการ
มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลด
ความเสี่ยงดังกล่าวได้ อีกทั้งการขยายสาขา
ไปประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูง มีประชากร
หนาแน่นและมีกำาลังซื้อ น่าจะเป็นโอกาส
ที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีก และ
ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำาเนิน
งานอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศ

ความเสี ่ยงจากการระบาดของ
โรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

 บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศผ่าน
บริษัทร่วมทุน 2 แห่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 12
ใน Plenus MK Co., Ltd. เพื่อดำาเนินธุรกิจ
ร้านเอ็มเค สุกี้ ในประเทศญี่ปุ่น และถือหุ้น
ร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. 
เพื ่อดำาเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ ่งแต่ละประเทศมีความเสี ่ยงที ่
อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษี และ
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจในประเทศน้ันๆ
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ได้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการศึกษา
การลงทุนในต่างประเทศ เช่น การสำารวจตลาด
(Market Survey) ความหนาแน่นของประชากร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพทางการเมือง 
นโยบายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ อัตรา
ภาษี เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน
ที ่จะต้องได้ไม่ต่ ำากว่าเกณฑ์ที ่ก ำาหนดไว้
เพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่มีพันธมิตร
ที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus Co., Ltd. ที่
เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารกล่องเบนโตะรายใหญ่
ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งมีสาขากว่า 2,900 สาขา
และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ
ภายใต้ช่ือ ยาโยอิ เคน ท่ีประสบความสำาเร็จ
อย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงมี
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และการบริหารงาน

และร้านอาหาร 
 ประเทศไทยได้รายงานการพบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 รายแรกในเดือนมกราคม 2563 
อย่างไรก็ตาม จำานวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นมาก
ในกลางเดือนมีนาคม ซ่ึงเกิดจากการแพร่เช้ือ
ของกลุ่มแพร่เชื้อหลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่
ที ่ส ุดเก ิดขึ ้นจากการแข่งข ันมวยไทยที ่
สนามมวยลุมพินี การที่มีจำานวนผู้ติดเชื ้อ
เพ่ิมข้ึนมากและมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง
ทำาให้รัฐบาลต้องดำาเนินมาตรการการควบคุม
โรคไวรัสโควิด-19 ที่คล้ายคลึงกับที่ปฏิบัติ
กันในประเทศอื ่นเพื ่อลดการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 มาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลให้
อัตราการติดเชื้อลดลงตามลำาดับจนรัฐบาล
เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาด
ได้แล้ว รัฐบาลจึงได้เร่ิมผ่อนคลายหรือยกเลิก
ข้อจำากัดต่างๆ ในกลางเดือนพฤษภาคม 2563
อย่างไรก็ตาม หลังจากการควบคุมการระบาด
ที่ได้ผลผ่านไปหลายเดือน สถานการณ์ของ
โควิด-19 ก็ได้กลับเลวร้ายลงอีก โดยได้เกิด
การระบาดระลอกใหม่ในกลางเดือนธันวาคม
2563 ซึ่งเกิดจากการแพร่เชื้อของกลุ่มแพร่
เชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งในจังหวัด
สมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปอย่าง
กว้างขวางและจังหวัดอื่นๆ รัฐบาลจึงได้นำา
มาตรการสำาหรับการควบคุมโควิด-19 ที่ได้
ยกเลิกไปหรือที่ผ่อนคลายลงกลับมาบังคับ
ใช้ใหม่โดยปราศจากการล็อกดาวน์
 เนื ่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 และการดำาเนินมาตรการเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ของรัฐบาล ตลอดจนประชาชนมีความ
ตระหนักมากข้ึนถึงความเส่ียงจากการติดเช้ือ
โควิด-19 ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
สำาหรับปี 2563 จึงได้รับผลกระทบในเชิงลบ
อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสสอง
ของปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งปิดร้าน
อาหารตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 
16 พฤษภาคม นอกจากนี้ การดำาเนินงาน

 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
ที่เรียกว่า โควิด-19 ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในปลายปี 2562 
และได้แพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ อย่าง
รวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้
การระบาดน้ีเป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic)
ในเดือนมีนาคม เพื่อยับยั้งการระบาดของ
โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
จึงได้มีการออกมาตรการเกี่ยวกับการจำากัด
การเดินทางและการเคลื่อนย้าย ตลอดจน
การล็อกดาวน์ นอกจากนี้ รัฐบาลต่างๆ ยัง
ได้แนะนำาให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเอง
จากการติดเชื้อ เช่น การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการ
ล้างมือบ่อยๆ ข้อจำากัดเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบ
ในเชิงลบอย่างมากต่อทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิจ ซึ ่งรวมทั ้งอุตสาหกรรมการให้
บริการและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม
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บางส่วนมาที่ครัวกลางบางนา (CK4) ซึ่งมี
กำาลังการผลิตที่เพียงพอและรองรับความ
ต้องการของสาขาที่มีทั้งหมดในปัจจุบันได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัวกลาง
แห่งใหม่ (CK5) ซึ ่งสามารถรองรับความ
ต้องการของสาขาได้อีกเป็นจำานวนมาก สำาหรับ
ร้านอาหารของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์น้ำาท่วมในปี 2554 ได้แก่ 
ร้านอาหารเอ็มเค สุกี ้ จำานวน 55 สาขา 
และร้านอาหารญ่ีปุ่นยาโยอิ จำานวน 13 สาขา
โดยปิดบริการเป็นระยะเวลา 0.5-2 เดือน 
โดยร้านส่วนใหญ่ไม่ได้ร ับความเสียหาย
เน่ืองจากต้ังอยู่ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรด
ที่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ อุทกภัยครั ้งนี ้ยังส่งผลให้การ
ดำาเนินธุรกิจของคู่ค้าบางรายหยุดชะงักทำาให้
เก ิดการขาดแคลนวัตถุด ิบบางประเภท
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของบริษัทฯ
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 
จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเส่ียงดังกล่าว
เช่น การซื้อประกันภัย การวางแผนปฏิบัติ
งานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงาน
ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ การจัดหาครัว
กลางใหม่ในทำาเลที่เหมาะสม การเพิ่มศูนย์
กระจายสินค้าเพ่ือกระจายความเส่ียง การอนุมัติ
วงเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงาน และ
การสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึง 
การเตรียมความพร้อมของฝ่ายบริหารเพื่อ
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า 
และลูกค้าของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะสามารถ
ดำาเนินต่อไปและมีการเตรียมความพร้อมใน
กรณีที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้น 
 สำาหรับแผนงานการรับมือในกรณีท่ีสินค้า
บางประเภทขาดแคลนน้ัน ฝ่ายจัดซ้ือจะเป็น
ผู้เตรียมการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จำาหน่าย
วัตถุดิบทุกรายที ่สามารถผลิตสินค้าตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ โดยจะติดต่อ

ส่ือสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบประเภทสินค้า
ที่สามารถผลิตได้ กำาลังการผลิต จำานวน
และเวลาที ่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ซึ ่ง
ฝ่ายจัดซ้ือจะประสานงานกับครัวกลาง เพ่ือให้
การสื่อสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึงรายการ
สินค้าที่ขาดแคลน รายการสินค้าทดแทน 
และระยะเวลาการส่งสินค้าในกรณีที ่ไม่
สามารถส่งให้ตามปกติ ซ่ึงทางสาขาจะทราบ
แนวทางปฏิบัติและบริหารสินค้าคงเหลือ
ในแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าท่ี
ประจำาทุกสาขาสามารถสื ่อสารกับลูกค้า
โดยตรงได้ ซึ ่งเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 
ทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่าง
สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
พยายามบริหารจัดการเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ ่งลูกค้า
ทุกท่านเข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้
ความไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มี
ความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือและเตรียม
ความพร้อมกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
 นอกจากการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิด
ขึ ้นอีก บริษัทฯ ยังมีกรมธรรม์ประกันภัย
หลายประเภท เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ 
ประกันภัยสำาหรับเงินประกันความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก และประกันความเส่ียงภัย
ทรัพย์สิน เพื ่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

ของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบในเชิงลบ
จากข้อจำากัดอื่นๆ เช่น การจำากัดเวลาของ
การเปิดดำาเนินการและการจำากัดจำานวนท่ีน่ัง
ของร้านอาหาร อนึ่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ของพนักงานและลูกค้า บริษัทฯ ยังได้ดำาเนิน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ เช่น การเพิ ่มมาตรการในการ
รักษาความสะอาดและทางด้านที่เกี่ยวกับ
ส ุขอนามัย การต ิดต ั ้งฉากกั ้นตามโต ๊ะ
รับประทานอาหาร และการจัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ การดำาเนินการ
เหล่านี้มีผลทำาให้ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ผลกำาไรของร้านอาหารในที ่สุด บริษัทฯ 
ไม่สามารถคาดการณ์ถึงระยะเวลา ขอบเขต 
หรือความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า
ธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะ
ยังคงได้รับผลกระทบต่อไป และผลกระทบ
นั้นอาจมีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความ
รุนแรงของการระบาดของโควิด-19

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
อุบัติเหตุ

 อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลาย
เดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปลายปี 2554
ได้สร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของไทยในช่วงคร่ึงปีหลังอย่างมาก เน่ืองจาก
น้ำาได้ท่วมเข้าสู่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในภาคกลาง
ตอนบนและพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกลาง
ตอนล่าง รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) ที่ตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน้ำาท่วม
จนต้องปิดดำาเนินการและย้ายฐานการผลิต
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็น
ในรายละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำาหน้าที่กำากับดูแลงบการเงิน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำาปี
นี้แล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

(นายฤทธิ ์ 	 	ธ ีระโกเมน)
ประธานกรรมการ
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 คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน โดยมี ดร.อรรณพ ตันละมัย 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี และดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายพัสกร ลิลา 
ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตรงตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำาคัญของระบบการควบคุมภายใน และการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
 โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อ
ซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำางาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำาปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำาปี 2563 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ก่อนพิจารณานำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื ่ออนุมัติต่อไป
โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงความถูกต้อง
ของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง ิน รวมถึงรายการระหว่างกัน
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน
และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง
ที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถาม
และรับฟังคำาชี ้แจงจากผู ้บริหารสายงาน
บัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื ่อง
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเง ินรวม และความ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั ้ง
ได้นำาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบ
บัญชีมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง
ตามที ่ควรในสาระสำาคัญ เชื ่อถือได้ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2. สอบทานการดำาเนินงานและระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจาก
การรายงานของฝ ่ายตรวจสอบภายใน
ร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณา
ในเรื่องการดำาเนินงานและการกำากับดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ซึ ่งพบว่าบริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการดำาเนินกิจการ อีกทั้งยังได้
ติดตามผลการสอบทานของผู ้สอบบัญชี
ของบริษ ัทฯ ในด้านการควบคุมภายใน
และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้
ความเห็นว ่าไม ่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที ่เป็นสาระสำาคัญและมั ่นใจ
ได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็น
อิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบ
ประจำาปีที่ได้รับอนุมัติ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง
พบว่าหน่วยงานที ่ ได ้ร ับการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับ
กำาหนดไว้ และได้พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลง
กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส
จากผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อนำามาปฏิบัติใช้
ในกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังค ับที ่
เปลี่ยนแปลงไป  
 4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ ่งเป็น
ธุรกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. สนบัสนนุใหม้กีารกำากบัดแูลกจิการ
ที่ด ีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญ
ของนโยบายการกำากับดูแลกิจการ โดย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สนับสนุนให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื ่อให้การ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส  
รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื ่นๆ 
ที่เกี ่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ ซึ ่งพบว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ
ต่อต้านคอรัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
เพ่ือเสนอต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่อ
อายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทยไปอีก 3 ปี (ถ ึง 30 
กันยายน 2566)

 6. พิจารณาและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในปีที ่ผ่านมาของผู ้สอบบัญช ี
โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ความ
สามารถในการให้บริการ และการให้คำาปรึกษา
ในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และ
รับรองงบการเงินได้ทันเวลา และให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งบริษัท 
สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำาปี 2564  

 สรุปภาพรวมในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบ
เป็นประจำา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน

อย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่มีประสบการณ์และการตรวจสอบ
ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ มีระบบการควบคุม
ภายในท ี ่ด ี  ม ีการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย
ข้อกำาหนดและระเบียบข้อบังค ับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที ่ด ีอย่างเพียงพอ 
โปร่งใส และเช่ือถือได้ และได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงทำาให้การปฏิบัติงาน
และการดำาเนินงานภายใต้ระบบการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โปร่งใส เชื่อถือได้ และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความเห็น

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็มเค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
 ข้าพเจ้าเห็นว ่างบการเง ินข้างต้นนี ้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

1. ข ้าพเจ ้าขอให ้ข ้อส ังเกตหมายเหต ุ
 ประกอบงบการ เ ง ิ นรวมข ้ อ  1 . 2 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบ
 ทำาให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขายสินค้า
 และให้บริการกับลูกค้าท่ีต้องการรับประทาน
 อาหารภายในร้านได้ต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม
 2563 ตามมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุม
 การแพร่ระบาดของโรค แต่สามารถให้
 ลูกค้าซื้อสินค้าและรับกลับได้ หรือให้
 บริการแบบส่งถึงบ้านได้ ต่อมารัฐบาล
 ได้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เพื ่อ
 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำาให้
 กลุ่มบริษัทกลับมาดำาเนินธุรกิจได้ตามปกติ
 ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  17 พฤษภาคม 2563 
 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
 ส่งผลไปทุกภาคส่วน ดังน้ัน จำานวนลูกค้า
 ที่มาใช้บริการจึงยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ
 เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่าง
 มีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ

 ดำาเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบัน
 และในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหาร
 ของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้า
 ของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมิน
 ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
 สินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน
 ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี ฝ่ายบริหาร
 ได้ใช ้ประมาณการและดุลยพิน ิจใน
 ประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง
2. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินรวมข้อ 3 ในระหว่างไตรมาสท่ี
 4 ปี 2563 บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบ
 ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ 
 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
 เกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 แล้ว ดังน้ัน ในการจัดทำางบการเงิน
 รวมและเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึง
 พิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามแนว
 ปฏิบัติทางการบัญชี เรื ่อง มาตรการ
 ผ่อนปรนช่ัวคราวสำาหรับทางเลือกเพ่ิมเติม
 ทางบัญชีเพื ่อรองรับผลกระทบจาก
 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
 ไวร ัสโคโรนา 2019 ที ่ประกาศโดย
 สภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการด้อยค่าของ
 ค่าความนิยม ท่ีบริษัทฯ ได้เคยถือปฏิบัติ
 ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไม่มีผลกระทบอย่าง
 มีสาระสำาคัญต่องบการเงินรวมและ
 เฉพาะกิจการของบริษัทฯ

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเลือกนำา
 มาตรการผ่อนปรนชั ่วคราวสำาหร ับ
 ทางเลือกเพ่ิมเติมทางการบัญชีสำาหรับเร่ือง

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที ่กำาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที ่ข ้าพเจ้าได้ร ับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื ่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

 เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ
ที ่ม ีน ัยส ำาค ัญที ่ส ุดตามดุลยพิน ิจเย ี ่ยง
ผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพของข ้าพเจ ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับ
เรื่องเหล่านี้
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ ่งได้รวมวิธีการ
ตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ต่องบการเงินโดยรวม 

 เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการ
ตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

 รายได้จากการขายและบริการถือเป็น
รายการหลักของกลุ ่มบริษัทที ่ม ีจ ำานวน
รายการและจำานวนเงินท่ีมีนัยสำาคัญและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกำาไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้กลุ ่มบริษัทมีรายการขายและบริการ
ผ่านสาขาเป็นจำานวนมากซ่ึงกระจายท่ัวประเทศ
โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต 
นอกจากนี ้  สถานการณ์การแข ่งข ันใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีความ
รุนแรงข้ึน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุน้ี
ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้
ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบ
การควบคุมทั ่วไปของระบบสารสนเทศ
โดยรวมและระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดย
การสอบถามผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ทำาความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบทางปฏิบัติ
ตามการควบคุมที่กลุ ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขาย
และบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วง
ใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือตรวจสอบกับ
เอกสารประกอบรายการขายและบริการ 
ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
บัญชีรายได้จากการขายและบริการแบบ
แยกย่อย (Disaggregated Data) เพ่ือตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย
และบร ิการตลอดรอบระยะเวลาบ ัญช ี
โ ดย เ ฉพาะร ายกา รบ ัญช ี ท ี ่ ท ำ า ผ ่ า น
ใบสำาคัญทั่วไป (Journal Voucher)

การด้อยค่าของค่าความนิยม

 ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญเร่ืองการพิจารณา

การด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
เนื ่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่า
ความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่
สำาคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง
ในการระบุสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์น้ัน
รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและอัตรา
การเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้
เกิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยม 
 ในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงิน
ท ี ่ฝ ่ายบร ิหารของกล ุ ่มบร ิษ ัทเล ือกใช ้
โดยการทำาความเข้าใจกระบวนการพิจารณา
ของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และข้าพเจ้า
ได้ทำาการทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ใช้ใน
การประมาณการกระแสเงินสดที ่คาดว่า
จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำาโดย
ฝ ่ ายบร ิหารของกล ุ ่ มบร ิษ ัท โดยการ
เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูล
ภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท รวมถึง
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตรา
คิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่ม
บริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา
ผู ้เชี ่ยวชาญภายในสำานักงานฯ เพื ่อช่วย
ประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยการเทียบเคียง
กับแหล่งข้อมูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์ในอดีตของผู้เชี ่ยวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการคำานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบ
จำาลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบ

 การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู ้ให้เช่า
 มาถือปฏิบัติอยู ่ โดยไม่มีผลกระทบ
 อย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม
 และเฉพาะกิจการของบริษัท

ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข
ต่อกรณีดังกล่าวทั้ง 2 ข้อแต่อย่างใด
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ของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำาคัญต่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตรา
ค ิดลดและอ ัตราการเต ิบโตของรายได ้
ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น 
ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปี
ของกลุ ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ใน
รายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับ
ข ้าพเจ ้าภายหล ังว ันท ี ่ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื ่อมั ่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้
ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่
หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของ
กลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหาก
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบ
เพ่ือให้มีการดำาเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำา
และนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตาม

ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบ
ในการประเมนิความสามารถของกลุม่บริษัท
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องกรณีที่มี
เรื ่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส ำาหรับการดำาเนินการต่อเนื ่อง เว ้นแต่
ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท
หร ือหย ุดด ำ า เน ินงานหร ือไม ่สามารถ
ดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู ้ม ีหน้าที ่ในการกำากับดูแลมีหน้าที ่
ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการ
จัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ความเชื ่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการ
 แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
 สาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
 และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 
 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
 และเหมาะสมเพื ่อเป็นเกณฑ์ในการ
 แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
 ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
 สาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
 จะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
 เนื ่องจากการทุจริตอาจเกี ่ยวกับการ
 สมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
 หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล
 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
 หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข ้าใจในระบบการควบคุม
 ภายในที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
 เพ ื ่อออกแบบว ิธ ีการตรวจสอบให ้
 เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
 วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
 ความมีประสิทธิผลของการควบคุม
 ภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
 การบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุผล
 ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
 เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงาน
 ต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
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 การสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอน
 ที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
 สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
 อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของ
 กลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง
 หรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
 ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
 ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
 ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
 ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
 ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
 ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
 ข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
 ท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี
 ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
 ให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงาน
 ต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและ
 เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
 ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
 เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นโดยถูกต้องตามที่
 ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี
 ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูล
 ทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
 ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดง
 ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
 รับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การ
 ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 กลุ ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบ
 แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีกำากับดูแล
ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที ่ ได ้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที ่มีนัยสำาคัญในระบบ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู ้มีหน้าที ่
ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำากับ
ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ

เป็นอิสระของข้าพเจ ้าและมาตรการที ่
ข ้าพเจ ้าใช ้ เพ ื ่อป ้องก ันไม ่ ให ้ข ้าพเจ ้า
ขาดความเป็นอิสระ
 จากเร ื ่องที ่ส ื ่อสารกับผู ้ม ีหน้าท ี ่ ใน
การกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ
ที ่ม ีนัยสำาคัญมากที ่ส ุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็น
เรื ่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเรื ่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ท ี ่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ียสาธารณะจะได ้จาก
การสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและ
การนำาเสนอรายงานฉบับนี้

นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

รายงานประจำาปี 2563
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  509,452,008  808,107,695  383,587,704  508,643,560 

เงินลงทุนชั่วคราว 4, 9  -  7,225,069,278  -  6,437,426,824 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7, 10  110,000,215  157,845,146  196,807,720  276,424,868 

สินค้าคงเหลือ 11  418,164,039  358,098,079  378,378,219  309,863,744 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4, 12  7,153,654,136  -  6,255,937,743  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4  118,623,229  191,141,984  85,179,267  152,449,893 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  8,309,893,627  8,740,262,182  7,299,890,653 7,684,808,889 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 4, 12  825,806,858  -  825,806,858  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -  2,761,479,762  2,761,479,762 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 14  895,039,974  902,043,320  912,947,457  912,947,457 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4, 15  -  1,218,838,142  -  1,218,838,142 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4, 16  3,253,668,194  3,769,143,405  2,478,229,407  2,866,865,660 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 21  3,956,249,695  -  3,067,677,304  - 

ค่าความนิยม 13, 17  1,477,657,048  1,477,657,048  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4, 18  919,273,423  976,996,122  82,304,219  115,344,587 

สิทธิการเช่า 4, 19  -  205,964,426  -  193,374,157 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28  181,838,109  121,586,397  148,218,676  108,501,318 

เงินมัดจ�า  534,004,815  529,095,947  356,721,363  357,223,848 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,043,538,116  9,201,324,807 10,633,385,046 8,534,574,931 

รวมสินทรัพย์ 20,353,431,743 17,941,586,989 17,933,275,699 16,219,383,820 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 20  1,312,171,112  1,855,307,507  1,113,071,511  1,512,781,209 

รายได้ค่าธรรมเนยีมสมาชกิรอตดับญัชี  21,064,471  36,477,189  14,925,394  24,057,813 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4, 21  1,126,492,433  -  831,564,448  - 

ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4, 22  -  12,849,656  -  12,849,656 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  145,405,922  278,647,215  142,496,724  217,593,661 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  239,990,186  283,314,646  181,207,104  220,420,247 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,845,124,124  2,466,596,213  2,283,265,181 1,987,702,586 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

 ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 4, 21  2,564,580,262  -  2,017,022,828  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี 4, 22  -  38,502,572  -  38,502,572 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว
 ของพนักงาน 23 

 
718,466,074  617,352,274  630,148,174  553,721,258 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28  165,270,362  170,985,763  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4  212,547,040  21,461,956  156,486,222  21,663,402 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  3,660,863,738  848,302,565  2,803,657,224  613,887,232 

รวมหนี้สิน  6,505,987,862  3,314,898,778  5,086,922,405 2,601,589,818 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 920,878,100 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 
920,878,100 

 
920,878,100 

 
920,878,100  920,878,100 

  ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระ
  เต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 920,878,100 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 
920,878,100  920,878,100  920,878,100 

 
920,878,100 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  8,785,027,903  8,785,027,903  8,785,027,903  8,785,027,903 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
 เป็นเกณฑ์

 
656,331,057  656,331,057  656,331,057  656,331,057 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 24  92,585,000  92,585,000  92,585,000  92,585,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร  3,064,100,985  3,844,557,041  2,391,531,234  3,160,649,715 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้  4,076,922  7,098,631  -  2,322,227 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  13,522,999,967  14,306,477,732  12,846,353,294 13,617,794,002 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย  324,443,914 

 
320,210,479  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,847,443,881 14,626,688,211 12,846,353,294 13,617,794,002 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,353,431,743 17,941,586,989 17,933,275,699 16,219,383,820 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

งบก�ำไรขำดทุน

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ  13,360,876,148  17,408,959,581  11,119,294,555 15,163,808,622 

เงินปันผลรับ 13  -  -  -  352,499,843 

รายได้อื่น  260,634,488  330,138,147  431,733,180  479,091,386 

รวมรายได้ 13,621,510,636 17,739,097,728 11,551,027,735 15,995,399,851 

ค่าใช้จ่าย 27 

ต้นทุนขายและบริการ  4,577,203,543  5,482,624,603  4,428,111,382  5,654,149,285 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  6,765,532,533  7,901,861,167  5,185,426,828  6,361,222,446 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,181,435,713  1,281,077,006  851,667,426  1,007,449,581 

ค่าใช้จ่ายอื่น 14  -  -  -  55,759,396 

รวมค่าใช้จ่าย 12,524,171,789 14,665,562,776 10,465,205,636 13,078,580,708 

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,097,338,847  3,073,534,952  1,085,822,099 2,916,819,143 

รายได้ทางการเงิน 25  33,747,167  131,732,290  33,598,728  131,491,944 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
 ในการร่วมค้า 14  (6,303,864)  (41,091,701)  -  - 

ต้นทุนทางการเงิน 26  (73,296,526)  (690,344)  (57,531,895)  (690,344)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,051,485,624  3,163,485,197  1,061,888,932  3,047,620,743 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28  (139,879,619)  (553,253,624)  (153,126,616)  (482,021,042)

ก�าไรส�าหรับปี  911,606,005  2,610,231,573  908,762,316  2,565,599,701 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  907,372,570  2,603,590,376  908,762,316  2,565,599,701 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย
 ทีไ่ม่มีอ�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย  4,233,435  6,641,197 

 911,606,005  2,610,231,573 

ก�าไรต่อหุ้น 29 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.99  2.83  0.99  2.79 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก�าไรส�าหรับปี  911,606,005  2,610,231,573  908,762,316 2,565,599,701 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีถ่กูหรอืจะถกูบนัทึกในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
 การแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็น
 เงนิตราต่างประเทศ  (699,482)  (931,013)  -  - 

ผลก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  -  5,579,000  -  5,579,000 

โอนผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
 เงินลงทุนที่จ�าหน่ายระหว่างงวด
 ไปก�าไรหรือขาดทุน  (2,902,783)  -  (2,902,783)  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28  580,556  (1,115,799)  580,556  (1,115,799)

ผลก�าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลง 
 มลูค่าเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าด้วย
 มลูค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้  (2,322,227)  4,463,201  (2,322,227)  4,463,201 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วน
 ของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 23.2  (37,018,840)  (102,805,823)  (25,385,490)  (95,152,677)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28  6,762,619  20,377,874  5,077,098  19,030,535 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 - สุทธิจากภาษีเงินได้  (30,256,221)  (82,427,949)  (20,308,392)  (76,122,142)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (33,277,930)  (78,895,761)  (22,630,619)  (71,658,941)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  878,328,075  2,531,335,812  886,131,697  2,493,940,760 

การแบ่งปันก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  874,094,640  2,524,694,615  886,131,697  2,493,940,760 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  4,233,435  6,641,197 

 878,328,075  2,531,335,812 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  1,051,485,624  3,163,485,197  1,061,888,932  3,047,620,743 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็น
 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไรจากการขายเงินลงทุน  (111,768,413)  (63,862,879)  (103,906,252)  (51,130,679)

 ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  เงินลงทุนในตราสารหนี้  (18,829,978)  (15,593,630)  (19,120,201)  (14,559,940)

 ขาดทนุ (ก�าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกิดขึน้จรงิ  23,026,554  (22,095,047)  23,026,554  (22,095,048)

 ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  -  1,704,002  -  1,704,002 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า  -  -  -  55,759,396 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  6,303,864  41,091,701  -  - 

 ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย  2,783,970  3,068,429  2,783,970  3,068,429 

 ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  22,452,249  26,898,820  18,650,723  22,470,881 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  2,136,979,493  777,055,959  1,551,722,439  604,746,026 

 ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า  (277,482,225)  -  (193,335,055)  - 

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตดัจ�าหน่ายอปุกรณ์

 สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  29,402,139  27,451,552  14,938,856  20,999,559 

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 79,039,169  58,527,808  64,684,461  51,301,647 

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)  -  (107,534)  -  - 

 รายได้บัตรของขวัญ - สุทธิจากส่วนที่ขาย
  และรับช�าระเป็นเงินสดในระหว่างปี  (16,867,465)  (22,854,432)  (15,911,135)  (21,654,582)

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก - สุทธิจากส่วน
  ที่ขายและรับช�าระเป็นเงินสดในระหว่างปี (36,477,189)  (44,795,771)  (24,057,812)  (35,477,601)

 เงินปันผลรับ  -  -  -  (352,499,843)

 ดอกเบี้ยรับ  (33,747,167)  (131,584,195)  (33,598,728)  (131,491,944)

 ดอกเบี้ยจ่าย  91,965,087  690,344  70,832,851  690,344 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  2,948,265,712  3,799,080,324  2,418,599,603  3,179,451,390 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (4,027,683)  (14,848,892)  27,744,534  (11,763,926)

 สินค้าคงเหลือ  (62,849,930)  (20,783,377)  (71,298,445)  (11,463,673)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (36,964,683)  209,570,432  (41,194,103)  211,055,906 

 เงินมัดจ�า  (4,908,868)  (30,916,019)  502,485  (19,642,830)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (490,321,217)  (103,516,906)  (365,852,281)  (178,653,393)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (26,456,995)  52,501,503  (23,302,008)  50,341,546 

 รายได้รอตัดบัญชี  21,064,471  34,879,203  14,925,393  23,905,108 

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

  ของพนักงาน  (14,944,209)  (24,311,958)  (13,643,035)  (24,380,997)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  13,277,628  196,914  5,739,757  132,452 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  2,342,134,226  3,901,851,224  1,952,221,900  3,218,981,583 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ย  85,619,781  106,142,822  85,471,342  106,050,571 

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (335,811,614)  (573,754,557)  (262,283,257)  (493,471,018)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  2,091,942,393  3,434,239,489  1,775,409,985 2,831,561,136 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 
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ณ วันที่ 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้และ
 เงินฝากประจ�าลดลง  657,096,555  1,885,808,873  759,598,556  1,879,609,215 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า  -  (223,875,000)  -  (223,875,000)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  -  (1,939,453,967)  - (2,069,999,950)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (302,172,388)  (658,967,945)  (197,939,293)  (487,922,632)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (13,423,935)  (26,141,789)  (8,383,735)  (24,733,720)

เงินสดจ่ายส�าหรับสิทธิการเช่า  -  (404,321)  -  (404,321)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1,630,970  5,978,682  10,966,841  24,620,057 

เงินปันผลรับ  -  -  -  352,499,843 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  343,131,202 (957,055,467)  564,242,369 (550,206,508)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า  (1,076,156,877)  -  (807,135,805)  - 

เงินปันผลจ่าย  (1,657,572,405)  (2,394,279,570)  (1,657,572,405) (2,394,279,412)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,733,729,282) (2,394,279,570) (2,464,708,210) (2,394,279,412)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (298,655,687)  82,904,452  (125,055,856) (112,924,784)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  808,107,695  725,203,243  508,643,560  621,568,344 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ปลายปี (หมายเหตุ 8)  509,452,008  808,107,695  383,587,704  508,643,560 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์  48,822,294  101,637,472  38,902,848  72,760,265 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น  902,860,372  -  674,348,414  - 

  ซื้ออุปกรณ์และโปรแกรม
  คอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่า
  การเงิน  -  50,661,883  -  50,661,883 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม 2563

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม

1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด  
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท 
จ�ากัดตามกฎหมายไทยและได้จดทะเบียน 
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตาม 
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และม ี
ภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ คือการประกอบกิจการภัตตาคาร 
โดยใช้เครือ่งหมายการค้า “เอม็ เค เรสโตรองต์”  
ที่อยู ่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู ่ที ่
เลขที่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิทั 
มีสาขาเปิดให้บริการจ�านวน 722 สาขา  
(เฉพาะบริษัทฯ จ�านวน 499 สาขา) (2562:  
733 สาขา เฉพาะบรษิทัฯ จ�านวน 508 สาขา)

 1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยาย 
วงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้เกดิการชะลอ 
ตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

และอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่ 
อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การจ�ากัด 
หรือหยุดชะงักการผลิต การด�าเนินงานที ่
ล่าช้าขึ้น เป็นต้น
 สถานการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบท�าให้ 
กลุม่บรษิทัไม่สามารถขายสนิค้าและให้บริการ 
กบัลกูค้าทีต้่องการรับประทานอาหารภายใน 
ร้านได้ตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2563 ตาม 
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร ่
ระบาดของโรค แต่สามารถให้ลกูค้าซือ้สนิค้า 
และรับกลับได้ หรือให้บริการแบบส่งถึง 
บ้านได้ ต่อมารัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการ 
ลอ็กดาวน์เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรค  
ท�าให้กลุ ่มบริษัทกลับมาด�าเนินธุรกิจได ้
ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563  
อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นส่งผล 
ไปทุกภาคส่วน ดังนั้น จ�านวนลูกค้าที่มา 
ใช้บริการจึงยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เหตุการณ ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 
ฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแส 
เงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ ่ม
บริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัทมีการ
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว 
และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน 

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  
ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเดน็ต่างๆ เมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลง

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

 2.1 งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตาม
ความในพระราชบัญญติัการบญัช ีพ.ศ. 2543
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป ็นงบ 
การเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตาม 
กฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล 
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
 งบการเงินนี้ได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ 
ราคาทุนเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ 
ในนโยบายการบัญชี
 2.2 เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิรวม
 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าข้ึนโดย 
รวมงบการเงินของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี ้
เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ )

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด ร้านอาหาร ไทย 100 100

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง 
 เซ็นเตอร์ จ�ากัด

ให้บริการด้านการฝึกอบรม ไทย 100 100

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด 
 ซัพพลาย จ�ากัด

ผลิตอาหารเพื่อจ�าหน่าย ไทย 100 100

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น 
 เซ็นเตอร์ จ�ากัด

วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อาหารและเครื่องดื่ม

ไทย 100 100

บริษัท คาตาพัลท์ จ�ากัด ลงทุนในกิจการร้านอาหาร ไทย 100 100

บริษัทย่อย 
(ถือหุ้นโดยบริษัท คาตาพัลท์ จ�ากัด)

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด ร้านอาหาร ไทย 65 65

 ข) บรษิทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการ 
ทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษัิทฯ 
มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้
อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้ 
 ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัท 
ย ่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวม 
ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม
บรษิทัย่อยจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สดุการควบคมุ 
บริษัทย่อยนั้น 
 ง) งบการเงินของบริษัทย ่อยได ้
จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระ 
ส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ล้ว 
 ฉ) ส่วนของผู ้มีส ่วนได้เสียที่ไม ่ม ี
อ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุน 

และสนิทรพัย์สทุธขิองบริษทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้ 
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยก 
ต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและ 
ส่วนของผูถ้อืหุ้นในงบแสดงฐานะการเงนิรวม
 ช) ในการบันทึ ก บัญชี เ ก่ี ยวกับ 
การซือ้กจิการ ผลต่างระหว่างมลูค่าสทุธขิอง
สินทรัพย์ที่ซ้ือตามราคายุติธรรมและมูลค่า 
ที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยม”  
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
 2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะ
กจิการ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและ
การร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงินใหม่

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัได้น�ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ 
จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให ้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง 
การบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 
งบการเงินของกลุ ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ่
ซึ่งได ้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงิน

 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
    ในหน่วยงานต่างประเทศ
 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วย
    ตราสารทุน

บัญชีท่ีเกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนด 

หลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า  

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของ 

สัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ 

และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่ม ี

ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เว้นแต่ 

สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

 การบัญชีส�าหรับผู ้ ให ้เช ่าไม ่มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคญัจากมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด

ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน

หรือสัญญาเช่าเงินทุน

 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของ

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับ

ก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดง

เปรียบเทียบ

 ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบาย 

การบัญชีแสดงอยู ่ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 4

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง 

มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืก 

เพ่ิมเตมิทางบญัชเีพือ่รองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สภาวิชาชีพบัญชี ได ้ประกาศใช ้ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการ 

ผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเติม 

ทางบญัชเีพือ่รองรบัผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ  

และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ 

ทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียังมีความไม่แน่นอน 

เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ 

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  

22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 

การจัดท�างบการเงินของกลุ ่มบริษัทที่มี 

รอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลา 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

 ในระหว่างไตรมาสที ่1 ถงึ 3 ของปี 2563 

กลุ ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการ 

ผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเติม 

ทางบัญชีในเรื่องดังต่อไปนี้

 - เลือกที่จะไม่น�าข้อมูลเกี่ยวข้อง 

สถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อ 

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

มาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม

 - เลอืกทีจ่ะไม่น�าการลดค่าเช่าตาม 

สัญญาจากผู ้ให้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์  

COVID-19 มาถอืเป็นการเปลีย่นแปลงสญัญา 

เช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า 

ที่ครบก�าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ 

ดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับ 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน 

ตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ 

ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงนิสด 

ตามสญัญาและแผนธรุกจิของกจิการ (Business  

Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณ 

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช ้

แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญช ี

ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการ 

และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานกลุ่มนีไ้ม่มผีลกระทบอย่างมี

สาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี  

16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17  

เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน 
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ส่วนลด พร้อมท้ังกลับรายการค่าเสื่อมราคา 

จากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจาก 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทีย่งัคงรบัรูใ้นแต่ละงวด 

ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึก 

ผลต่างที่เกิดขึ้นในก�าไรหรือขาดทุน

 ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 กลุม่บรษิทั 

ได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ 

มูลค่าของค่าความนิยมจากความไม่แน่นอน 

ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดงันัน้ ในการ 

จัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัจงึพจิารณายกเลกิ 

การถอืปฏบิตัติามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

ส�าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีฉพาะเรือ่ง 

การด้อยค่าของค่าความนิยม ท่ีกลุ่มบริษัท 

ได้เคยถือปฏิบัติในช่วงท่ีผ่านมา โดยไม่ม ี

ผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

ของกลุ่มบริษัท

 อย่างไรกต็าม กลุม่บรษิทัยงัคงเลอืกน�า 

มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือก 

เพิ่มเติมทางบัญชีส�าหรับเรื่องดังต่อไปนี้มา 

ถือปฏิบัติอยู่

 - เลอืกทีจ่ะไม่น�าการลดค่าเช่าตาม 

สัญญาจากผู ้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์  

COVID-19 มาถอืเป็นการเปลีย่นแปลงสญัญา 

เช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า 

ที่ครบก�าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ 

ส่วนลด พร้อมท้ังกลับรายการค่าเสื่อมราคา 

จากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจาก 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทีย่งัคงรับรูใ้นแต่ละงวด 

ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึก 

ผลต่างที่เกิดขึ้นในก�าไรหรือขาดทุน

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณา

แล้วเหน็ว่าการน�ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 

ส�าหรบัทางเลอืกเพิม่เติมทางการบญัชีส�าหรับ 

เรื่องการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า 

มาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคัญ 

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มี 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2564

 สภาวิชาชีพบัญชี ได ้ประกาศใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ 

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิม 

ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ 

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา 

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย 

ให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละ 

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัท

พจิารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบ 

อย ่างมีสาระส�าคัญต ่อ งบการเงินของ 

กลุ่มบริษัทในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าว 

มาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลง
นโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน�ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ใหม่มำถือปฏิบัติ 

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินกลุ ่มเครื่องมือ 

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  16 มาถือปฏิบัติ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือก 

ปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดย 

ปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม  

2563 และไม ่ปรับย ้อนหลังงบการเงิน 

งวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน  

ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการน�ามาตรฐาน 

เหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ 



31 ธันวาคม 
2562

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  

กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน

มาตรฐาน  
การรายงาน  
ทางการเงิน  
ฉบับท่ี 16

1 มกราคม 
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ผลกระทบจาก
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราว 7,225,069 (7,225,069) - -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 7,313,050 - 7,313,050

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 191,142 (87,981) - 103,161

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,218,838 - 1,218,838

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,218,838 (1,218,838) - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,769,144 - (26,974) 3,742,170

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 976,996 - (23,709) 953,287

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 4,434,166 4,434,166

สิทธิการเช่า 205,965 - (205,965) -

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี - - 1,088,852 1,088,852

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 12,850 - (12,850) -

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 2,955,203 2,955,203

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สทุธจิากส่วน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 38,503 - (38,503) -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 21,462 - 184,816 206,278



31 ธันวาคม 
2562

มาตรฐาน 
การรายงาน 
ทางการเงิน  

กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน

มาตรฐาน  
การรายงาน  
ทางการเงิน  
ฉบับท่ี 16

1 มกราคม 
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจาก

54

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราว 6,437,427 (6,437,427) - -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 6,525,408 - 6,525,408

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 152,450 (87,981) - 64,469

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,218,838 - 1,218,838

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,218,838 (1,218,838) - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,866,866 - (22,151) 2,844,715

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 115,345 - (23,709) 91,636

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 3,421,087 3,421,087

สิทธิการเช่า 193,374 - (193,374) -

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี - - 846,009 846,009

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 12,850 - (12,850) -

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 2,258,131 2,258,131

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 38,503 - (38,503) -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 21,663 - 129,066 150,729



มูลค่า
ตามบัญชีเดิม

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รวมราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9

มูลค่า
ตามบัญชีเดิม

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รวมราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9
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 4.1 เครื่องมือทางการเงิน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 808,108 - - 808,108 808,108

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 157,845 - - 157,845 157,845

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 7,313,050 7,313,050 - - 7,313,050

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,218,838 - 918,588 300,250 1,218,838

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 9,497,841 7,313,050 918,588 1,266,203 9,497,841

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 508,643 - - 508,643 508,643

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 276,425 - - 276,425 276,425

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 6,525,408 6,525,408 - - 6,525,408

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 1,218,838 - 918,588 300,250 1,218,838

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 8,529,314 6,525,408 918,588 1,085,318 8,529,314

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก�าหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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 4.2 สัญญาเช่า
 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่เคย 
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 
ของกลุม่บรษัิท ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส�าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ กลุม่บริษทัรับรูม้ลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ 
และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,499,423 2,810,667

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 604,204 343,630

หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า (810) (810)

 สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ (110,115) (100,700)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 3,992,702 3,052,787

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 51,353 51,353

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,044,055 3,104,140

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ร้อยละต่อปี) 1.39 - 3.18 1.39 - 3.18

ประกอบด้วย

 หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,088,852 846,009

 หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 2,955,203 2,258,131

4,044,055 3,104,140

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 
2563 สรุปได้ดังนี้

สิทธิในการใช้พื้นที่ 4,388,306 3,375,227

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน 22,151 22,151

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,709 23,709

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,434,166 3,421,087
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5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 รายได้จากการขายและบริการ
 รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้
จากการขายอาหารและเครือ่งด่ืมในภัตตาคาร  
ซึง่รบัรูเ้มือ่ได้ส่งมอบสนิค้าและให้บรกิารแล้ว  
รายได้จากการขายและบริการแสดงมูลค่า 
ตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบและ 
บริการที่ได้ให้หลังจากหักส่วนลดแล้ว
 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก
 รายได้จากบัตรสมาชิกรับรู ้โดยวิธี 
เส้นตรงตลอดอายุของบัตรสมาชิก
 รายได้ดอกเบี้ย 
 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
ด้วยวธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ โดยจะน�ามลูค่าตาม 
บัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณ 
กับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต 
ในภายหลัง ที่จะน�ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของ 
สินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล 
ขาดทุนด ้านเครดิตที่คาดว ่าจะเกิดขึ้น)  
มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 เงินปันผลรับ
 เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายได้เมือ่บรษิทัฯ 
มีสิทธิในการรับเงินปันผล
 รายได้อื่น
 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ 
คงค้าง

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ 
เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง 
ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน 
นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการ
เบิกใช้

 5.3 สินค้าคงเหลือ
 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงตามราคาทุน  

(วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะ 
ได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทุนดงักล่าว 
หมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้ง 
ค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
 วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์แสดงตาม
ราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า 
สทุธิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า และ
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อ 
มีการเบิกใช้
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจาก
ราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ
หักด้วยต้นทุนท่ีจ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขาย
สินค้านั้นได้

 5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
การร่วมค้า 
 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและการร่วมค้า
ท่ีแสดงอยู ่ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

 5.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร
และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก 
ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธี 
เส้นตรงตามอายุให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5   ปี
อาคาร 20 ปี
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า ตามอายุสัญญาเช่า
งานระบบ 10 ปี
อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ด�าเนินงาน 5  ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5  ปี และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน 3  ปี และ 5  ปี
ยานพาหนะ 5  ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณ 
ผลการด�าเนินงาน
 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน 
งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่าง 
ติดตั้ง
 กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร  
และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่าย 
สินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 
เชิ ง เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช ้หรือ 
การจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือ 
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู ้
ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการ 
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 5.6 ค่าความนิยม 
 กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของ 
ค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุน 
การรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 
ของสนิทรพัย์สทุธทิีไ่ด้มา หากมลูค่ายุตธิรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ ได ้มาสูงกว ่าต ้นทุน 
การรวมธรุกจิ บรษิทัฯ จะรบัรูส่้วนท่ีสงูกว่านี้ 
เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที
 กลุ ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตาม 
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะ 
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกป ี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 
เกิดขึ้น
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการ 
ด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยม 
ที่เกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของ 
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่า
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จะได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้จากการรวมกจิการ  
และกลุ ่มบริษัทจะท�าการประเมินมูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่ม 
ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)  
หากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยของ 
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่า 
ตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน และ 
กลุ ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน 
จากการด้อยค่าได้ในอนาคต

 5.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
 กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของ 
สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาจากการรวมธุรกจิ 
ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ 
ซือ้ธรุกจิ ส่วนสนิทรัพย์ไม่มตัีวตนทีไ่ด้มาจาก 
การอ่ืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรก 
ของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการ 
รับรู ้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย 
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 
ของสินทรัพย์นั้น
 กลุ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่ม ี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่าง 
มีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ 
นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์
ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิด 
การด้อยค่า กลุม่บรษิทัจะทบทวนระยะเวลา 
การตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่าย 
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นป ี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู ้เป็น 
ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
 สินทรัพย ์ ไม ่มีตั วตนที่มีอายุการ 
ให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 สนิทรัพย์สทิธกิารใช้วัดมลูค่าด้วยราคา 
ทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม ผลขาดทนุจากการ 
ด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่า 
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของ 
สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงนิ 
ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ร่ิมแรก  
ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ�านวนเงิน 
ที่จ่ายช�าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า 
เริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล 
และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
 ค่าเสือ่มราคาของสนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 
ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ
สญัญาเช่า อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ของสนิทรัพย์สทิธกิารใช้แล้วแต่ระยะเวลาใด 
จะสั้นกว่า ดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5   ปี และ 10 ปี
เครื่องหมายการค้า 30  ปี

 5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับ
บรษิทัฯ หมายถงึบคุคลหรอืกิจการทีม่อี�านาจ
ควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม 
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 นอกจากน้ี บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้ 
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ  
ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ 
บริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 5.9 สัญญาเช่า
 นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2563
 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
 ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า กลุม่บรษิทั
จะประเมนิว่าสัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบ 
ด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญา 
เช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสญัญานัน้
มีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 
ที่ระบุได้ส�าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
 กลุม่บรษิทัใช้วธิกีารบญัชเีดยีวส�าหรบั
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่า
ทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า ณ  
วันทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรัพย์อ้างองิ 
พร้อมใช้งาน) กลุม่บริษทับนัทกึสนิทรพัย์สทิธิ 
การใช้ซึง่แสดงสิทธิในการใช้สนิทรัพย์อา้งองิ 
และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�าระ 
ตามสัญญาเช่า
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สิทธิในการใช้พื้นที่ 3 - 9 ปี
อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ด�าเนินงาน ตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน 5  ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5  ปี
สิทธิการเช่า ตามอายุสัญญาเช่า

 หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์
อ้างองิได้โอนให้กบักลุม่บริษทัเมือ่สิน้สดุอายุ
สญัญาเช่าหรอืราคาทนุของสนิทรพัย์ดงักล่าว
ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคา
จะค�านวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ของสินทรัพย์
 หนี้สินตามสัญญาเช่า
 หนีส้นิตามสัญญาเช่าวัดมลูค่าด้วยมลูค่า 
ปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญา
เช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จ�านวนเงนิทีต้่องจ่าย 
ตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วย 
สิง่จูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ึน้อยู ่
กบัดัชนหีรอือัตรา จ�านวนเงนิท่ีคาดว่าจะจ่าย 
ภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึง 
ราคาใช้สทิธขิองสทิธเิลอืกซ้ือซ่ึงมคีวามแน่นอน 
อย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุม่บรษิทัจะใช้สทิธนิัน้ 
และการจ่ายค่าปรบัเพือ่การยกเลิกสญัญาเช่า  
หากข้อก�าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า 
กลุม่บรษิทัจะใช้สทิธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  
กลุม่บรษิทับนัทกึค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยูก่บั 
ดชันหีรอือัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่หตกุารณ์ 
หรอืเงือ่นไขซึง่เก่ียวข้องกับการจ่ายช�าระนั้น 
ได้เกิดขึ้น 
 กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าด้วยอัตรา 
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา 
ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท 
หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัช ี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลง
จากการจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 
นอกจากนี้  มูลค ่าตามบัญชีของหนี้สิน 
ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ 
เปลีย่นแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลีย่นแปลง 
การจ ่ายช�าระตามสัญญาเช ่า หรือการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อ 
สินทรัพย์อ้างอิง

 สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่า 
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า
 สญัญาเช่าทีม่อีายสุญัญาเช่า 12 เดอืน 
หรอืน้อยกว่านับตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเร่ิมมผีล  
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า  
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด 
อายุสัญญาเช่า
 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อน 
วันที่ 1 มกราคม 2563
 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความ 
เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึ 
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ 
สินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ 
จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต ่
มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า 
หกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสนิ 
ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน 
ของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญา 
เช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน 
จะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของ 
สินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้ว 
แต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า 
 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น 
เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น 
สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตาม 
สัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู ้เป็นค่าใช้จ ่าย 
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง 
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
 กรณีสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทน 
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้
กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน กลุม่บรษิทั
บันทึกจ�านวนเงินที่ได ้รับตามสัญญาเช่า 

ด�าเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก�าไรหรือ 
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
เช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการ
ได้มาซึ่งสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมในมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

 5.10 เงินตราต่างประเทศ
 กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท  
ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 
กลุ่มบริษัท รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการ 
ที่รวมอยู ่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย 
สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละ 
กิจการนั้น
 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น  
ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน 
ทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
ได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 ก� า ไรและขาดทุนที่ เ กิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู ่
ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม
บรษิทัจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ  
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนของกลุม่บรษิทัหากมี 
ข้อบ่งชี้ว ่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า  
กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี 
มลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้  
ทัง้น้ีมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนหมายถงึมูลค่า 
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา 
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ 
สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแส 
เงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจาก 
สนิทรพัย์และค�านวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึง 
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การประเมนิความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนั 
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง 
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลัง 
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
หกัต้นทนุในการขาย กลุม่บรษิทัใช้แบบจ�าลอง 
การประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซึ่งเหมาะสมกับ 
สินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการ 
สามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่าย 
นั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ 
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา 
กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี 
ความเกี่ยวข้องกัน
 กลุม่บรษัิทจะรับรูร้ายการขาดทนุจาก
การด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 กลุม่บริษทัรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั  
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน
 กลุ ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกัน 
จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบด้วย 
เงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีก่ลุม่บรษิทั 
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได ้แยกออกจาก 
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัท 
จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
 กลุ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชย 
ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน 
ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่า 
เงนิชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 
หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ 
กลุ ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน ์
ระยะยาวอืน่ของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงนิ 
รางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา
 กลุม่บรษิทัค�านวณหนีส้นิตามโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit  
Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการ 
ประเมินภาระผูกพันดังกล ่าวตามหลัก 
คณิตศาสตร์ประกันภัย
 ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณ 
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
ของพนักงานจะรับรู ้ทันทีในก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น
 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณ 
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ 
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ 
พนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

5.13 ประมาณการหนี้สิน
 กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิ 
ไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก 
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ 
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะ 
เสยีทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง 
ภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลค่า 
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.14 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ 
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงาน 
จัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 กลุม่บริษทับนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดั 
บัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา 
ตามบัญชีของสินทรัพย ์และหน้ีสิน ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี 
ของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ เกี่ยวข ้องน้ัน  
โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบ 
ระยะเวลารายงาน 
 กลุ ่มบริษัทรับรู ้หน้ีสินภาษีเงินได ้ 
รอการตัดบญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่อง 

เสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิ 
ได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราว 
ที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง 
ไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษ ี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก 
ผลแตกต ่ างชั่ วคราวที่ ใช ้หั กภาษีและ 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี 
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ 
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความ 
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มี 
ก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ 
ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือ 
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
 กลุ ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอ 
การตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้ 
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.15 เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563
 กลุ ่มบริษัทรับรู ้รายการเมื่อเริ่มแรก 
ของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม  
และบวกด้วยต้นทุนการท�ารายการเฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัด 
มลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ  
อย่างไรก็ตาม ส�าหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มี 
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงนิทีม่นัียส�าคญั  
กลุ ่มบริษัทจะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิน 
ดงักล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าวไว้ 
ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 
 การจัดประเภทรายการและการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
 กลุ ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย ์ 
ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเร่ิมแรก  
เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีวั่ดมลูค่าในภายหลงั 
ด้วยราคาทุนตดัจ�าหน่าย สนิทรัพย์ทางการเงนิ 
ทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่าน 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ 
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณา
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จากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ 
สินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของ 
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย ์ 
ทางการเงิน
 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย 
 กลุ ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง 
การเงินด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย เมื่อกลุ่ม
บริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อ
รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเง่ือนไขตาม 
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นการรับช�าระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น 
ในวันที่ระบุไว้เท่านั้น 
 สินทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าววดัมลูค่า 
ในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและ 
ต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลก�าไร 
และขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ  
การเปลีย่นแปลง หรอืการด้อยค่าของสนิทรพัย์ 
ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของงบก�าไรขาดทุน 
 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
(ตราสารหนี้) 
 กลุ ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทาง 
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน เมือ่กลุม่บรษัิทถอืครองสนิทรพัย์ 
ทางการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน 
และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง 
การเงินก ่อให ้ เ กิดกระแสเงินสดที่ เป ็น 
การรับช�าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัท่ีระบไุว้เท่านัน้
 ทัง้นี ้รายได้ดอกเบีย้ ก�าไรหรือขาดทุน 
จากอัตราแลกเปลีย่น และผลขาดทนุจากการ 
ด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุน 
นั้นจะรับรู้ในส่วนของงบก�าไรขาดทุนและ 
ค�านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ 
ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย  
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
อื่นๆ จะรับรู้ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม 
ที่ เคยรับรู ้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
จะโอนเข้าไปยังส่วนของงบก�าไรขาดทุนเมื่อ 
มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านงบก�าไรขาดทุน
 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านงบก�าไรขาดทุน จะแสดง 
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม  
โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่า
ยุติธรรมในส่วนของงบก�าไรขาดทุน
 ท้ังนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 
หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตรา 
สารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภท
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร 
ขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ และสนิทรัพย์ทางการเงิน 
ทีม่กีระแสเงนิสดทีไ่ม่ได้รับช�าระเพียงเงนิต้น
และดอกเบี้ย
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสาร 
ทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่น 
ในส่วนของงบก�าไรขาดทุน 
 การจัดประเภทรายการและการวัด
มูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
 ยกเว้นหนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ กลุม่บรษิทั 
รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส�าหรับหนี้สินทาง 
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท�า 
รายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน 
เป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง 
ด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น 
จากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ 
การตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะ 
รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน โดยการ 
ค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึง 
ส่วนลดหรอืส่วนเกนิมลูค่า รวมถงึค่าธรรมเนียม 
หรอืต้นทนุทีถ่อืเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ีย 
ที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ�าหน่ายตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงนิในส่วนของงบก�าไรขาดทนุ
 การตัดรายการของเครื่องมือทาง 
การเงิน
 สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกูตดัรายการ 
ออกจากบัญชี เมื่อสิทธิท่ีจะได้รับกระแส
เงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มี 
การโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของ 
สินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยง 
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย ์

นัน้ หรอืมกีารโอนการควบคมุในสนิทรพัย์นัน้  
แม้ว ่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได ้คงไว ้ ซ่ึง 
ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมด 
ของสินทรัพย์นั้น 
 กลุ ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทาง 
การเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระ 
ผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระ 
ผูกพันน้ัน หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระ 
ผูกพันน้ัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทาง 
การเงินที่มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู ้
รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก�าหนดที่แตกต่างกัน 
อย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�าหนดของ 
หนี้สินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส�าคัญ จะถือว่า 
เป็นการตดัรายการหนีส้นิเดมิและรบัรูห้นีส้นิ 
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชี 
ดังกล่าวในส่วนของงบก�าไรขาดทุน 
 การด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงิน
 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน 
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี ้
ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�านวณจากผลต่างของ 
กระแสเงินสดที่จะครบก�าหนดช�าระตาม
สญัญากบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีก่ลุม่บรษัิท
คาดว่าจะได้รับช�าระ และคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์
ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา 
 ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญนับ
ตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัท 
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข ้างหน้า  
ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของ 
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญนับตั้งแต ่
การรบัรู้รายการเร่ิมแรก กลุม่บริษทัวัดมูลค่า 
ผลขาดทุนด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทนุ 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
ที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน 
 กลุ ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยง 
ด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เมื่อมี 
การค้างช�าระการจ่ายเงนิตามสัญญาเกนิกว่า  
30 วนั และพจิารณาวา่สนิทรพัย์ทางการเงนิ 
น้ันมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างช�าระการ 
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จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไร 
ก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณา 
ว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของ 
ความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส�าคัญและ 
มีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูล 
ภายในหรือข้อมูลภายนอกอ่ืน เช่น อันดับ 
ความน่าเชือ่ถอืด้านเครดติของผูอ้อกตราสาร 
 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการ 
ค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้นส�าหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวัน 
สิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัจงึไม่ม ี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง 
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุน 
จากผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจาก 
ข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตจากประสบการณ์ 
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ ์
ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพ 
แวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
 สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกูตดัจ�าหน่าย 
ออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได ้
รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
 การหักกลบของเครือ่งมอืทางการเงนิ
 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง 
การเงินจะน�ามาหักกลบกัน และแสดงด้วย 
ยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ 
กจิการมีสทิธบิงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ล้ว 
ในการหักกลบจ�านวนเงินที่รับรู้ และกิจการ 
มีความตัง้ใจทีจ่ะช�าระด้วยยอดสุทธ ิหรอืตัง้ใจ 
ที่จะรับสินทรัพย์และช�าระหนี้สินพร้อมกัน

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อน 
วันที่ 1 มกราคม 2563 
 ลูกหนี้การค้า
 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวน 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ ่มบริษัทบันทึก 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน 
โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงิน 
จากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจาก 
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์ 
อายุหนี้
 เงินลงทุน
 ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้าแสดง 
ตามมูลค่ายติุธรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่า
ยติุธรรมของหลกัทรพัย์บนัทึกในงบก�าไรขาดทนุ 

 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
แสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงใน 
มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรัพย์ดงักล่าวบันทกึ 
ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน และจะบนัทกึใน 
งบก�าไรขาดทนุเมือ่ได้จ�าหน่ายหลกัทรพัย์นัน้ 
ออกไป 
 ค) เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบ 
ก�าหนดช�าระในหน่ึงปี รวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบ 
ก�าหนดแสดงมูลค่าตามราคาทุนตัดจ�าหน่าย  
บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ รับรู้ส่วนต�่ากว่า 
มูลค่าตราสารหน้ีตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่ 
แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/ รับรู ้ น้ี 
จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
 ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ 
ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุน 
ท่ัวไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การด้อยค่า (ถ้ามี) 
 มลูค่ายตุธิรรมของตราสารหน้ีค�านวณ
โดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทย ส่วนมลูค่ายตุธิรรมของ
หน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของหน่วยลงทุน
 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รับกบัมลูค่าตาม 
บัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบก�าไร 
ขาดทุน

5.16 ตราสารอนุพันธ์
 กลุ ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของอัตราแลกเปลี่ยน 
 กลุม่บรษิทัรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของตราสาร 
อนพุนัธ์ด้วยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีท่�าสญัญา  
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม  
โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม 
ในภายหลงัในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ ทัง้นี้  
กลุม่บรษัิทแสดงตราสารอนพุนัธ์เป็นสนิทรพัย์ 
ทางการเงินเมือ่มมีลูค่ายติุธรรมมากกว่าศูนย์  
และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่า 
ยุติธรรมน้อยกว่าศูนย์ 
 กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มี 
อายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและ 
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 12 เดือน เป็น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม ่
หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่น
เป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีน หรอืหนีส้นิหมนุเวยีน

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่า 
จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคา 
ที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู ้อื่นโดย 
รายการดังกล ่าวเป ็นรายการที่ เ กิด ข้ึน 
ในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วม 
ในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคา 
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้อง 
ก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์  
และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ 
ที่ เ ก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะ 
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 
 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัด
มูลค ่าและเป ิดเผยมูลค ่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูทีน่�ามา
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย 
ของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินอย ่างเดียวกัน 
ในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ามารถสงัเกต 
ได้ของสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลู 
ทางตรงหรือทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต 
ได ้  เช ่น ข ้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ�าเป็นในการ 
โอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่า 
ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด 
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณ
กำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็น 
ต้องใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการในเรือ่ง 
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ 
และการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบ 
ต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ 
ต ่อข ้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป 
จากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิ 
และการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
 สัญญาเช่า 
 การก�าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิ 
การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือ
ยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
 ในการก�าหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบรหิาร 
จ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิในการประเมนิว่ากลุม่ 
บริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุ 
สัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค�านึงถึง 
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งหมดท่ีท�าให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจ
ส�าหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิ 
เลือกนั้น
 การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู ้ยืม
ส่วนเพิ่ม – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
 กลุ่มบริษัทไม่สามารถก�าหนดอัตรา 
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่าย 
บรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการก�าหนด 
อัตราดอกเบี้ยการกู ้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ ่ม 
บริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า  
โดยอัตราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่เป็นอตัรา 
ดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืม 
เงินทีจ่�าเป็นเพือ่ให้ได้มาซึง่สนิทรพัย์ทีม่มีลูค่า 
ใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพ 
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยม ี
ระยะเวลาการกู้ยมืและหลกัประกนัทีค่ล้ายคลงึ 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง 
การเงิน
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ 
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด 
ซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ 
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ 
แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่า ซึง่ตัวแปรทีใ่ช้ 
ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ 
ตัวแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยค�านงึถงึความเสีย่ง 
ทางด้านเครดติ (ทัง้ของธนาคารและคูสั่ญญา)  
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ 
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทาง 
การเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ 
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ 
ค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการ 
เปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ 
ค่าเสื่อมราคา
 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคาร 
และอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการ 
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า 
คงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์  
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้น
 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง 
สอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และ 
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน 
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า 
จะได ้ รับคืนต�่ากว ่ามูลค ่าตามบัญชีของ 
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง 
ใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์ 
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ือง 
กับสินทรัพย์นั้น

 ค ่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม ่มี 
ตัวตน
 ในการบนัทกึและวดัมลูค่าของค่าความ 
นิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา 
ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแส
เงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรพัย์  
หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสม 
ในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส 
เงินสดนั้นๆ
 สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
 กลุม่บรษิทัจะรับรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ 
รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราว 
ที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ 
เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทั 
จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ 
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ 
ขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง 
ประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวน 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น 
จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไร 
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ 
ช่วงเวลา
 ผลประโยชน ์หลังออกจากงาน 
ของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลัง 
ออกจากงานของพนักงานและตามโครงการ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  
ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั  
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการ 
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการ 
ขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน  
เป็นต้น
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 7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี กลุม่บริษทัมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า 
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 929 1,157 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 23 24 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายได้จากการบริหารงาน - - 177 155 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

เงินปันผลรับ - - - 353 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ขายสินทรัพย์ถาวร - - 9 19 ราคาตามบัญชีบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า - - 6 6 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ซื้อสินค้า - - 211 248 ราคาตลาด

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 128 165 ราคาตลาด

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย - - 2 - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า 1 5 1 5 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ขายสินทรัพย์ถาวร - 3 - 3 ราคาตลาด

รายได้ค่าตอบแทนสิทธิ 3 5 3 5 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายได้จากการบริหารงาน 4 3 4 3 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายได้ค่าสนับสนุนด้านการด�าเนินงาน 7 9 7 9 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - 8 - 8 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 43 58 43 - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าเช่าอุปกรณ์ด�าเนินงานจ่าย 42 44 25 28 ราคาตลาด

ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ่าย 28 36 28 36 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าขนส่งจ่าย 160 192 160 192 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าบริการจ่าย 97 35 74 28 ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริหารจัดเก็บสินค้า 147 43 147 43 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

 บริษัทย่อย - - 113,502,566 140,018,146

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 1,908,713 4,854,175 1,905,931 4,754,022

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,908,713 4,854,175 115,408,497 144,772,168

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)

 บริษัทย่อย - - 36,235,829 38,000,076

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 48,803,410 63,793,969 40,526,164 53,122,145

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 48,803,410 63,793,969 76,761,993 91,122,221

 สญัญาส�าคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
 สัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย 
การค้าและรูปแบบการให้บริการ และสิทธิ
ในการด�าเนินธุรกิจ
 เมือ่วันที ่10 กมุภาพนัธ์ 2537 บรษิทัฯ 
เข้าท�าสัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย 
การค้าและรูปแบบการให้บริการ “เอ็ม เค 
เรสโตรองต์” ในการเปิดร้านอาหารสุกี้ยากี้
รปูแบบไทยในประเทศญีปุ่น่แก่บรษิทั พลนัีส- 
เอ็มเค จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ในประเทศญีปุ่น่ โดยมค่ีาธรรมเนียมรายเดอืน 
ในอัตราตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าว 
มีอาย ุ3 ปี และจะต่ออายอุอกไปอีกทุกๆ 3 ปี 
จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งสิ้นสุดสัญญา 
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดสัญญา  
180 วัน
 สัญญารับจ้างบริหารงาน
 บรษิทัฯ เข้าท�าสัญญารบัจ้างบรหิารงาน 
ให้แก่ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด ซึ่ง 
บริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการ 

ปฏิบัติงานที่สาขา ด้านการพัฒนาธุรกิจและ 
งานวิศวกรรม ด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด  
ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร 
งานบุคคลและด้านการควบคุมคุณภาพ โดย 
บรษิทัฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการบรหิารงาน 
ตามสัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ  
13.5 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 (2562:  
อัตราเดือนละ 12.5 ล้านบาท) สัญญาจะม ี
การต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่า 
บริษทัฯ จะได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม เค  
อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะ 
เวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 บรษิทัฯ เข้าท�าสัญญารบัจ้างบริหารงาน 
ให้แก่บรษิทั เอม็เค เซอร์วิส เทรนนิง่ เซน็เตอร์ 
จ�ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงาน 
ในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน  
ด้านการบริหารงานบุคคลและบริหารงาน 
การฝึกอบรม โดยบรษิทัฯ จะได้รับค่าตอบแทน 

ในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ 0.24 ล้านบาท โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 -  
31 ธันวาคม 2563 (2562: อัตราเดือนละ  
0.17 ล้านบาท) สญัญาจะมกีารต่ออายุออกไป 
อกีทกุๆ 1 ปี จนกว่าบรษิทัฯ จะได้รับหนงัสอื 
แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  
จ�ากัด ล่วงหน้าก่อนสิน้สดุระยะเวลาในแต่ละ 
รอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 บริษทัฯ เข้าท�าสัญญารบัจ้างบริหารงาน 
ให้แก่ บรษัิท อนิเตอร์เนช่ันแนล ฟูด้ ซพัพลาย  
จ�ากัด ซ่ึงบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงาน 
ในด้านการจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน  
ด้านการบรหิารงานบคุคลและด้านการควบคมุ 
คุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทน 
ในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ 0.25 ล้านบาท โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 -  
31 ธันวาคม 2563 (2562: อัตราเดือนละ 
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0.20 ล้านบาท) สัญญาจะมีการต่ออายุออก
ไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับ 
หนงัสอืแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อักษร 
จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย  
จ�ากัด ล ่วงหน ้าก ่อนส้ินสุดระยะเวลา 
ในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 บรษิทัฯ เข้าท�าสัญญารบัจ้างบรหิารงาน 
ให้แก่ บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ากัด  
ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้าน 
การจัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้าน 
การบริหารงานบุคคลและบริหารงาน 
การฝึกอบรม โดยบรษิทัฯ จะได้รบัค่าตอบแทน 
ในการบริหารงานตามสัญญาเป็นรายเดือน 
ในอัตราเดือนละ 0.31 ล้านบาท โดยมีผล 
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 -  
31 ธันวาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  
2561 - 31 สิงหาคม 2562: อัตราเดือนละ  
0.22 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  
2562 - 31 สิงหาคม 2563: อัตราเดือนละ  
0.31 ล้านบาท)
 บรษิทัฯ เข้าท�าสัญญารบัจ้างบรหิารงาน 
ให้แก่ บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด ซึ่ง 
บริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหารงานในด้านการ 
จัดซื้อ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการ 
บรหิารงานบคุคลและบรหิารงานการฝึกอบรม  
โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการ 
บรหิารงานตามสัญญาเป็นรายเดอืนในอตัรา 
เดือนละ 0.78 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช ้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม  
2563 สัญญาจะมีการต่ออายุออกไปอีกทุกๆ  
2 ปี จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือแจ้ง 
ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั  
แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 90 วัน
 สัญญาให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าพื้นที่
และสัญญาให้บริการช่วง
 บริษัทฯ เข้าท�าสัญญาให้เช่าช่วงสิทธิ 
การเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการช่วงแก่ 
บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟูด้ จ�ากดั ทัง้สิน้ 6 แห่ง  
รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบรกิารช่วงเป็นไปตาม 
เงือ่นไขของสญัญาแต่ละฉบบั สญัญาดงักล่าว 
มีอายุ 3 ปี สัญญาสามารถต่ออายุออกไปได้ 
อีกทุกๆ 3 ปี หากบริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด  
จ�ากัด มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา

 สัญญาให้เช่าอาคาร
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ  
เข้าท�าสญัญาให้เช่าอาคารกบับรษิทั อนิเตอร์ 
เนชัน่แนล ฟูด้ ซพัพลาย จ�ากดั โดยทีฝ่่ายหลงั 
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจ�านวน  
0.54 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ี 
มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 6 ปี นับแต่วันที่  
1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  
บริษัทฯ และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด  
ซัพพลาย จ�ากดั ตกลงเปลีย่นจ�านวนพืน้ทีเ่ช่า 
และอัตราค่าเช่าเป็นจ�านวน 0.37 ล้านบาท 
ต่อเดือน
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย 
จ�ากัด ตกลงเปลีย่นจ�านวนพืน้ทีเ่ช่าและอตัรา
ค่าเช่าเป็นจ�านวน 0.46 ล้านบาทต่อเดือน
 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ 
เข ้ าท� าสัญญาให ้ เช ่ าอาคารกับบริษัท  
เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์ จ�ากดั โดยทีฝ่่ายหลงั
ตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ เป็นจ�านวน 
0.02 ล้านบาทต่อเดือน สัญญาให้เช่าน้ี 
มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ  
ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ 
บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท ์ 
จ�ากัด โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงให้เช่าท่ีดิน รวม  
6 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบริษัทฯ  
ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าเช่าเป็นจ�านวน 1.69 ล้านบาท 
ต ่อเดือน สัญญามีผลบังคับตั้ งแต ่ วันที่  
1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2560 และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ�านง 
การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิม 
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
 เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2560 บรษัิทฯ  
และบรษัิท โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด ได้ตกลงท�าสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยที่ 
ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
และบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าเช่าเป็นจ�านวน  
1.94 ล้านบาทต่อเดือน สัญญามีผลบังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ จะต้องแจ้ง 

ความจ�านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะ 
เวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 สัญญาสนบัสนนุด้านการด�าเนินงาน
 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาสนับสนุนด้าน 
การด�าเนินงานกบับรษิทั เอม็-เซนโค โลจสิตกิส์  
จ�ากดั ซึง่บรษิทัฯ ตกลงให้บริการพ้ืนท่ีทีจ่อด 
รถบรรทกุและพืน้ทีส่�านักงาน สาธารณปูโภค 
และการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถบรรทุก  
โดยบรษิทัฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามสญัญา 
เป็นรายเดอืนในอตัราเดอืนละ 0.53 ล้านบาท  
โดยมผีลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 -  
31 ธันวาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2561 - 31 สิงหาคม 2562: อัตราเดือนละ 
1.28 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2562 - 31 สิงหาคม 2563: อัตราเดือนละ 
0.48 ล้านบาท)
 สญัญาเช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้า
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ 
ท�าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้ากับ 
บริษัท โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท ์ 
จ�ากัด โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินและ 
อาคารคลงัสนิค้าและบริษทัฯ ตกลงท่ีจะจ่าย 
ค่าเช่าตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาเช่านี้ 
มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วันที่  
1 พฤศจกิายน 2556 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2576  
ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เริ่มช�าระ 
ค่าเช่างวดแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  
เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ 
จ�านงการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลา 
เช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน
 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริษัทฯ  
ได ้ท�าสัญญาเช ่าที่ดินเพิ่มเติมกับบริษัท  
โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  
โดยที่ฝ่ายหลังตกลงให้เช่าที่ดินและบริษัทฯ  
ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าเช่าตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา 
สัญญา เช ่ านี้ มี ก� าหนดระยะ เวลา เช ่ า  
17 ปี 6 เดอืน นบัแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559  
ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2576 ทัง้นี ้สญัญาดงักล่าว
ระบุให้บริษัทฯ เร่ิมช�าระค่าเช่างวดแรก 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ�านงการต่ออายุ 
สัญญาเช่าก่อนระยะเวลาเช่าเดิมสิ้นสุดลง 
ไม่น้อยกว่า 90 วัน
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 สัญญาจ้างบริการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า
 บรษิทัฯ เข้าท�าสญัญากับบรษิทั เอม็-เซนโค โลจิสตกิส์ จ�ากดั โดยทีฝ่่ายหลงัตกลงรับจ้างเป็นผูจ้ดัเกบ็สนิค้าและขนส่งสนิค้าให้กบับริษทัฯ 
และบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร  
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น 143 158

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 5

รวม 150 163

 ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานแก่กรรมการและผูบ้รหิารจ�านวน 3.3 ล้านบาท (2562: 2.3 ล้านบาท)

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด 115,414,732 195,051,954 92,288,399 158,534,019

เงินฝากธนาคาร 394,037,276 613,055,741 291,299,305 350,109,541

รวม 509,452,008 808,107,695 383,587,704 508,643,560

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิฝากออมทรพัย์มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.05 ถงึ 0.125 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถงึ 0.37 ต่อปี)
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9. เงินลงทุนชั่วครำว

 9.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

เงินฝากประจ�า 1,600,000,000 1,600,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 9.2) 5,625,069,278 4,837,426,824

รวม 7,225,069,278 6,437,426,824

 9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.70 ถึง 1.95 ต่อปี

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในประเทศ - ราคาทุน 5,595,022,042 4,810,438,180

บวก: ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 30,047,236 26,988,644

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม 5,625,069,278 4,837,426,824

 ผลจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิมาปฏบิตัใินปี 2563 เงนิลงทนุชัว่คราวน้ี ได้ถกูจดัประเภทใหม่ 
โดยแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
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10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 120,648 206,810 92,837,399 116,881,794

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 120,648 206,810 92,837,399 116,881,794

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 61,699,996 62,908,026 44,544,121 43,876,390

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 61,699,996 62,908,026 44,544,121 43,876,390

รวมลูกหนี้การค้า 61,820,644 63,114,836 137,381,520 160,758,184

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,788,065 4,647,365 22,571,098 27,890,374

เงินทดรองจ่าย 7,772,669 10,516,343 6,963,000 9,486,420

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 6,923,829 58,796,443 6,923,829 58,796,443

อื่นๆ 31,695,008 20,770,159 22,968,273 19,493,447

รวมลูกหนี้อื่น 48,179,571 94,730,310 59,426,200 115,666,684

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 110,000,215 157,845,146 196,807,720 276,424,868
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11. สินค้ำคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูป 235,650,579 226,873,972 207,049,549 189,659,884

วัตถุดิบ 59,306,179 41,978,234 56,157,986 36,344,360

วัสดุอุปกรณ์ 123,207,281 89,245,873 115,170,684 83,859,500

รวม 418,164,039 358,098,079 378,378,219 309,863,744

12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินอื่นประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

เงินฝากประจ�า 1 1

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 7,967,145 7,069,429

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 12,315 12,315

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 7,979,460 7,081,744

ตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - -

รวมตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 7,979,461 7,081,745

ประกอบด้วย

หมุนเวียน 7,153,654 6,255,938

ไม่หมุนเวียน 825,807 825,807
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13.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 13.1			เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน เงินปันผลท่ีบริษัทฯ	 
รับส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี	31	ธันวาคม	

  2563   2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟูด้ 

 จ�ากดั

400,000,000 400,000,000 100 100 299,049,977 299,049,977 - 299,999,947

บรษิทั เอม็เค เซอร์วสิ 

 เทรนนิง่ เซน็เตอร์ จ�ากดั

35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 - 52,499,896

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล 

 ฟูด้ ซพัพลาย จ�ากดั

280,000,000 280,000,000 100 100 279,999,970 279,999,970 - -

บรษิทั มาร์ค วนั อนิโนเวชัน่ 

 เซน็เตอร์ จ�ากดั

60,000,000 60,000,000 100 100  59,999,970  59,999,970 - -

บรษิทั คาตาพลัท์ จ�ากัด 2,070,000,000 2,070,000,000 100 100 2,069,999,950 2,069,999,950 - -

รวม 2,761,479,762 2,761,479,762 - 352,499,843

(หน่วย: บาท)

บริษัท สัดส่วนท่ีถือ 
โดยส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 
ในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรท่ีแบ่งให้กับส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 

ในบริษัทย่อยในระหว่างปี

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

2563 2562 2563 2562

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด 35 35 324,443,914 320,210,479 4,233,435 6,641,197

	 13.2			รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ



2563 2562

(หน่วย: บาท)

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด

ส�าหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563

ส�าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 

29 พฤศจิกายน 2562 
(วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจ
ในการควบคุม) ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

บริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด
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 13.3   ข ้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ี ไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล 
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สินทรัพย์หมุนเวียน 176,862,045 228,117,072

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 203,389,621 195,401,140

หนี้สินหมุนเวียน 90,446,103 179,066,126

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,418,170 16,693,190

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 13.4  เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท คาตาพัลท์ จ�ากัด  
(“บริษัทย่อย”) เพื่อด�าเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  
โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยแห่งใหม่นี้

 13.5   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้
 - อนุมัติให้บริษัท คาตาพัลท์ จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) ด�าเนินการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด (“กิจการ”)  
ในสัดส่วนร้อยละ 65 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ 2,060 ล้านบาท การลงทุนในกิจการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับที่ส�าคัญภายใต้สัญญา 
ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน 
 - อนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท คาตาพัลท์ จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) จ�านวน 2,069 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียน 
เพิม่จาก 1 ล้านบาท เป็น 2,070 ล้านบาท (หุน้สามัญ 207 ล้านหุน้ มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้คงเดมิในอตัราร้อยละ  
100 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รายได้ 759,246,596 116,949,750

ก�าไร 34,957,136 18,974,849

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 34,957,136 18,974,849

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
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 13.6   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท คาตาพัลท์ จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้เข้าท�าสัญญาซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นสามัญ 
ในบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มเครือข่ายสาขาในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ สร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กลุ่มธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัดจ�านวน 1,202,890 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,060 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายช�าระเงินเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
 กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ 
เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,546

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 18,972

สินค้าคงเหลือ 11,184

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,505

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 136,276

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 858,310

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 55,410

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (70,367)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (27,088)

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี (1,445)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (20,735)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (14,830)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (171,462)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (1,364)

สินทรัพย์สุทธิ 895,912

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (313,569)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ 582,343

เงินสดจ่าย 2,060,000

ค่าความนิยม 1,477,657

ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,060,000

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ (120,546)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,939,454

 รายได้และก�าไรของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด ถูกรวมในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 
ซื้อกิจการมีจ�านวน 117 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ตามล�าดับ
 หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน รายได้และก�าไรของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จ�ากัด จะถูกรวมอยู่ในงบก�าไร 
ขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 826.6 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ตามล�าดับ
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2563 2562

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2563 25622563 2562

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ากัด บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด

การร่วมค้า
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 14.2   ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด 3,973 (29,881)

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ากัด (10,277) (11,211)

(6,304) (41,092)

 14.3   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า

สินทรัพย์หมุนเวียน 372,587 660,698 63,461 46,065

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,423,594 1,150,684 151,655 223,403

สินทรัพย์รวม 1,796,181 1,811,382 215,116 269,468

หนี้สินหมุนเวียน 57,288 66,373 23,887 33,805

หนี้สินไม่หมุนเวียน 31,468 16,926 100,037 151,018

หนี้สินรวม 88,756 83,299 123,924 184,823

สินทรัพย์สุทธิ 1,707,425 1,728,083 91,192 84,645

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
 ในสินทรัพย์สุทธิ 849,444 859,721 45,596 42,322

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
 กิจการในการร่วมค้า 849,444 859,721 45,596 42,322

 

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

  ในระหว่างปี ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ากัด บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม/ 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
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 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้ 346,428 256,659 252,887 306,290

รายได้อื่น 13,486 6,661 50,670 1,846

ต้นทุนขายและบริการ (308,370) (260,647) (64,825) (73,622)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (66,123) (25,207) (230,785) (294,276)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (14,579) (22,534) 7,947 (59,762)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (6,078) - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (20,657) (22,534) 7,947 (59,762)

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.75 49.75 50.00 50.00

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
 ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (10,277) (11,211) 3,973 (29,881)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุน
 ในการร่วมค้า (10,277) (11,211) 3,973 (29,881)

15. เงินลงทุนระยะยำวอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่นประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 

เงินฝากประจ�า 300,250,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 918,588,142

รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,218,838,142

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278,275

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,278,275)

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,218,838,142

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 ต่อปี
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17. ค่ำควำมนิยม

 กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกจิการคาดว่าจะได้รบัอ้างองิจากประมาณการทางการเงนิซึง่ได้รับอนุมตัจิากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงนิสด 
ดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 ข้อสมมติที่ส�าคัญในการค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

อัตราการเติบโตของรายได้ระยะยาว 1.8

อัตราคิดลด 11.4

 ฝ่ายบรหิารพจิารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธรุกจิ การคาดการณ์การเตบิโตของตลาดโดยภาพรวม และอัตราคดิลดเป็นอตัรา
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ
 ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

18. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน 

1 มกราคม 2562 201,082,422 191,118,747

ซื้อเพิ่ม 26,141,789 24,733,720

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 26,191,520 26,191,520

เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 13.6) 858,310,234 -

ตัดจ�าหน่าย (93,456) (93,456)

31 ธันวาคม 2562 1,111,632,509 241,950,531

การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (26,191,520) (26,191,520)

ซื้อเพิ่ม 13,423,935 8,383,735

ตัดจ�าหน่าย - (500,000)

31 ธันวาคม 2563 1,098,864,924 223,642,746

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2562 111,779,944 107,099,633

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 22,932,988 19,582,856

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย (76,545) (76,545)
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31 ธันวาคม 2562 134,636,387 126,605,944

การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (2,482,813) (2,482,813)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 47,437,927 17,354,955

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - (139,559)

31 ธันวาคม 2563 179,591,501 141,338,527

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562 976,996,122 115,344,587

31 ธันวาคม 2563 919,273,423 82,304,219

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2562 22,932,988 19,582,856

2563 47,437,927 17,354,955

ราคาทุน 

1 มกราคม 2562 1,111,599,545 1,075,219,786

ซื้อเพิ่ม 404,321 404,321

31 ธันวาคม 2562 1,112,003,866 1,075,624,107

การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (1,112,003,866) (1,075,624,107)

1 มกราคม 2563 - -

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2562 863,079,038 841,307,741

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 42,960,402 40,942,209

31 ธันวาคม 2562 906,039,440 882,249,950

การจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (906,039,440) (882,249,950)

1 มกราคม 2563 - -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562 205,964,426 193,374,157

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2562 42,960,402 40,942,209

19. สิทธิกำรเช่ำ



งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
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อุปกรณ ์
เคร่ืองครัว 

และอุปกรณ์
ด�าเนินงาน

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้ง 

และอุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สิทธิ
การเช่า

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

21. สัญญำเช่ำ

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,403,113 20,974,288 27,654,654

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 415,850,396 518,760,830 374,208,501 435,142,432

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 48,803,410 62,390,856 55,787,705 63,467,567

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 72,691,757 74,076,107 64,934,488 59,491,638

เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ 48,822,294 101,637,472 38,902,848 72,760,265

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 708,301,466 1,066,814,789 543,511,213 837,517,207

อื่นๆ 17,701,789 30,224,340 14,752,468 16,747,446

รวม 1,312,171,112 1,855,307,507 1,113,071,511 1,512,781,209

 21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 กลุ่มบริษัทท�าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 20 ปี 

 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,084,962 97,379 22,151 23,709 205,965 4,434,166

เพิ่มขึ้น 843,634 59,226 - - - 902,860

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (1,272,004) (58,131) (4,894) (5,238) (40,509) (1,380,776)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,656,592 98,474 17,257 18,471 165,456 3,956,250



งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิใน 
การใช้พื้นท่ี

อุปกรณ ์
เคร่ืองครัว 

และอุปกรณ์
ด�าเนินงาน

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้ง 

และอุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สิทธิ
การเช่า

รวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,116,859 64,994 22,151 23,709 193,374 3,421,087

เพิ่มขึ้น 615,983 58,365 - - - 674,348

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (937,289) (41,778) (4,894) (5,238) (38,559) (1,027,758)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,795,553 81,581 17,257 18,471 154,815 3,067,677

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 3,908,582 3,029,681

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (217,509) (181,094)

รวม 3,691,073 2,848,587

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,126,493) (831,564)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,564,580 2,017,023

 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
 หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้



งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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 การวิเคราะห์การครบก�าหนดของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 34.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง 
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินตามสัญญาเช่ามีการเคลื่อนไหวดังนี้

 ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 กลุม่บรษิทัมสีญัญาเช่าพืน้ทีใ่นอาคารซ่ึงมกีารจ่ายช�าระค่าเช่าทีผ่นัแปรตามยอดขายโดยมกีารระบยุอดช�าระค่าเช่าขัน้ต�า่ อายสุญัญาเช่า
มีระยะเวลา 1 - 3 ปี 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัทได้น�าส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจาก 
ผู้ให้เช่ามากลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วน 
ของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 51,353 51,353

รายการปรับปรุงจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 3,992,702 3,052,787

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 4,044,055 3,104,140

บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 934,210 690,800

   การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยระหว่างงวด 88,665 68,655

หัก: ช�าระค่าเช่าระหว่างงวด (1,076,157) (807,136)

  ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า (277,482) (193,335)

  ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (22,218) (14,537)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,691,073 2,848,587

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิจากส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า) 1,121,962 847,724

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 69,997 55,354

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า 258 247

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายช�าระค่าเช่าผันแปร 15,979 12,608



งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/                                      
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
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 ง) อื่นๆ 
 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 1,092 ล้านบาท และเฉพาะ 
ของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 820 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า และค่าเช่า 
ผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยูก่บัดชันหีรอือตัรา นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัมรีายการทีม่ใิช่เงนิสดเพ่ิมขึน้ส�าหรบัสนิทรัพย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  
จ�านวน 903 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 674 ล้านบาท

 21.2   กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
 กลุ่มบริษัทเข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานส�าหรับอาคารโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 6 ปี 
 กลุ่มบริษัทมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ดังนี้

ภายใน 1 ปี 169 9,851

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 8,577

รวม 169 18,428

22. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 54,160,000

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี (2,807,772)

รวม 51,352,228

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (12,849,656)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 38,502,572



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

1 - 5 ปี รวมไม่เกิน 1 ปี
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 บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกับบรษิทัแห่งหนึง่เพือ่เช่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใช้ในการด�าเนนิงาน โดยมกี�าหนดการช�าระ 
ค่าเช่าเป็นรายปี อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี 
 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 13,540,000 40,620,000 54,160,000

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/ เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (690,344) (2,117,428) (2,807,772)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 12,849,656 38,502,572 51,352,228

 ผลจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาปฏิบัติในปี 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินน้ี ได้ถูก 
จัดประเภทใหม่โดยแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อหนี้สินตามสัญญาเช่าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

 23.1   โครงการสมทบเงิน
 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ 
บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน 
ของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 29.7 ล้านบาท (2562: 32.8 ล้านบาท) และเฉพาะ 
ของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 25.0 ล้านบาท (2562: 28 ล้านบาท)



งบการเงินรวม

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
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 23.2   โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 429,451,334 36,049,277 465,500,611

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 34,793,350 5,785,243 40,578,593

 ต้นทุนดอกเบี้ย 13,853,643 1,145,812 14,999,455

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 2,949,760 2,949,760

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 102,805,823 - 102,805,823

โอนเข้า (ออก) 9,157,529 (616,919) 8,540,610

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (14,312,578) (3,710,000) (18,022,578)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 575,749,101 41,603,173 617,352,274

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 575,749,101 41,603,173 617,352,274

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 44,491,310 3,208,118 47,699,428

 ต้นทุนบริการในอดีต - 11,709,154 11,709,154

 ต้นทุนดอกเบี้ย 15,448,464 1,247,114 16,695,578

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 2,982,769 2,982,769

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (47,760) (47,760)

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 19,902,397 - 19,902,397

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 17,116,443 - 17,116,443

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (12,304,209) (2,640,000) (14,944,209)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 660,403,506 58,062,568 718,466,074



งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

ของพนักงาน

รวมผลประโยชน์
หลังออกจากงาน 

ของพนักงาน

(หน่วย: บาท)
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 400,058,251 31,589,680 431,647,931

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 29,987,441 4,845,892 34,833,333

 ต้นทุนดอกเบี้ย 12,889,424 1,004,766 13,894,190

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 2,574,124 2,574,124

 ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 ขาดทนุ (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 95,152,677 - 95,152,677

โอนออก (6,199,356) (632,092) (6,831,448)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (14,129,549) (3,420,000) (17,549,549)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 517,758,888 35,962,370 553,721,258

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 517,758,888 35,962,370 553,721,258

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 34,550,833 2,200,186 36,751,019

 ต้นทุนบริการในอดีต - 10,523,803 10,523,803

 ต้นทุนดอกเบี้ย 13,836,432 1,059,889 14,896,321

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 2,491,642 2,491,642

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 21,676 21,676

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 ขาดทนุ (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 14,907,607 - 14,907,607

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 10,477,883 - 10,477,883

โอนออก (5,282,055) (587,202) (5,869,257)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (5,533,778) (2,240,000) (7,773,778)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 580,715,810 49,432,364 630,148,174



2563 2562

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด

เพ่ิมข้ึน 1% เพ่ิมข้ึน 1%ลดลง 1% ลดลง 1%

เพ่ิมข้ึน 1% เพ่ิมข้ึน 1%ลดลง 1% ลดลง 1%

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2563
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 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ�านวนประมาณ 27.79 ล้านบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 24.73 ล้านบาท) (2562: จ�านวน 9.22 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 8.32 ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัท 
ประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2562: 19 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี)
 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
 
 31 ธันวาคม 2563

อัตราคิดลด 1.7 1.9

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 4.0 - 5.5 4.0 - 5.5

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (78.6) 94.5 91.1 (77.6)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (2.7) 3.0 - -

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (72.4) 87.0 83.8 (71.4)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (2.5) 2.7 - -



งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด

เพ่ิมข้ึน 1% เพ่ิมข้ึน 1%ลดลง 1% ลดลง 1%

เพ่ิมข้ึน 1% เพ่ิมข้ึน 1%ลดลง 1% ลดลง 1%

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: บาท)
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 31 ธันวาคม 2562

24. ส�ำรองตำมกฎหมำย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส�ารองตาม 
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. รำยได้ทำงกำรเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (59.1) 70.9 69.5 (59.1)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (1.9) 2.0 - -

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (54.7) 65.6 64.3 (54.7)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (1.6) 1.8 - -

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 13,243 92,589 13,095 92,349

ดอกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ด
 มลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทนุ 20,478 39,122 20,478 39,122

อื่นๆ 26 21 26 21

รวม 33,747 131,732 33,599 131,492



งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของประมาณการหนี้สิน 
 ในการรื้อถอน 3,300 - 2,178 -

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า 69,997 690 55,354 690

รวม 73,297 690 57,532 690

26. ต้นทุนทำงกำรเงิน

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
 ของพนักงาน 4,143,065,053 5,097,610,540 3,200,490,543 4,117,498,205

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,273,272,475 2,493,545,548 1,929,319,493 2,247,228,307

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 657,531,159 1,809,302,505 229,941,225 1,426,183,251

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
 และค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 756,203,674 777,055,959 523,964,601 604,746,026

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 1,121,962,155 - 847,723,739 -

ค่าสาธารณูปโภค 634,187,690 736,128,686 476,343,593 578,228,895

ค่าโฆษณา 174,166,828 317,797,926 122,976,588 224,045,400

ค่าขนส่ง 166,473,998 194,859,871 161,895,210 194,859,871

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 155,294,301 158,638,428 121,322,593 122,999,008

ค่าฝึกอบรม 3,561,193 4,816,988 128,966,493 165,644,767

ค่าภาษีโรงเรือน 9,500,756 93,015,729 6,940,591 74,720,175

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18,122,491 35,093,350 13,423,552 27,733,492

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป (8,776,607) (17,153,855) (17,389,665) (2,499,802)



งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: บาท)
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ในระหว่างปี กลุ่มบรษิทัได้น�าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือ่งมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัทได้น�าส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจากผู้ให้เช่ามากลับ 
รายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง  
และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน

28. ภำษีเงินได้

 28.1   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่า
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น 580,556 (1,115,799) 580,556 (1,115,799)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
 ผลขาดทุนจากการประมาณการ
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 6,762,619 20,377,874 5,077,098 19,030,535

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 7,343,175 19,262,075 5,657,654 17,914,736

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 192,265,499 536,553,519 183,040,275 462,812,506

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 นิติบุคคลของปีก่อน 6,238,058 (653,546) 4,146,045 (352,362)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
 เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
 ผลแตกต่างชั่วคราว (58,623,938) 17,353,651 (34,059,704) 19,560,898

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
 งบก�าไรขาดทุน 139,879,619 553,253,624 153,126,616 482,021,042

 จ�านวนภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
สรุปได้ดังนี้



งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,051,485,624 3,163,485,197 1,061,888,932 3,047,620,743

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 คูณอัตราภาษี 210,297,125 632,697,039 212,377,786 609,524,149

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 นิติบุคคลของปีก่อน 6,238,058 (653,546) 4,146,045 (352,362)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

 รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี - - - (70,499,969)

 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28.2) (4,527,889) (5,836,762) - -

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,804,831 18,792,807 2,446,555 15,817,521

 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่รับรู้ของบริษัทย่อย 14,206,994 2,037,113 - -

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (89,139,500) (93,783,027) (65,843,770) (72,468,297)

รวม (76,655,564) (78,789,869) (63,397,215) (127,150,745)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
 งบก�าไรขาดทุน 139,879,619 553,253,624 153,126,616 482,021,042

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้



2563 25632562 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: บาท)
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้างต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 44.4 ล้านบาท 
(2562: 56.6 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก�าไร 
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ 
 ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ของบริษทัย่อยดงักล่าวมีจ�านวนเงนิ 57.1 ล้านบาท ซึง่จะทยอยสิน้สดุระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 19,622,335 19,622,335 15,919,382 15,919,382

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 138,712,871 119,196,104 126,029,635 110,744,252

สัญญาเช่า 19,586,694 - 15,364,944 -

ขาดทุนทางภาษี 12,756,690 - - -

อื่นๆ 3,051,173 6,517,079 2,589,387 5,412,184

รวม 193,729,763 145,335,518 159,903,348 132,075,818

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 165,270,362 170,985,763 - -

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 580,556 - 580,556

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ 9,428,750 5,572,350 9,221,768 5,397,729

ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์ 2,462,904 17,596,215 2,462,904 17,596,215

รวม 177,162,016 194,734,884 11,684,672 23,574,500

สนิทรัพย์ (หนีส้นิ) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสทุธิ 16,567,747 (49,399,366) 148,218,676 108,501,318

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 181,838,109 121,586,397 148,218,676 108,501,318

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (165,270,362) (170,985,763) - -

รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ 
 รอการตัดบัญชี - สุทธิ 16,567,747 (49,399,366) 148,218,676 108,501,318



ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น  
เซ็นเตอร์ จ�ากัด
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บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-2617-1-00-1-0 63-0843-1-00-2-0

1. วันที่ในบัตรส่งเสริม 18 ธันวาคม 2558 7 สิงหาคม 2563

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอาหารส�าเร็จรูป 
และกึ่งส�าเร็จรูปแช่แข็ง

วิจัยและพัฒนาสารสกัด
จากธรรมชาติและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

3. สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการพิจารณา 
  อนุมัติ
3.2 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบ 
  กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
  ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน โดยมีก�าหนดเวลาแปดปีนับแต่ 
  วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
3.3 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบ 
  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ 
  จากการประกอบกิจการนั้น 
3.4 ได้รบัลดหย่อนภาษเีงินได้นติิบคุคลร้อยละ 50 ส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้รบั 
  จากการลงทุน มีก�าหนดเวลาห้าปี นับจากวันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ 
  การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3.5 ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมซึง่ได้รบั 
  ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลไปรวมค�านวณเพ่ือเสยีภาษีตลอดระยะเวลา 
  ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ได้รับ

ได้รับ

-

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 7 กรกฎาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทย่อยยังไม่เริ่มใช้สิทธิ

ตามบัตรส่งเสริม

 28.2   สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญประกอบด้วย



กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

(หน่วย: ล้านบาท)98

 รายได้ของบรษิทัย่อยจ�าแนกตามกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุและไม่ได้รับการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย 156.5 196.0 63.6 52.0 220.1 248.0

29. ก�ำไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่
ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

30. ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำน

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับ 
และสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
 กลุ่มบริษัทด�าเนินกิจการในส่วนงานด�าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอื่นที่ประกอบกิจการสนับสนุนธุรกิจอาหาร  
ได้แก่ การให้บรกิารด้านฝึกอบรม และการผลติและจ�าหน่ายอาหาร และการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกีย่วกบัผลติภณัฑ์อาหาร 
และเครื่องดื่มและด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่วนงานด�าเนินงานหลักของกิจการ 
และมีข้อมูลของส่วนงานด�าเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์  
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานจึงพิจารณารวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว  
คือ ธุรกิจร้านอาหาร
 กลุม่บริษทัประเมินผลการปฏบิติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับ 
ที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ใน 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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ปี 2563

เงินปันผลระหว่างกาลจาก
 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 

1,197 1.3 8 พฤษภาคม 
2563

เงินปันผลระหว่างกาลจาก
 ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดหกเดือน
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 และก�าไรสะสม

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

461 0.5 10 กันยายน 
2563

รวม 1,658 1.8

ปี 2562

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน
 ส�าหรับปี 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

1,197 1.3 23 พฤษภาคม 
2562

เงินปันผลระหว่างกาลจาก
 ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดหกเดือน
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

1,197 1.3 11 กันยายน 
2562

รวม 2,394 2.6

31. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย

(ล้านบาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(บาท)

วันท่ีจ่าย
เงินปันผล
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32. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

 32.1   ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�าสัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน
ประมาณ 8.7 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 8.7 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่
มีสาระส�าคัญ)

 32.2   ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต�่าและสัญญาบริการ
 กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต�่าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษัิทมภีาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารทีต้่องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าและบรกิาร ดงัน้ี

 32.3   ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
 บรษิทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาซ้ือขายสนิค้าล่วงหน้ากบับรษิทัหลายรายในประเทศ โดยบรษิทัฯ และคูส่ญัญาได้ ตกลงร่วมกนัเกีย่วกบัปรมิาณ
การส่งมอบ ก�าหนดการส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ และราคาสินค้า และบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าสินค้าตามอัตราที่ระบุในสัญญา

 32.4   หนังสือค�้าประกันธนาคาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ�านวนประมาณ 21.2 ล้านบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.9 ล้านบาท) (2562: 21.1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน 
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันเพ่ือค�้าประกันการจ่ายช�าระเงินให้กับเจ้าหนี้จ�านวน  
8.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.3 ล้านบาท) (2562: 8.3 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.3 ล้านบาท) และเพื่อค�้าประกัน 
การใช้ไฟฟ้าจ�านวน 12.9 ล้านบาท (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 12.6 ล้านบาท) (2562: 12.8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.5 ล้านบาท)

 32.5   การค�้าประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) 
จ�านวน 45 ล้านบาท (2562: 45 ล้านบาท)

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 632

มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,177

มากกว่า 5 ปี 82



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2563
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33. ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล�าดับชั้นของ 
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - 7,967 - 7,967

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ก�าไร - 12 - 12

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้ - 5,625 - 5,625

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - 919 - 919

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ก�าไร 88 - 88



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)
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สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - 7,069 - 7,069

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ก�าไร - 12 - 12

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้ - 4,837 - 4,837

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ - 919 - 919

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขาย
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ก�าไร 88 - 88



งบการเงินรวมสกุลเงิน

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

(บาทต่อหน่วย
เงินตรา

ต่างประเทศ)

(บาทต่อหน่วย
เงินตรา

ต่างประเทศ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายงานประจำาปี 2563
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34. เครื่องมือทำงกำรเงิน

 34.1   วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุน กลุ่มบริษัท 
มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านเครดิต
 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ  
โดยจ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 
 กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับ 
การอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่ก�าหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัท 
เป็นประจ�าทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การก�าหนดวงเงิน 
ดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดช�าระของคู่สัญญา
 กลุม่บรษิทัมีความเสีย่งด้านเครดิตของตราสารหนีแ้ละตราสารอนพุนัธ์ไม่สงูมากนกัเนือ่งจากคูส่ญัญาเป็นธนาคารทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอื 
ด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

 ความเสี่ยงด้านตลาด
 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการเงินฝากประจ�าซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษัิทมยีอดคงเหลอืของสินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ดงันี้

 กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าท�าสัญญาดังกล่าว 
ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 1 เดือน 
ถึง 18 เดือน

สินทรัพย์ทางการเงิน

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.1 30.1 10.1 30.1 29.8674 29.9967

 เยน 1.1 3.2 1.1 3.2 0.2869 0.2723

หนี้สินทางการเงิน

 ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.2 0.3 - 0.1 22.9540 22.5935



สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน 
ตามสัญญา

(บาทต่อหน่วยเงินตรา 
ต่างประเทศ)

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้าน)

วันครบก�าหนด 
ตามสัญญา

2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้วัดมูลค่า 
ยุติธรรมของสัญญาดังกล่าว และได้บันทึกก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย ์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (2562: แสดงไว้ในบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา 
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
 กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่ 
ใกล้เคยีงกนั โดยกลุม่บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาสดัส่วนของเงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบ้ียคงทีไ่ว้ไม่เกนิกว่าร้อยละ 50 ซึง่ไม่รวมเงนิกูย้มืทีเ่กีย่วข้อง 
กับการด�าเนินงานที่ยกเลิก กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือที่จะแลกเปล่ียนความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ย 
ตามอัตราคงที่และดอกเบี้ยตามอัตราผันแปร ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นตามสัญญาส�าหรับช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ 
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่  
(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

  กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังนี้

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก�าหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 12 88

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 12 88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จ�านวนที่ขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.0 31.19 มิถุนายน 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนที่ขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.0 31.95 - 32.62 มิถุนายน 
และตุลาคม 2563



ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด

รวม

1 - 5 ปี 

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบ้ีย

อัตรา 
ดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย: ล้านบาท)

รายงานประจำาปี 2563
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
 เงินสด - - - 403 106 509 0.05 - 0.13

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 110 110 -

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - 826 - - 7,154 7,980 1.69 - 3.00

- 826 - 403 7,370 8,599

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,312 1,312 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,126 2,301 264 - - 3,691 1.67 - 3.18

1,126 2,301 264 - 1,312 5,003

1 - 5 ปี ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด

รวม

เกิน 5 ปี

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบ้ีย

อัตรา 
ดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 608 200 808 0.10 - 0.37

เงินลงทุนชั่วคราว 1,600 - - 5,625 7,225 1.45 - 1.96

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 158 158 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 1,219 - - 1,219 2.16 - 3.00

1,600 1,219 608 5,983 9,410

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,855 1,855 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 39 - - 51 2.73

12 39 - 1,855 1,906



ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด

รวม

1 - 5 ปี 

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบ้ีย

อัตรา 
ดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 (หน่วย: ล้านบาท)
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
 เงินสด - - - 299 85 384 0.05 - 0.13

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 197 197 -

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - 826 - - 6,265 7,082 1.69 - 3.00

- 826 - 299 6,538 7,663

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 1,113 1,113 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 831 1,756 262 - - 2,849 1.67 - 3.18

831 1,756 262 - 1,113 3,962

1 - 5 ปี ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด

รวม

เกิน 5 ปี

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบ้ีย

อัตรา 
ดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 358 151 509 0.10 - 0.37

เงินลงทุนชั่วคราว 1,600 - - 4,837 6,437 1.45 - 1.96

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 276 276 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 1,219 - - 1,219 2.16 - 3.00

1,600 1,219 358 5,264 8,441

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,513 1,513 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 39 - - 51 2.73

12 39 - 1,513 1,564

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)



ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

งบการเงินรวม

2563

(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,113 - - 1,113

หนี้สินตามสัญญาเช่า 891 1,853 286 3,030

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,004 1,853 286 4,143

รายงานประจำาปี 2563
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 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารและมีวงเงินสินเชื่อ 
จากธนาคารหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ากลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะช�าระหนี้สิน 
ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงได้ข้อสรุปว่า ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต�่า
 รายละเอียดการครบก�าหนดช�าระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,312 - - 1,312

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,202 2,404 303 3,909

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 2,514 2,404 303 5,221
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 34.2   มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนือ่งจากเครือ่งมือทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุม่บรษัิทจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมอีตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอัตราดอกเบีย้ในตลาด 
กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบรษัิทและเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทนุเท่ากบั 0.47:1  
(2562: 0.23:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.40:1 (2562: 0.19:1)

36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้
 -  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายส�าหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 461 ล้านบาท 
 บริษัทฯ จะน�าเสนอเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 

37. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำานวน	13,622	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนหน้า	4,118	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	23.2	
โดยหลักเกิดจากรายได้จากการขายและบริการลดลง	4,048	ล้านบาท	ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)
ท้ังน้ี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีกำาไรข้ันต้นเท่ากับ	8,784	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	26.4	เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า	และกำาไรสุทธิจำานวน	907	ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนหน้า	1,696	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	65.1		

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ	13,361	ล้านบาท	ลดลง	4,048	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ
23.3	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ในประเทศไทย
ซ่ึงมีการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมกระจายในวงกว้างมากข้ึน	ส่งผลให้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ	ออกมาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส	โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม	รัฐบาลมีมาตรการให้ร้านอาหารเปิดจำาหน่ายเฉพาะการซ้ือกลับบ้านเท่าน้ัน
ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ	ลดลงอย่างมาก	ถึงแม้ว่ายอดขายในส่วนของการซ้ือกลับบ้านและจัดส่งถึงบ้านจะเพ่ิมสูงข้ึน
แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยรายได้ของการรับประทานในร้านได้	โดยร้านอาหารสามารถกลับมาเปิดให้บริการแบบรับประทานในร้านได้อีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	2563	แต่ยังคงต้องให้มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)	และต้องปิดให้บริการ
เร็วกว่าปกติ	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ	ส่งผลให้ในระยะแรกที่เริ่มเปิดการขายแบบรับประทานในร้านได้	ยอดขายของบริษัทฯ	
ฟื้นตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อย	และในเดือนมิถุนายนมีการผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม	รวมทั้งสามารถขยายเวลาในการให้บริการ	ทำาให้ยอดขาย
ปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง	แต่ก็ยังอยู่ในระดับท่ีต่ำากว่าก่อนการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	นอกจากน้ี	ในช่วงเดือนธันวาคมมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	อีกครั้ง	ทำาให้ต้องปิดให้บริการแบบนั่งทานที่ร้านในบางพื้นที่ที่มีการระบาดค่อนข้างมาก	รวมถึงประชาชน
โดยทั่วไปเกิดความกังวลและออกมารับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง	และงดการเลี้ยงฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่

ร้านเอ็มเค	สุกี้/	เอ็มเค	โกลด์/	เอ็มเค	ไลฟ์
ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ
ร้านอาหารแหลมเจริญ	ซีฟู้ด*
ร้านอาหารอื่นๆ**
รวมรายได้จากการขายและบริการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ

ปี 2563ปี 2562

ล้านบาทล้านบาท

13,580
3,320
117
392

17,409

9,898
2,440
748
276

13,361

(27.1)
(26.5)
537.4
(29.6)
(23.3)

78.0
19.1
0.7
2.2

100.0

74.1
18.3
5.6
2.0

100.0

ร้อยละร้อยละ

*   ร้านแหลมเจริญ	ซีฟู้ด	เป็นแบรนด์ใหม่ที่บริษัทฯ	เข้าลงทุนตั้งแต่วันที่	29	พฤศจิกายน	2562
**	ร้านอาหารอื่นๆ	คือ	ร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ	ร้านฮากาตะ	ร้านอาหารไทย	ณ	สยาม	ร้านเลอ	สยาม	ร้านบิซซี่	บ็อกซ์	ร้านกาแฟ	เลอ	เพอทิท	และร้านขนมหวานเอ็มเค	ฮาร์เวสต์	



110

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรสุทธิ

กำาไรขั้นต้น

ต้นทุนการขายและบริการ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มีรายได้อื ่น	จำานวน	261	ล้านบาท	ลดลง
70	ล้านบาทจากปีก่อนหน้า	โดยหลักเกิดจาก
การลดลงของรายได้จากการขายบัตรสมาชิก
รายได้จากค่าสนับสนุนการขายที่เรียกเก็บ
จากบริษัทคู่ค้าตามโปรแกรมส่งเสริมการขาย
ที่ตกลงกัน	รายได้จากการขายเศษวัสดุ	และ
รายได้จากค่าบริการส่งอาหาร	

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำาคัญ
ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และส่งเสริมการขาย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	และ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	73	ล้านบาท	ซ่ึงเป็น
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
เนื ่องจากมีการนำามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติใช้	

	 จากปัจจัยต่างๆ	ซึ ่งม ีผลกระทบต่อ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ทำาให้กำาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยปรับลดลงจาก	
2,604	ล้านบาท	ในปี	2562	เป็น	907	ล้านบาท
ในปี	2563	ลดลง	1,696	ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	65.1	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

	 กำาไรขั้นต้นหมายถึงรายได้จากการขาย
และบริการหักด้วยต้นทุนขายและบริการ
ซ่ึงรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ	ค่าขนส่ง	และค่าจัดเก็บ
สินค้า	ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มีกำาไรขั้นต้นเท่ากับ	8,784	ล้านบาท	ลดลง
ร้อยละ	26.4	เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า	สำาหรับ
สัดส่วนกำาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย
และบริการก็ได้ปรับลดลงจากร้อยละ	68.5	
ในปี	2562	เป็นร้อยละ	65.7	ในปี	2563	
ซ่ึงสาเหตุหลักเน่ืองจากบริษัทฯ	ได้มีการจัดทำา
รายการส่งเสริมการขายในช่องทาง	Online	
เพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายในช่องทางดังกล่าว
ให้เพ ิ ่มข ึ ้นเพื ่อมาชดเชยกับรายได้ของ
การรับประทานในร้านที่สูญเสียไปในช่วงที่
ไม่สามารถให้บริการแบบนั่งทานที่ร้านได้	
นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการทำารายการส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ
ในช่องทาง	Online	เพื ่อเป็นการกระตุ ้น
ยอดขายในช่องทางดังกล่าวให้มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไป

ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัดจำาหน่าย
ในปี	2563	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ได้ปรับลดลงจาก	9,183	ล้านบาท	ในปี	2562	
เป็น	7,947	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ
13.5	เน่ืองจากบริษัทฯ	ได้พยายามลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ	เพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ท่ีปรับลดลง
เช่น	การขอเจรจาลดค่าเช่าจากทางศูนย์การค้า
การปรับลดค่าใช้จ่ายพนักงานโดยให้พนักงาน
ลาหยุดแบบไม่รับค่าตอบแทน	การลดค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	51.8	ในปี	2562
เป็นร้อยละ	58.3	ในปี	2563	ท้ังน้ี	เน่ืองจาก
รายได้จากการขายและบริการปรับตัวลดลง
ค่อนข้างมาก	แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไม่ได้
ปรับลดลงตามสัดส่วนการลดลงของรายได้
จากการขายและบริการ	 ต้นทุนการขายและบริการของบริษัทฯ	

กว่าร้อยละ	90	เป็นต้นทุนค่าอาหารและ
เครื ่องดื ่ม	ต้นทุนอื ่นๆ	ได้แก่	ค ่าขนส่ง	
ค่าเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า	ค่าเส่ือมราคา
อาคารโรงงาน	เครื ่องจักรและอุปกรณ	์
ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	มีการ
ควบคุมระบบการจัดซื ้อและการผลิตที ่มี
ประสิทธิภาพ	โดยการสั ่งซื ้อวัตถุดิบและ
สินค้าสำาเร็จรูปสำาหรับร้านสุก้ี	ร้านอาหารญ่ีปุ่น
ยาโยอิ	และร้านอาหารอื่นเป็นแบบรวมศูนย์
ทำาให้มีการสั่งซื้อสินค้าจำานวนมากในการ
ส่ังซ้ือแต่ละคร้ัง	ส่งผลให้มีการประหยัดเน่ืองจาก
ขนาด	(Economy	of	Scale)	และมีอำานาจต่อรอง
ท่ีค่อนข้างสูงกับผู้จัดจำาหน่าย	อีกท้ังการผลิต
ที ่ผ่านครัวกลางเกือบทั ้งหมด	ทำาให้เกิด
การประหยัดเนื่องจากขนาดจากการผลิต
และยังสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มี
มาตรฐานเดียวกันได้อีกด้วย	นอกจากนี ้	
บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ	
ทั ้งประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป	
โดยประมาณการความต้องการวัตถุดิบและ
สินค้าคงเหลือของแต่ละสาขาในแต่ละวัน
ทำาให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดส่ง

ไปให้แต่ละสาขาและควบคุมปริมาณของเสีย
ได้ในแต่ละวัน	การบริหารการจัดส่งวัตถุดิบ
และสินค้าสำาเร็จรูปแบบรวมศูนย์ยังช่วย
ทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนการจัดส่งได้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ฐานะการเงิน

กระแสเงินสด

	 สินทรัพย์
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	20,353	ล้านบาท	
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน	จำานวน	
8,310	ล้านบาท	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
จำานวน	12,044	ล้านบาท	สินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2562	จำานวน	2,412	
ล้านบาท	หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ	13.4	
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
	 1.	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้มีการบันทึก
รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้	จำานวน	3,956	
ล ้ านบาท	ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	เร่ือง	สัญญาเช่า	ซ่ึงเร่ิม
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	
ในขณะที่ปี	2562	ยังไม่มีรายการดังกล่าว
	 2.	 การลดลงของท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
จำานวน	515	ล้านบาท	และการลดลงของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	จำานวน	58	ล้านบาท	
โดยหลักเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี	
	 3.	 การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น	จำานวน	464	

ล ้านบาท	(ปี	2562	แสดงรายการเป็น	
“เงินลงทุนช่ัวคราว”	และ	“เงินลงทุนระยะยาว
อื่น”)	และการลดลงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด	จำานวน	299	ล้านบาท	
เน่ืองจากกระแสเงินสดรับจากการดำาเนินงาน
น้อยกว่ากระแสเงินสดที ่ใช้ไปในกิจการ	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี
	 4.	 การลดลงของสิทธิการเช่า	จำานวน	206
ล้านบาท	เน่ืองจากในปี	2563	มีการจัดประเภท
ไปเป็นสินทรัพย์ส ิทธ ิการใช ้ท ั ้งจ ำานวน	
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน
ฉบับที่	16	

	 หนี้สิน
	 ณ	วันที ่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	
และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม	6,506	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2562	จำานวน	3,191	
ล้านบาท	คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	96.3	
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	
	 1.	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้มีการรับรู ้
รายการหน้ีสินตามสัญญาเช่า	จำานวน	3,691	
ล ้ านบาท	ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	16	ในขณะที่ปี	2562	
ยังไม่มีรายการดังกล่าว
	 2.	 การลดลงของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี

อื่น	จำานวน	543	ล้านบาท	และภาษีเงินได้
ค้างจ่าย	จำานวน	133	ล้านบาท
	 3.	 การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน
จำานวน	191	ล้านบาท	โดยหลักเกิดจาก
ประมาณการหนี้สินจากค่ารื้อถอน
	 4.	 การเพิ่มขึ้นของสำารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน	จำานวน	101	ล้านบาท	
	 5.	 การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน	จำานวน	51	ล้านบาท	เนื่องจากในปี
2563	ถูกจัดประเภทใหม่เป็นหนี้สินตาม
ส ัญญาเช ่า	ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	16
	 6.	การลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น	
จำานวน	43	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	และ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างจ่าย

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส ่วนของผู ้ถ ือหุ ้นของบริษ ัทฯ	และ
บริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มี
จำานวน	13,523	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	ส้ินปี
2562	จำานวน	783	ล้านบาท	คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ	5.5		สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของกำาไรสะสม	จำานวน	780	ล้านบาท	โดยหลัก
เกิดการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

25632562

2,092
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(2,734)
(299)

3,434
(957)

(2,394)
83

รายการ

                           (หน่วย: ล้านบาท)
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	 ในปี	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย
มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	
จำานวน	2,092	ล้านบาท	ลดลง	1,342	ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของกำาไรจากการดำาเนินงาน
ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน
ดำาเนินงาน	และการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น
	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีจำานวน	343	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน	1,300	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	
2562	บริษัทฯ	มีการลงทุนในบริษัท	แหลมเจริญ

ซีฟู้ด	จำากัด	และลงทุนเพ่ิมในบริษัท	เอ็ม-เซ็นโค
โลจิสติกส์	จ ำากัด	ซึ ่งเป็นบริษัทร่วมค้า
นอกจากนี้	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	ทำาให้ในปี	2563
มีการใช้เงินลงทุนในการขยายสาขาน้อยกว่า
ในปี	2562				
	 สำาหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงินมีจำานวน	2,734	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน	339	ล้านบาท	โดยสาเหตุหลัก
มาจากเงินสดจ่ายหนี ้ส ินตามสัญญาเช่า
จำานวน	1,076	ล้านบาท	ซึ่งจากเดิมแสดง
รายการอยู่ภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดำาเนินงาน	มาแสดงภายใต้กระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	
ในขณะที่เงินปันผลจ่ายในปี	2563	ลดลง
จากปี	2562	เป็นจำานวน	737	ล้านบาท
	 จากการเคล่ือนไหวของเงินสดในกิจกรรม
ดำาเนินงาน	กิจกรรมลงทุน	และกิจกรรม
จัดหาเงิน	ส่งผลให้ในปี	2563	บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลง	299	ล้านบาท
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เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้	
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	
ระยะเวลาชำาระหนี้	
Cash	Cycle	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
อัตรากำาไรขั้นต้น	
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
อัตรากำาไรสุทธิ	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2563ปี 2562

หน่วยอัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม
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5,777.1
0.7

ร้อยละ
ร้อยละ

เท่า

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย	
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	(Cash	Basis)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2563ปี 2562

หน่วยอัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส ่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงาน

อัตราส่วนแสดงความสามารถ
ในการท�าก�าไร

	 ณ	วันที ่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	
และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่
แข็งแกร่ง	โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องท่ี	2.9	เท่า
ปรับลดลงเล็กน้อยจาก	3.5	เท่าในปี	2562
เนื ่องจากตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	
จะมีการเก็บเงินสดทันทีภายหลังการขาย
และบริการ	ทำาให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ของบร ิษ ัทฯ	ม ีระยะส ั ้นมากค ือ	2	ว ัน	
ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบ
และสินค้าสำาเร็จรูปจะชำาระภายหลังตาม
นโยบายเครดิต	โดยมีระยะเวลาชำาระหนี้
โดยเฉลี่ยประมาณ	37	วัน	และระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี ่ย	18	วัน	จึงทำาให้บริษัทฯ	
มีเงินสดส่วนเกิน	ทำาให้วงจรเงินสดติดลบ
คือมีวงจรเงินสด	-17	วัน	

	 สำาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ของปี	2563	อยู่ท่ีร้อยละ	4.7	ปรับลดลงจาก
ร้อยละ	14.8	ในปี	2562	โดยสาเหตุหลัก
มาจากกำาไรสุทธิที ่ลดลงร้อยละ	65	จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19	ในขณะที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.4	จากการรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางเงิน	ฉบับที ่	16	ซึ ่งเริ ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ต้นปี	2563

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด-19	ซึ ่งส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	ทำาให้อัตราส่วนความสามารถ
ในการทำากำาไรในปี	2563	ปรับลดลงค่อนข้าง
มากจากปีก่อนหน้า	โดยในปี	2563	บริษัทฯ	
และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้อยละ	6.5	ปรับลดลงจากร้อยละ	18.3	ในปี
2562	นอกจากน้ี	อัตรากำาไรสุทธิก็ได้ปรับลดลง
จากร้อยละ	14.7	ในปี	2562	เป็นร้อยละ	
6.7	ในปี	2563
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานในปี 2564  

โครงสร้างทางการเงิน

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	คาดการณ์ว่าธุรกิจ
ร้านอาหารยังคงเผชิญหน้ากับความกดดัน
และความท้าทาย	รวมทั้งยังคงต้องเผชิญกับ	
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที ่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื ่องจนถึงปัจจุบัน
ทำาให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	ยังคงอยู่	
ภายใต ้ข ้อจ ำาก ัดหลายประการท ี ่ทาง
รัฐบาลกำาหนดเพื ่อควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาด	นอกจากน้ี	ผู้บริโภคยังมีความ
กังวลถึงความปลอดภัยในการออกมารับประทาน
อาหารนอกบ้าน	และมีความระมัดระวัง
ในการจับจ่ายใช้สอย	เนื่องจากความกังวล
ถึงความไม่แน่นอนต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต	อย่างไรก็ตาม	จากการท่ีหลายประเทศ
ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	และ
ในประเทศไทยเองก็มีแผนเริ่มฉีดวัคซีนให้

กับคนในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์	2564	
จึงเป็นท่ีคาดการณ์กันว่าสถานการณ์โควิด-19
จะค่อยๆ	คลี่คลายขึ้น	ซึ่งจะทำาให้รัฐบาล
เร่ิมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ	ในการควบคุม
การระบาด	และเนื่องด้วยบริษัทฯ	มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงและมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง	
รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารงาน
ภายใต้มาตรการการควบคุมของภาครัฐเพื่อ
ควบคุมโรคโควิด-19	บริษัทฯ	จึงมีความเช่ือม่ัน
ว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่
แน่นอนต่างๆ	และบรรลุถึงผลการดำาเนินงาน
ที่ดีขึ้นในปี	2564
	 นอกจากน้ี	จากผลกระทบของโรคโควิด-19
ที่มีการใช้มาตรการทำางานจากที่บ้าน	หรือ
การเรียนผ่านส่ือออนไลน์เป็นระยะเวลานาน
ได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคบางกลุ่ม
เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีความคุ้นชินกับการ
ส ั ่ งอาหารไปร ับประทานภายในท ี ่พ ัก
แทนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
โดยใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหาร	
เนื ่องจากมีความสะดวก	รวดเร็ว	และมี
ความหลากหลาย	ดังนั ้น	เพื ่อตอบรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและ
คงไว้ซึ ่งฐานลูกค้าเดิม	รวมถึงขยายไปยัง
กลุ่มลูกค้าใหม่	ในปี	2564	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้น
การขายผ่านช่องทางซ้ือกลับบ้านและบริการ
จัดส่งอาหาร	โดยร่วมมือกับผู ้ให้บริการ
ส่งอาหารเพ่ิมมากข้ึน	ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ด้านการตลาดและส่งเสริมการขายผ่าน
ช่องทางดังกล่าว	รวมถึงการคิดค้นเมนูอาหาร
ที่สามารถจัดส่งและรับประทานได้สะดวก
นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังได้มีการบริหารจัดการ
ต้นทุนในด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น	แต่ยังคงรักษาไว้ซึ ่ง
มาตรฐานของวัตถุดิบ	กระบวนการผลิต
อาหาร	ตลอดจนการจัดส่งอาหารให้ยังคง
รักษาคุณภาพเมื ่อไปถึงลูกค้า	เพื ่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า	บริษัทฯ	จะยังคง
เดินหน้าสร้างสรรค์ร้านอาหารท่ีดี	มีคุณภาพ

และตอบสนองความต้องการของลูกค้า	
เพื ่อให้สามารถเติบโตต่อไปในระยะยาว
ได้อย่างยั่งยืน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
0.5	เท่า	ปรับเพ่ิมข้ึนจาก	0.2	เท่าในปี	2562
สาเหตุหลักเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่	16	ส่งผลให้
บริษัทฯ	ต้องรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า	จำานวน
3,691	ล้านบาท	หากไม่นับรวมมูลค่าหนี้สิน
สัญญาเช่า	อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ	0.2	เท่า	ซ่ึงเท่ากับปี	2562
จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยยังคงมี
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง	สามารถ
รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนใน
อนาคตได้
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1.	บริษัท	
โกลบอล	แอสเซท	
ดีเวลลอปเม้นท์	
จำากัด	(GAD)

2.	บริษัท	เอ็ม	เค	
เวิลด์ไวด์	จำากัด	
(MKWW)

กรรมการและผ ู ้ บร ิหารและ
ผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริษ ัทฯ
3	ราย	ได้แก่	นางยุพิน	ธีระโกเมน	
นายฤทธ์ิ	ธีระโกเมน	และนายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ	GAD	ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	82.9	(รวมการถือหุ้นของ
นายฤทธ์ิและนางยุพิน	และนางยุพิน
ในฐานะผ ู ้ จ ั ดการมรดกของ
นางทองคำา	เมฆโต	และนายสมนึก
หาญจิตต์เกษม)	และร้อยละ	17.1	
ตามลำาดับ	
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายฤทธิ์		
ธ ี ระโกเมน	และนายสมชาย
หาญจิตต์เกษม

กรรมการและผู้บริหารและผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	3	ราย	ได้แก่	
นางยุพิน	ธีระโกเมน	นายฤทธิ์
ธ ี ระ โก เมน	และนายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ	MKWW	 ด้วยสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ	85.0	(รวมการถือหุ้นของ

ค่าจัดทำา
บัญชี

ค่าเช่าที่ดิน

ค่าจัดทำา
บัญชี

•	 ให้บริการจัดทำาบัญชีแก่	GAD
•	บริษัทฯ	กำาหนดราคาโดยประมาณจาก
	 จำานวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการ	และ
	 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการจัดทำาบัญชีแก่	GAD	นั ้น	
เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีให้บริการ
โดยไม่ทำาให้บริษัทฯ	 เสียประโยชน์	 ดังนั้น	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล
และเกิดขึ้นตามความจำาเป็น

•	 เพื่อใช้เป็นอาคารสำานักงาน	และโรงงาน
	 ครัวกลาง	(CK5)	โดยมีการจ่ายค่าเช่า
	 เป็นรายเดือน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าที่ดินเป็นการดำาเนินธุรกรรม
ตามปกติ	โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้กับ
อัตราตลาดของทรัพย์สินในบริเวณใกล้
เคียงกัน	 ซึ่งรายการดังกล่าวถือว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื ่อประโยชน์
ของบริษัทฯ

•	 ให้บริการจัดทำาบัญชีแก่	MKWW
•	บริษัทฯ	กำาหนดราคาโดยประมาณ 
	 จากจำานวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
	 และค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการจัดทำาบัญชีแก่	MKWW	นั้น	
เร ียกเก็บตามค่าใช้จ ่ายพนักงานที ่ให ้

0.02

38.77

0.02

0.02

36.09

0.02

0.02

28.22

0.02

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีการเข้าทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3.	บริษัท	
สุพีเรีย	ฟู้ด	
เซอร์วิส	จำากัด	
(SFS)

นายฤทธิ ์และนางยุพินในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของนางทองคำา	เมฆโต
และนายสมนึก	หาญจิตต์เกษม)	
และร ้อยละ	15.0	ตามล ำาด ับ
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายฤทธิ์
ธ ี ระ โก เมน	และนายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ	ได้แก่	นางยุพิน	ธีระโกเมน	
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ	 SFS	 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	65.0	
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	นายสมชาย	
หาญจิตต์เกษม

ค่าเช่า
เครื่องล้าง
จานและ
เครื่องทำา
น้ำาแข็ง

ค่าซื้อสินค้า

บริการโดยไม่ทำาให้บริษัทฯ	เสียประโยชน์	
ดังน้ัน	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุ
สมผลและเกิดข้ึนตามความจำาเป็น

•	 รายการเช่าเคร่ืองล้างจานสำาหรับร้านอาหาร
	 ในเครือของบริษัทฯ	โดย	SFS	เป็นหน่ึงใน
	 ผู้ให้บริการหลายรายที่บริษัทฯ	เลือกใช้
	 และได้มีการกำาหนดราคาที่ไม่แตกต่าง
	 จากผู้ให้บริการรายอื่น
•	รายการเช่าเครื ่องทำาน้ ำาแข็ง	สำาหรับ
	 ร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ	โดย	SFS	
	 เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่มีระบบให้เช่า
	 เครื่องทำาน้ำาแข็งและให้บริการซ่อมบำารุง
	 หลังการขาย	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรม
ปกติของบริษัทฯ	 และได้มีการกำาหนด
ราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาท่ีเสนอโดย
ผู้ให้บริการรายอื่น	 รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ

•	บริษัทย่อยซื้ออุปกรณ์ในการประกอบ
	 อาหารจาก	SFS	ตามราคาตลาดและ
	 เงื่อนไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการซื ้อสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการกำาหนดราคาตาม
ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

56.25

-	

57.74

-

     

52.94

1.31

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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4.	บริษัท	เคว	ี
อีเลคทรอนิคส์	
จำากัด	(KVE)

5.	บริษัท	
เอ็ม-เซนโค
โลจิสติกส์	จำากัด	
(MSL)

กรรมการของบร ิษ ัทฯ	ได ้แก	่
ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	เป็นกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ	KVE	ด้วยสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ	57.6	
มีกรรมการร่วมกัน	คือ	ดร.ขัติยา	
ไกรกาญจน์

เป็นกิจการร่วมค้าซึ ่งบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ	49.75

ค่าที่ปรึกษา
ทางด้านไอที

ค่าจัดเก็บ/
จัดส่งสินค้า

ค่าเช่าและ
ค่าสนับสนุน
การดำาเนิน
งาน

•	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้าง	KVE	เป็นที่ปรึกษา
	 ทางด้านระบบสารสนเทศโดยมีอัตรา
	 ค่าบริการเป็นรายเดือน	ซึ่งเป็นอัตราที่
	 ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ	 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ	โดยได้กำาหนดค่าท่ีปรึกษา
จากการเทียบเคียงกับราคาที ่เสนอโดย
ผู้ให้บริการรายอื่น	รายการดังกล่าวจึงมี
ค วามสม เหตุ สมผลและ เป็ น ไป เพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ

•	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้าง	MSL	จัดเก็บและ	
	 จัดส่งสินค้าให้กับร้านอาหารในเครือ	
	 บริษัทฯ	โดยมีการกำาหนดราคาตาม
	 ระยะทางและปริมาณสินค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ	 และได้มีการกำาหนดราคา
โดยเทียบเคียงได้กับราคาที ่ เสนอโดย
ผู้ให้บริการรายอื่น	 รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ

•	บริษัทฯ	ให้บริการเช่าสถานที่	รวมทั้ง
	 สาธารณูปโภคและการซ่อมบำารุงแก่	
	 MSL	เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจขนส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังนั้น	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

0.84	

97.87

9.26

0.91

240.98

14.86

	0.81

308.23

7.42

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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ความสัมพันธ์

ค่าขาย
สินค้า

ค่าบริหาร
งาน

ค่าฝึกอบรม

•	บริษัทฯ	จำาหน่ายสินค้าให้แก่	MSL
	 ตามราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการขายสินค้าเป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการกำาหนดราคาตาม
ราคาตลาด	 รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ให้บริการทางด้านทรัพยากร
	 มนุษย์	บัญชีและการเงิน	เทคโนโลยี
	 สารสนเทศ	จัดซ้ือ	และฝึกอบรม	แก่	MSL	
•	บริษัทฯ	กำาหนดราคาโดยประมาณจาก
	 จำานวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการ	และ
	 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังนั้น	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นธรรม

•	บริษัทย่อยให้บริการด้านฝึกอบรมแก่	
	 MSL	ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า
	 ปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ	
ของบริษัทฯ	และได้มีการกำาหนดราคา
ตามราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

1.57

1.29

-

2.13

4.46

1.44

1.78

3.72

0.41

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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6.	บริษัท	
แหลมเจริญ	
ซีฟู้ด	จำากัด	
(LCS)

บริษัท	 คาตาพัลท์	 จำากัด	 ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย	 ถือหุ้นร้อยละ	 65.00	
มีกรรมการร่วมกัน	 คือ	 นายฤทธิ์			
ธีระโกเมน

ค่าบริหาร
งาน

ค่าขาย
สินค้าและ
ทรัพย์สิน

ค่าที่ปรึกษา

•	บริษัทฯ	ให้บริการทางด้านทรัพยากร
	 มนุษย์	บัญชีและการเงิน	เทคโนโลยี
	 สารสนเทศ	จัดซ้ือ	และการบริหารจัดการ	
	 แก่	LCS	
•	บริษัทฯ	กำาหนดราคาโดยประมาณจาก
	 จำานวนเวลาที่ใช้ในการให้บริการและ
	 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังนั้น	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	จำาหน่ายอุปกรณ์สำานักงาน
	 ให้แก่	LCS	ตามราคาตลาดและเงื่อนไข
	 การค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการกำาหนดราคาตาม
ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี		
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ว่าจ้างท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย
	 เพื่อให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวม
	 กิจการและการจัดโครงสร้างของ	LCS
•	บร ิษ ัทฯ	ก ำาหนดราคาโดยประมาณ
	 จากจำานวนเวลาของที ่ปรึกษาที ่ใช้ใน
	 การให้คำาปรึกษาแก่	LCS
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีการกำาหนดราคาจาก
ที่ปรึกษาที่เป็นอิสระ	รายการดังกล่าวจึง
ถือว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

-

-

-

0.78

0.24

3.25

	9.72

1.32

-

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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7.	บริษัท	
โมเดิร์น	
อินเทลลิเจ้นท์	
เซอร์วิส	จำากัด	
(MIS)

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ	 ได้แก่	 นางยุพิน	 ธีระโกเมน	
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ	 MIS	 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	 57.0	 (รวมการถือหุ้นของ
นางยุพิน	 ธีระโกเมน	 ในบริษัท	
สุพีเรีย	ฟู้ด	เซอร์วิส	จำากัด)

ค่าบริการ
ซ่อมบำารุง

ค่าบริการ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ค่าขาย
ทรัพย์สิน

ค่าเช่าและ
บริการ

•	บร ิษ ัทฯ	ได ้ว ่าจ ้าง	MIS	ซ ่อมบำาร ุง  
	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้กับร้าน		
	 อาหารในเครือบริษัทฯ	ทุกสาขา	ตาม		
	 ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ	 รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ให้บริการระบบเทคโนโลยี			
	 สารสนเทศแก่	MIS	ตามอัตราตลาด	
	 เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจการซ่อมบำารุง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนั้น	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุ
สมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ

•	บริษัทฯ	จำาหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์
	 ต่างๆ	ให้แก่	MIS	ตามราคาตลาดและ
	 เงื่อนไขการค้าปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวป็นธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ	และได้มีการกำาหนดราคาตาม
ราคาตลาด	รายการดังกล่าวจึงถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

•	บริษัทฯ	ให้บริการเช่าสถานที่	รวมทั้ง	 	
	 สาธารณูปโภค	และอุปกรณ์สำานักงาน  
	 แก่	MIS	ตามอัตราตลาด	เพื่อใช้ในการ	 	
	 ประกอบธุรกิจการซ่อมบำารุง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดังนั้น

-

-

-

-

30.17

0.23

5.91

0.70

96.72

0.12

-

-

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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8.	นางยุพิน	
ธีระโกเมน

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าเช่า
สถานที่

รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

•	 รายการเช่าสถานที่เพื ่อใช้ดำาเนินการ	
	 Home	Delivery	และศูนย์วิจัยและ
	 พัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าสถานที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 นั้น	 โดย
ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
สถานท่ีต้ังท่ีก่อให้เกิดความสะดวกในการให้
บริการแก่ลูกค้า	อัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าเช่าในพื้นที่เดียวกัน	 ดังนั้น	
รายการดังกล่าวจึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

0.41 0.40 0.52

บุคคลและบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

มูลค่ารายการ
 (ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต	

มาตรการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยเข้าทำารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง	โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	และผู้ถือหุ้น
เป็นสำาคัญ	การทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ	หรือ
เป็นรายการที่มีความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	โดยเงื่อนไขต่างๆ	ของรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด	และดำาเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้า
ทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	สำาหรับการกู้ยืมเงิน/	การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยดำาเนินการ
ไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำาเป็นเท่านั้น

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	ด้วยนโยบายการกำาหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน	โปร่งใส	ยุติธรรม	เป็นไปตามหลักการการกำากับกิจการที่ดี	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยกำาหนด	และต้องเป็นไปตามอำานาจอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 บริษัทฯ	อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเป็นสำาคัญ	โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตาม
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และผ่านคณะกรรมการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย	ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำาหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำารายการกับ
บุคคลภายนอก	โดยการทำารายการระหว่างกันที่มีความสำาคัญ	จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ
ได้มีการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับ
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ดังนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต	บริษัทฯ	จึงขออนุมัติ
ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว	หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ
พึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	
ผู้บริหาร	หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	จะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุกไตรมาส	ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ	หรือ
บริษัทย่อย	ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ/	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนด
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำาคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจำานวน	920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	920,878,100	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ	1	บาท	โดยเป็นทุนชำาระแล้วจำานวน	920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	920,878,100	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

หมายเหตุ:
(1)	นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	เป็นน้องชายของนางยุพิน	ธีระโกเมน
(2)	นายฤทธิ์	ธีระโกเมน	เป็นสามีของนางยุพิน	ธีระโกเมน
(3)	มูลนิธิป้าทองคำา	เอ็มเค	ก่อตั้งขึ้นโดยนางยุพิน	ธีระโกเมน	และนายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	ซึ่งเป็นบุตรของนางทองคำา	เมฆโต	ที่เสียชีวิต
	 ไปแล้ว	โดยมีนางยุพิน	ธีระโกเมน	และนายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	เป็นประธานและรองประธานกรรมการของมูลนิธิ	ตามลำาดับ

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนร้อยละจ�านวนหุ้น

19.8
16.0
13.4
8.9
4.5
4.5
3.4
2.5
1.9
1.3

182,396,802	
147,494,812	
123,059,333	
82,403,989
41,039,694
41,031,994						
31,265,983	
23,242,400
17,731,000	
12,304,800

1	 นางยุพิน	ธีระโกเมน
2	 นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม(1)

3	 นายฤทธิ์	ธีระโกเมน(2)

4	 นางอัมพร	หาญจิตต์เกษม
5	 นายวรากร	หาญจิตต์เกษม
6	 นางสาววราพร	หาญจิตต์เกษม
7	 มูลนิธิป้าทองคำา	เอ็มเค(3)

8	 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว
9	 สำานักงานประกันสังคม
10	 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร
ทุนสำารองตามกฎหมาย	โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำาคัญ
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำาหนดข้างต้น	หรืองดจ่ายเงินปันผล	
โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ	ผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่องของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และความจำาเป็นในการใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส

สายงานพัฒนา
ภัตตาคารและซ่อมบ�ารุง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานบัญชีและ
การเงิน

สายงานทรัพยากร
มนุษย์

สายงานดิจิตอล
เทคโนโลยี

สายงานประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยทางอาหาร

สายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

โครงการพิเศษ

สายงานการตลาดสายงานธุรกิจภัตตาคาร
เอ็มเค

สายงานธุรกิจ
ภัตตาคารญี่ปุ่น

สายงานซัพพลายเชน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน		ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณา
ค่าตอบแทน	มีองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการ	9	ท่าน	ดังนี้

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ	คือ		นายฤทธ์ิ	ธีระโกเมน		นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	สองในสามคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ

1.	 นายฤทธิ์		 ธีระโกเมน
2.	 นายสมชาย		 หาญจิตต์เกษม
3.	 นายสมชาย			 พิพิธวิจิตรกร
4.	 ดร.อรรณพ		 ตันละมัย
5.	 นางวิไล			 ฉัททันต์รัศมี

6.	 นายทนง			 โชติสรยุทธ์
7.	 ดร.ขัติยา			 ไกรกาญจน์

8.	 นายสุจินต์			 ชุมพลกาญจนา
9.	 นายประวิทย์			 ตันติวศินชัย
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ขอบเขตอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

	 1.	 จัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	รวม
ท้ังมติคณะกรรมการบริษัทฯ	และมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	รับผิดชอบ
ระมัดระว ังและรอบคอบ	โดยคำาน ึงถ ึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
	 2.	พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติในเร่ืองท่ีสำาคัญเก่ียวกับการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ	เช่น	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน	ความเสี่ยง	แผนงาน
และงบประมาณ	เป็นต้น	โดยมีการทบทวน
และอนุมัติเป็นประจำาทุกปี
	 3.	 ติดตามและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่
กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 4.	 ดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีความต่อเนื่องในระยะยาว	และพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร	รวมท้ัง
ทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง	(Management	Succession	Plan)
	 5.	 จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ	เป็นลายลักษณ์อักษร	และให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว	รวมทั้งมี
การทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ
1	ครั้ง
	 6.	 ส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื ่อให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ	ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
รวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง
	 7.	พิจารณาเรื ่องความขัดแย้งของผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ	การพิจารณาการ
ท ำารายการท ี ่อาจม ีความข ัดแย ้ งของ
ผลประโยชน์	ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและ
เป็นไปเพื ่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ	โดยท่ีผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	รวมทั้ง
กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิด
เผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
	 8.	 กำากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิผล	รวมทั้งมีการทบทวนระบบ
และประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเส ี ่ยงอย ่างสม่ำาเสมอและในท ุกๆ	
ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี ่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง
	 9.	 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการ
ดำาเนินงาน	ด้านรายงานทางการเงิน	และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และ
นโยบาย	รวมท้ังจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู ้ร ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำาคัญ
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 10.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือคณะ
กรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นเก่ียวกับ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี ่ยงไว้ในรายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ
	 11.	 จัดให้มีแนวทางการดำาเนินการที่
ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส	
หรือผู ้มีส่วนได้เสีย	ผ่านทางเว็บไซต์หรือ
รายงานตรงต่อบริษัทฯ	โดยช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสอาจกำาหนดให้ผ่านกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
เพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ
ที่บริษัทฯ	กำาหนดไว้และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ
	 12.	 จัดให้มีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อย	
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ	โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย	เพื ่อควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	และการ
ทำารายการต่างๆ	ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์
	 13.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่ในกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทฯ	ท่ีไม่สามารถ
เข้าร ่วมประชุม	จะต้องแจ้งให้ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
	 14.	 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจำาทุกปี
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ขอบเขตอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

	 1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการ
ควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และ
ระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื ่นใดที ่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ข ้อก ำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 4.	 สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการ
เกี ่ยวกับความเสี ่ยงที ่ส ำาคัญของบริษัทฯ	
และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการ
เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
	 5.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งต้ังบุคคล

ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั ้งนี ้	เพื ่อให้มั ่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
	 7.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
หลังจากการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละครั้ง
	 8.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี
ของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)		 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง	ครบ
ถ้วน	เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ
	 (ข)		 ความเห็นเกี ่ยวกับความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 (ค)		 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	 (ง)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี
	 (จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (ฉ)		 จำานวนการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และการเข้าร ่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (ช)		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม
ที ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 (ซ)		 รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังนี้

หมายเหตุ:
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2563
กรรมการตรวจสอบลำาดับที่	1	และ	2	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ*

1.	 ดร.อรรณพ			 ตันละมัย
2.	 นางวิไล			 ฉัททันต์รัศมี
3.	 ดร.ขัติยา			 ไกรกาญจน์
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ขอบเขตอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านบรรษัทภิบาล
	 1.	พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัต ิ
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีที ่เหมาะสม
กับบริษัทฯ	และสอดคล้องกับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที ่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ผู ้ลงทุนทั ่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
	 9.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 10.	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระทำาดังต่อไปน้ี	ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ	ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

ประเทศไทย	เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
	 2.	 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ	ตามที่ได้รับอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
	 (ก)		 รายการที ่เก ิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
	 (ข)		 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมี
ความบกพร่องท่ีสำาคัญในระบบควบคุมภายใน
	 (ค)		 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ	หากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด	กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีตรวจพบดังกล่าว
ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ
	 3.	 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	โดยเปรียบเทียบ
กับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของมาตรฐาน

	 11.	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
ขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก
หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ	หากเห็นว่า
มีความจำาเป็นและเหมาะสม	โดยบริษัทฯ	
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด
	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	โดยตรง	และคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังนี	้

หมายเหตุ:
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2563

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	*

1.		 ดร.ขัติยา						ไกรกาญจน์
2.		นายสมชาย			พิพิธวิจิตรกร
3.		นางวิไล			 ฉัททันต์รัศมี
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สากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
เพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
	 4.	 ทบทวนปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจ	จริยธรรมกรรมการ	จริยธรรม
พนักงาน	และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องตามความ
เหมาะสม	เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
	 5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื ่นใดที่เกี ่ยวกับด้าน

การก ำาก ับด ูแลก ิจการที ่ด ีตามที ่ ได ้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้านการสรรหา
	 1.	 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
และผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแต่งตั้งสำาหรับผู้บริหารระดับสูงใน
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และใน
กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	หรือให้
คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาคัดเลือก
เพ่ือเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง
สำาหรับกรณีอื่น
	 2.	 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	หรือ
ผ ู ้บร ิหารระดับส ูงในต ำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารตามที่กล่าวในข้อ	1	นั้น	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
พิจารณาค่าตอบแทน	ควรดำาเนินการดังนี้
	 	 2.1	กำาหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ส่วนตัวอ่ืนท่ีเห็นว่ามีความสำาคัญของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีต้องการสรรหา	เช่น	มีความรู้
ประสบการณ์	และความเชี ่ยวชาญเฉพาะ

ด้านที่ต้องการ	มีความเป็นผู้นำา	มีคุณธรรม	
และความรับผิดชอบต่อผลงาน	(Integrity	
and	Accountability)	ยึดมั่นในการทำางาน
อย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
มีวุฒิภาวะและความมั่นคง	และกล้าแสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ	เป็นต้น
	 	 2.2	พิจารณาความเป็นอิสระของ
บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการประเภท
อิสระของบริษัทฯ	ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ	หรือไม่
	 	 2.3	พิจารณาความเพียงพอของการ
อุทิศเวลาสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ	เช่น	ในการพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำารงตำาแหน่งต่อ
อีกวาระ	อาจประเมินจากจำานวนครั้งของ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
ส่วนบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่
อาจพิจารณาจากจำานวนบริษัทที่บุคคลนั้น
ดำารงตำาแหน่งอยู่ก่อนท่ีจะเป็นกรรมการบริษัทฯ
	 	 2.4	ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคล
ท่ีจะถูกเสนอช่ือน้ัน	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

	 3.	 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เก่ียวกับความเหมาะสมของ
ขนาด	(Size)	และองค์ประกอบ	(Composition)	
ของคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล	เช่น	ควรจะมีจำานวน
กรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดตั้งขึ้น
ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ควรประกอบด้วยกรรมการที ่ม ีความร ู ้	
ความสามารถ	ประสบการณ์	และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย	เพื่อให้
การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ในเร่ืองต่างๆ		มีความรอบคอบรัดกุม
ย่ิงข้ึน	นอกจากน้ี	ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของจำานวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็น
ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 4.	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับด้านการ
สรรหากรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ	
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
	 1.	พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ	กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	จัดต้ังข้ึน	และผู้บริหาร
ระดับสูงในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี	ค่าตอบแทน
ในท่ีน้ี	ให้หมายรวมถึง	(ก)	ค่าตอบแทนประจำา
(Retainer)	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็น
รายเดือน	(ข)	ค่าเบี้ยประชุม	(Attendance	
Fee)	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้ง
ต่อการประชุมสำาหรับกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม
(ค)	ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตามผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ	(Incentive)	ซึ่งได้แก่	โบนัส
หรือบำาเหน็จ	และ	(ง)	ผลประโยชน์อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด
	 2.	 เพื ่อให้การพิจารณาค่าตอบแทน
มีความโปร่งใส	เป็นธรรม	และสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
พิจารณาค่าตอบแทนควรดำาเนินการพิจารณา
ค่าตอบแทนตามหลักเกณท์และแนวทาง	
ดังต่อไปนี้
	 	 2.1	ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผล
และอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและ
รักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที ่มี
คุณสมบัติท่ีบริษัทฯ	ต้องการ	โดยอาจพิจารณา
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และเทียบเคียงกันได้	เช่น	ขนาดของกิจการ	
(Size)	ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอด
สินทรัพย์รวม	เป็นต้น	ระดับของกำาไร	
(Profitability)	และความยากง่ายของการ
บริหาร	(Complexity)
	 	 2.2	ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสม
และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของกรรมการแต่ละคน	กรรมการที่
ได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน
ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย	เช่น	
กรรมการชุดย ่อย	นอกจากจะได้ร ับค่า
ตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯแล้ว	
ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกในฐานะ
เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย	ประธานกรรมการ
บริษัทฯ	และประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสมาชิก
ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม
	 	 2.3	ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่าย
ตามผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทฯ	
เช่น	โบนัสกรรมการ	ควรเชื ่อมโยงกับผล
ตอบแทนที ่จ ่ายให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นในรูปของ
เงินปันผล	หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้น	ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่าย
โบนัสให้แก่กรรมการ
	 	 2.4	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหาร

เท่านั ้น	จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ	แต่อย่างใด										
	 3.	 ทบทวนและให้คำาแนะนำาต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำาทุกปี	
โดยพิจารณาตามหลักเกณท์และแนวทาง
การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
ก่อนนำาเสนอต่อที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเพื ่อ
พิจารณาอนุมัติ
	 4.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูงในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารเพ่ือกำาหนดค่าตอบแทนก่อนนำาเสนอ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็น
ประจำาทุกปี		ในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานประจ ำาป ีของผ ู ้บร ิหารระด ับส ูงใน
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น	ควร
จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานประจำาปี
ของบริษัทฯ	โดยรวม	ผลการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านท่ีสำาคัญอ่ืน	และการสร้างผลตอบแทน
ให้แก่บริษัทฯและผู ้ถ ือหุ ้นในระยะยาว	
นอกจากนี ้ 	ควรจะเปร ียบเท ียบก ับผล
การด ำาเน ินงานของบร ิษ ัทอ ื ่นท ี ่อย ู ่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที ่เทียบเคียงกันได้
ประกอบการพิจารณาด้วย
	 5.	 ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นใดที่เกี ่ยวกับด้าน
การพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะผู้บริหาร

ขอบเขตอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีผู้บริหาร	รวม	5	ท่าน	ตามรายชื่อและตำาแหน่ง	ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

1.		นายฤทธิ์				 ธีระโกเมน
2.	 นายสมชาย		 หาญจิตต์เกษม
3.	 นางยุพิน		 ธีระโกเมน
4.	 นายเกียรติก้อง		กังวานวงษ์
5.	 นางสุดารัตน์		 พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ	และมีอำานาจ
หน้าที่	และความรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการท้ังปวงของบริษัทฯ	ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ	มอบหมายและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อำานาจ	หน้าที ่	และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายน้ัน	ให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้

	 1.	บริหารกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ	ให้
เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนนโยบาย	
ระเบียบ	กฎข้อบังคับ	คำาสั ่ง	และมติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
	 2.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
อย่างดีที่สุด
	 3.	จัดทำาแผนธุรกิจ	แผนการลงทุน	และ
งบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ	รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขแผนและงบประมาณดังกล่าว

ในระหว่างปีหากเห็นว่าจำาเป็น	เพื ่อให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำาคัญ	และนำาเสนอต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 4.	ควบคุมและติดตามการดำาเนินการ
ตามแผนธุรกิจ	แผนการลงทุน	และงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
ให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
	 5.	เสนอรายงานผลการดำาเนินงานและ
ฐานะการเงินประจำาเดือน	ประจำารายไตรมาส
และประจำาปีของบริษัทฯ	รวมทั้งข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีความสำาคัญต่อการ
ทบทวนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื ่อพิจารณารับทราบ
หรือให้ความเห็นชอบ
	 6.	รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	
ทราบโดยไม่ชักช้า	ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน
หรือมีเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีผลกระทบในเชิง
ลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผลการดำาเนินงาน
และฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ	
รวมทั้งเสนอมาตรการหรือคำาแนะนำาในการ

แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 7.	จัดทำาหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง
องค์กรระดับสูง	รวมทั้งกำาหนดหน้าที่	ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที ่
บร ิหาร	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 8.	จัดทำาหรือปรับปรุงแก้ไขตารางการ
มอบอำานาจดำาเนินการ	และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 9.	ควบคุมด ูแลการดำาเน ินงานและ
กิจกรรมประจำาวันของบริษัทฯ	ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั ้งกำากับดูแล
ให้พนักงานของบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตาม
นโยบาย	ระเบียบ	กฎข้อบังคับ	คำาสั่ง	และ
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด
	 10.	มีอำานาจในการบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ	ทุกตำาแหน่ง	รวมถึง
การว่าจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	ลงโทษทางวินัย
และเลิกจ้าง	อย่างไรก็ตาม	ถ้าเป็นพนักงาน
ในตำาแหน่งตั ้งแต่ผู ้อ ำานวยการฝ่ายหรือ
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เลขานุการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสุดารัตน์	พัทธ์วิวัฒน์ศิริ	ซึ ่งเป็นผู้ที ่มี
ประสบการณ์และมีคุณสมบัติที ่เหมาะสม
ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ		โดยมอบ
หมายให้เลขานุการบริษัทฯ	มีหน้าที่ดำาเนิน
การดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบ	
ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ		
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	มติคณะ
กรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	 จัดการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ	ของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติที่ดี	
(Best	Practices)

เทียบเท่าขึ ้นไป	จะต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื่อรับทราบด้วย
	 11.	มีอำานาจในการออกระเบียบว่าด้วย
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงการ
กำาหนด	เปลี ่ยนแปลง	แก้ไข	และยกเลิก
ระเบียบ	กฎข้อบังคับ	คำาส่ัง	ประกาศท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบ	ข้อกำาหนด	หรือคำาสั ่งที ่
คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด
	 12.	มีอำานาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติงานหรือกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด

	 3.	 บ ันท ึกรายงานการประช ุมคณะ
กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้ง
แจ้งมติของที ่ประชุมคณะกรรมการและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ให้ผู ้บริหารที่เกี ่ยวข้อง
ทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ดังกล่าวผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 4.	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี
	 	 4.1	ทะเบียนกรรมการ
	 	 4.2	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ
	 	 4.3	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่
รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
	 6.	 ด ูแลให้ม ีการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ

แทน	ตามที่เห็นสมควรได้	ภายใต้ขอบเขต
อำานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 13.	มีอำานาจในการพิจารณาอนุมัติหรือ
ดำาเนินการในเรื่องอื่นๆ	ตามที่กำาหนดไว้ใน
ตารางการมอบหมายอำานาจดำาเนินการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้อนุมัติแล้ว
	 14.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นคร้ังคราว	

	 ท้ังน้ี	การใช้อำานาจของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำาได้

หน ่วยงานกำาก ับด ูแลตามระเบ ียบและ
ข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
	 7.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป
ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นและ
ข่าวสารของบริษัทฯ
	 8.	 ให้คำาแนะนำาและข้อมูลต่างๆ	ท่ีเก่ียวกับ
ข้อกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	
ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ	รวมท้ัง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
สม่ำาเสมอ
	 9.	 ดูแลกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการ
เพื ่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ในกรณีที ่ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	และคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตาม
กฎหมายว ่าด ้วยหล ักทร ัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการปี	2563

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

-
-
-

5/6
6/6
-
-
-
-

4/5

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
3/5

-
-

2/2
-

1/1
-

2/2
-
-

1/1

1.		นายฤทธิ์	 ธีระโกเมน	
2.		นายสมชาย	 หาญจิตต์เกษม
3.		นายสมชาย	 พิพิธวิจิตรกร
4.		 ดร.อรรณพ	 ตันละมัย
5.		นางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี
6.		นายทนง	 โชติสรยุทธ์
7.	 ดร.ขัติยา	 ไกรกาญจน์
8.		นายสุจินต์	 ชุมพลกาญจนา
9.		นายประวิทย์	 ตันติวศินชัย
10.	นายอรรถพล	 ชดช้อย

หมายเหตุ:
นายอรรถพล	ชดช้อย	ได้ถึงแก่กรรมในวันท่ี	22	กันยายน	2563	และนางวิไล	ฉัททันต์รัศมี	ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	แทนนายอรรถพล	ชดช้อย	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2563	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทฯ	กำาหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ตลอดจนผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และมีการเสนอ
ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการ	

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำานวน	9,162,000	บาท	อย่างไรก็ดี	ตามหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่าน้ัน	จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
	 ทั้งนี้	นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว	บริษัทฯ	ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ	แก่กรรมการ
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ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ต�าแหน่ง

โบนัสกรรมการ

ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน

37,500	บาท/เดือน
25,000	บาท/เดือน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

1,215,000	บาท
810,000	บาท

27,000	บาท
18,000	บาท

22,500	บาท
15,000	บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2563	ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี	2563	และโบนัส
กรรมการประจำาปี	2562	ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2563	ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยสำาหรับปี	2563	ดังนี้
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รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวมคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาล 

สรรหา และ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ	ปี	2563

1.		นายฤทธิ์		 ธีระโกเมน	
2.		นายสมชาย			 หาญจิตต์เกษม
3.		นายสมชาย			 พิพิธวิจิตรกร
4.		 ดร.	อรรณพ		 ตันละมัย
5.		นางวิไล			 ฉัททันต์รัศมี
6.		นายทนง			 โชติสรยุทธ์
7.	 ดร.	ขัติยา			 ไกรกาญจน์
8.		นายสุจินต์			 ชุมพลกาญจนา
9.		นายประวิทย์			 ตันติวศินชัย
10.	นายอรรถพล			 ชดช้อย*

   รวม

-
-

1,110,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
1,110,000
1,035,000

8,805,000

-
-

30,000
-

15,000
-

45,000
-
-

15,000

105,000

-
-

1,140,000
1,218,000
1,215,000
1,110,000
1,155,000
1,110,000
1,110,000
1,104,000

9,162,000

-
-
-

108,000
90,000

-
-
-
-

54,000

252,000

หมายเหตุ:
นายอรรถพล	ชดช้อย	ได้ถึงแก่กรรมในวันท่ี	22	กันยายน	2563

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ร่วมกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทฯ	โดยรวม	ผลการปฏิบัติงานในด้านที่สำาคัญอื่น	และการ
สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ	ในระยะยาว	รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทนโดยการเปรียบเทียบกับตำาแหน่งที่เท่ากันของ
บริษัทอื่นที่เทียบเคียงกันได้	



136

ค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด	โดยในแต่ละปีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้นำาเสนอ
หลักการและจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน	โบนัส	และค่าตอบแทนอื่นๆ	ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ	จำานวน	40,154,540	บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit	Fee)

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
เป็นจำานวนเงินรวม	2,340,000	บาท

ค่าบริการอื่น
(Non-Audit	Fee)

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนของ
งานบริการอ่ืน	(Non-audit	Service)	ซ่ึงได้แก่
ค่าที ่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ	
ค่าที ่ปรึกษาสำาหรับมาตรฐานบัญชีใหม	่
ค่าสังเกตุการณ์ในการทำาลายทรัพย์สิน	และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ค่าเดินทาง	เป็นต้น	เป็น
จำานวนเงินรวม	1,553,891	บาท

	 -	 ไม่มี	-

	 *	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	ค่าน้ำามัน	ค่ารักษาพยาบาล	และค่าตอบแทนจากกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ประเภท จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ*

  รวม

5
5
5

5

33,521,468
5,912,616
720,456

40,154,540
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทฯ	ที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารและบริการ	มีสาขาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าเป็นจำานวนมาก	และเป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริการ	ความปลอดภัย	และคุณภาพของอาหาร	จึงทำาให้บริษัทฯ	
มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	นอกจากการดำาเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีความเชื่อมั่นในหลักการและได้นำาข้อบังคับต่างๆ	มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	กำาหนดนโยบายบริหารกิจการ	
รวมถึงการกำากับดูแลภายในหน่วยงาน	เพื่อให้กิจการดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ได้วางไว้
	 ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบนั้น	เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้อง	โปร่งใส	และ
มีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมถึงเป็นการปลูกฝัง
ให้พนักงานของบริษัทฯ	ได้ตระหนักและมีจิตสำานึกในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจด้านบริการ	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี
ของบริษัทฯ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้
กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึนมา	เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือนำาไปสู่การเติบโตและความม่ันคงท่ีย่ังยืน
และเป็นบริษัทฯ	ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีเจตนารมณ์
ที ่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ	เป็นองค์กรที ่ม ี
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจการกำากับ
ดูแลกิจการ	และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ	
โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
และคำานึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้เสียโดยรวม	มีคุณธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และ
ตรวจสอบได้	จึงได้กำาหนดเป็นนโยบาย
ด้านการจัดการดูแลท่ีดี	เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร	และผู้ร่วมงานทุกๆ	คน
ที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะให้ความ

สำาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก	อีกทั ้งให้
ความสำาคัญกับความเป็นอยู่และความสุขใน
การทำางานของพนักงาน	ประโยชน์องค์กร
และคู่ค้าร่วมกัน	เป็นลำาดับ
	 3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมุ่งม่ันและ
ทุ ่มเทปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบ	
มีความเป็นอิสระ	และมีการจัดแบ่งหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	รวมถึงผู้บริหารทุกท่าน
	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะวางตนให้เป็น
ท่ีเคารพนับถือ	และเป็นผู้นำาในเร่ืองจริยธรรม
และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะทำางาน
ด้วยความเสียสละ	ไม่คิดเล็กคิดน้อยใน
ประโยชน์ส่วนตน	จะคำานึงถึงผลลัพธ์โดย
รวมขององค์กร	และส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ

	 6.	 เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ	ทั้ง
ในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงิน
อย่างเพียงพอ	เช่ือถือได้	และทันเวลา	เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
	 7.	 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน	มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ	และมีช่องทางในการสื่อสารกับ
บริษัทฯ	ที่เหมาะสม
	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื ่องขึ ้นตามความ
เหมาะสม	เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน
ที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ	และมีระบบ
การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและม ีกระบวนการสรรหาท ี ่
โปร่งใสเป็นธรรม	
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หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิ
ในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ	
ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ทำา
หน้าท่ีแทนผู้ถือหุ้น	และมีสิทธิในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั ้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่
และวาระการประชุม	โดยมีคำาชี ้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ	หรือประกอบ
มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น	หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุม	และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ละเว้นการกระทำาใดๆ	
ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ
ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
	 1.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะอำานวย
ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น	สถานที่
จัดการประชุมให้มีขนาดเพียงพอรองรับ
จำานวนผู้ถือหุ้น	อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียง	และไม่ไกลเกินไปจนเป็น
อุปสรรคในการเดินทาง
	 1.3.	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระการประชุมหรือส่งคำาถามเก่ียวกับ
บริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ตามช่องทางที่บริษัทฯ	จัดให้	
	 1.4.	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมีสิทธิ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน
ผู้ถือหุ้น	โดยได้รับเอกสารและคำาแนะนำา
ในการมอบฉันทะ	ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย	พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการ
อิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.1.	บริษัทฯ	ได้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้
กับการประชุมผู้ถือหุ้น	การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนน	และแสดงผล	เพื่อให้การ
ดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว	
ถูกต้อง	และแม่นยำา
	 2.2.	บริษ ัทฯ	เปิดโอกาสให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ซักถามประธานกรรมการ	และประธาน
กรรมการชุดย่อย	ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวาระ
การประชุม	
	 2.3.	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกสำาหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอใน
การลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
	 2.4.	บริษัทฯ	จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ ้น	
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม
	 2.5.	ประธานในที ่ประชุมต้องจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสม	และส่งเสริมให้
ผู ้ถ ือหุ ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ต้ังคำาถามท่ีเก่ียวข้องต่อท่ีประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นๆ

3. การจัดทำารายงานการประชุม และ
การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
	 3.1.	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	บันทึก
การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน	และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที ่ประชุมทราบก่อน
ดำาเนินการประชุม	รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม	นอกจากน้ี
บันทึกคำาถามคำาตอบ	และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	คัดค้าน	
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร	รวมถึงบันทึก
รายชื ่อกรรมการผู ้ เข ้าร ่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย
	 3.2.	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระใน
การประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวัน

ทำาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงการ
ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยดำาเนินการ
ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	แจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบ
วาระ	และความเห็นของคณะกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่างน้อย	28	วันก่อน
วันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดูแลให้
บริษัทฯ	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	
ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียงลง
มติ	รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตาม
แต่ละประเภทของหุ้น
	 1.3.	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	จัดทำา
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 2.1.	บริษัทฯ	ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และ
ขั ้นตอนในการให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นที ่จะเสนอ
วาระในการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้น	และ
เสนอชื ่อบุคคลเพื ่อเข้าร ับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำาหนดออกตามวาระล่วงหน้า	โดยบริษัทฯ	
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 2.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ดำาเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม	และไม่เพิ ่มวาระในที่
ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
	 2.3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	เปิดโอกาส
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ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล
และเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซ่ึงรวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และ
เพื่อเป็นการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	
Governance)	บริษัทฯ	ได้มีการกำาหนด
นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้
	 3.1.	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่มี
สาระสำาคัญและงบการเงินของบริษัทฯ	ซ่ึงยัง
มิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป	ทำาการเผย
แพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน	รวมทั้งมิให้มีการล่วงรู้
ข้อมูลระหว่างส่วนงาน	เพื่อป้องกันการนำา
ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญซึ่งยังมิได้เปิด
เผยแก่สาธารณชนทั ่วไปไปเปิดเผยก่อน
เวลาอันควร	เว้นแต่ส่วนงานนั้นจำาเป็นต้อง
รับทราบโดยหน้าท่ี	และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าว
เช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	ทั้งนี	้
ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ
ที่กำากับดูแล	
	 3.2.	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลที่
สำาคัญและงบการเงินของบริษัทฯ	ทำาการ	ซ้ือ
ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วง	1	เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ให้แก่สาธารณชนทราบ	และจนกว่าจะพ้น	
24	ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น
สู ่สาธารณชน	(Blackout	Period)	ทั ้งนี ้
บริษัทฯ	จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
เกี่ยวกับช่วงระยะเวลา	Blackout	Period	
ล่วงหน้า	14	วันก่อนถึง	Blackout	Period

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 4.1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย	จะต้องแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ	และต้องออกนอก
ห้องประชุมในวาระนั้นๆ
	 4.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที ่
พิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ที ่อาจจะเกิดขึ ้นรวมถึง
รายการที่เกี ่ยวโยงกัน	เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ความเห็นเกี ่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมของบริษัทฯ	
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ
อย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ลูกค้า	
คู่ค้า	คู ่แข่ง	เจ้าหนี้	สังคม	พนักงาน	และ
ผู้ถือหุ้น	ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	
โดยได้จัดทำาจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ให้พนักงานให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ	มีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี	ไม่ทุจริต
ไม่จ่ายสินบน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรง
และเป็นธรรม	ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติ
แยกตามกลุ่มต่างๆ	ได้ดังนี้

 ลูกค้า
	 มุ่งมั่นสร้างความพอใจและมั่นใจให้แก่
ลูกค้า	พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ	และบริการ
ท่ีดีย่ิงข้ึนต่อลูกค้า	อีกท้ังบริษัทฯ	ยังได้พัฒนา
ระบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	คำาติชม
และจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ซ ึ ่ง
มีหน้าที่รับข้อเสนอแนะ	รวมทั้งข้อร้องเรียน

ต่างๆ	จากลูกค้า	เพ่ือนำามาปรับปรุงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 คู่ค้า
	 มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	เอื้อ
ประโยชน์ร่วมกัน	และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ
ของคู่ค้าในธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์
อย่างสูงสุด	เป็นสิ่งที่บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ
อย่างสูงต่อคู่ค้า	รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อ
ความลับทางการค้าของคู ่ค้า	นอกจากนี ้	
บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า	รวมถึงข้ันตอน
การทำาธุรกิจกับบริษัทฯ	เพื ่อให้มั ่นใจว่า
บริษัทฯ	มีการดำาเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
มีระบบ	เป็นธรรม	โปร่งใส	และสนับสนุน
คู่ค้าอย่างมีจริยธรรม	และบริษัทฯ	จะไม่ทำา
ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำาผิด
กฎหมาย	หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต	
 คู่แข่ง
	 มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
เป็นธรรม	มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการให้บริการเพื ่อ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า	ไม่ทำาลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ		
ในขณะเดียวกันถือว่าบริษัทอื่นเป็นคู่ค้าและ
เป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน	มีสัตยาบันร่วม
กันในการประกอบวิชาชีพ	
 เจ้าหนี้
	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	โดย
ปฏิบัติตามเง่ือนไข	ข้อตกลงของสัญญาต่างๆ
ท่ีได้ทำาไว้กับเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
หากเกิดกรณีที ่จะไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื ่อนไข	จะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี ้เป็น
การล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันความเสียหาย	นอกจากน้ีบริษัทฯ
ยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการเงินทุน
เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม	
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการผิดนัด
ชำาระหนี้
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 สังคม 
	 คณะกรรมการตระหนักถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม	โดยมอบเป็นนโยบายให้
ฝ่ายจัดการนำาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	
(CSR:Corporate	Social	Responsibility)	
เพื่อให้ความช่วยเหลือ	สนับสนุนและสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพรวม	
และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกภาคส่วน
 พนักงาน 
	 ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมกันในการทำางาน	และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล	ทั้งค่าตอบแทน	สวัสดิการ	
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	เพื่อความมั่นคงใน
อนาคตของพนักงาน	ตลอดจนให้ความ
สำาคัญเรื ่องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ	
ในด้านความรู้	ทักษะ	และค่านิยมที่ดีในการ
ทำางาน	อีกทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงานในโรงงาน	และให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานมีการนำาระบบ
ประเมินและการวัดผลอย่างเป็นธรรมตาม
ความสามารถ	(Competency)	และได้
กำาหนดดัชนีการวัดผลสำาเร็จ	(KPIs	:	Key	
Performance	Indicators)	มาวัดผลสำาเร็จ
ในการทำางานของพนักงานเพื ่อเทียบกับ
เป้าหมาย

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
	 บริษัทฯ	มีการบริหารค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เมื่อเปรียบทียบกับทั้งภายในและภายนอก
องค์กร	สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจเดียวกัน	โดยจะพิจารณาจ่ายค่า
ตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน	และระดับ
ตำาแหน่งงานที่รับผิดชอบ	โดยอยู่ในรูปแบบ
ของเงินเดือน	โบนัส	และเงินตอบแทนพิเศษ
มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้างแต่ละระดับ
ตำาแหน่งงานอย่างเหมาะสม	ขณะเดียวกัน

การจ่ายค่าตอบแทนจะกำาหนดให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ	อัตราเงินเฟ้อ	และดัชนี
ราคาผู้บริโภค	โดยมีการสำารวจการจ่ายค่า
ตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กร
ภายนอกอย่างสม่ำาเสมอเพื่อรักษาสถานะ
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	มีนโยบายในการดูแล
พนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงาน
ให้ครอบคลุมทุกระดับ	เพื่อเสริมสร้างให้
พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	โดยมีการ
ทบทวนสวัสดิการต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ความจำาเป็น	
และมีอัตราสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน	

 ผู้ถือหุ้น
	 มุ่งมั ่นในการดำาเนินงานที่จะรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและ
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	อย่างถูกต้องครบถ้วน
โปร่งใส	และเชื่อถือได้	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน	
รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	สามารถติดต่อ
ร้องเรียน	และรายงานการกระทำาท่ีไม่ถูกต้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ	ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
ดังนี้

	 •	 แจ้งผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง
และที่ตนไว้วางใจ
	 •	 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับ
บัญชา	หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 •	 ส่งทางไปรษณีย์ถ ึงประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	หรือกรรมการของบริษัทฯ
ตามที่อยู่ดังนี้	

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำ�กัด 
  (มห�ชน)
  1200 ถนนเทพรัตน 
  แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน�
  กรุงเทพมห�นคร 10260

	 เมื่อบริษัทฯ	ได้รับแจ้งเบาะแส	หรือข้อ
ร้องเรียน	บริษัทฯ	จะมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม
ดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้อง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู ้แจ้งเบาะแส	หรือผู ้ร ้องเร ียน	ในกรณี
ตรวจสอบแล้ว	พบว่ามีมูลความจริง	ฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ
พิจารณารับทราบ	และสั่งการหรือกำาหนด
แนวทางในการดำาเนินการ	พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	เพื ่อ
ดำาเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 ภายหลังที ่คณะกรรมการสอบสวนได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว	จะเสนอ
แนะแนวทางในการดำาเนินการแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ
พิจารณาสั ่งการและกำาหนดแนวทางการ
ดำาเนินการแก้ไข	และพิจารณาบทลงโทษต่อไป

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าท่ีในการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	ท้ังท่ีเป็นทางการเงิน
และมิใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนทันเวลา
และเชื่อถือได้	อย่างเท่าเทียมกัน	ให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ	ทางรายงานประจำาปี
การแจ้งข่าวสาร	ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมตาม
ข้อพึงปฏิบัติที ่ด ีตามที ่ตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทยได้กำาหนดแนวทางไว้	โดย
บริษัทฯ	มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญ
และจำาเป็นอย่างสม่ำาเสมอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 2.	 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน
สถาบัน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ	ในการให้ข้อมูล	การดำาเนินงาน	
และการลงทุนของบริษัทฯ	ด้วยช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก	รวดเร็ว	และเข้าถึงได้ง่าย
	 3.	 ข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จะเปิดเผยหลัง
จากที่ข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่ใน
การจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน	และแสดงไว้
คู่กับรายงานประจำาปี	ค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำาปี
นอกจากนั้นจะต้องเปิดเผยรวมถึงจำานวน
ครั้งในการประชุมในแต่ละปี
	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(Management	
Discussion	and	Analysis)	ควบคู่กับงบ
การเงินทุกไตรมาส	รวมถึงต้องพิจารณา
ค่าสอบบัญชีและเปิดเผยค่าสอบบัญชี
ในรายงานประจำาปี
	 6.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน	รวมท้ังรูปแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทน	และรวมถึง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
	 7.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	
	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบดำาเนินการตรวจสอบ
และดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดย
จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น	พร้อมทั้งดำาเนินการให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที ่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน	นักลงทุน
รายย่อย	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์	และ
หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม	โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์	อีเมล	investorrelations
@mkrestaurantgroup.com	โดยในปี	2563
บริษัทฯ	ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้พบปะกับนักลงทุน
และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือนำาเสนอ
ผลการดำาเนินงาน	และตอบข้อซักถามต่างๆ
สรุปได้ดังนี้

	 •	 จัด	Analyst	Meeting	เป็นประจำาทุกปี
อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง
	 •	 Company	Visit	และ	Conference	
Call	เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการ
ดำาเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ตลอดจน
ตอบข้อซักถามจากนักลงทุนผ่านทางอีเมล
และโทรศัพท์อย่างสม่ำาเสมอ
	 •	 จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศ	เพื ่อชี ้แจง	สื ่อสาร	และสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

	 หากผู ้ถ ือหุ ้นต้องการข้อมูลเพิ ่มเติม	
สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์	ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่	 	 	 1200	ถนนเทพรัตน
	 	 	 	 แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	
	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	
	 	 	 	 10260
โทรศัพท์ 0-2836-1000
อีเมล	 	 	 investorrelations@
	 	 	 	 mkrestaurantgroup.com

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัต ิของคณะ
กรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้ง

	 1.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจำานวน
ไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ควรไม่เกิน	12	คน	
สุดแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะกำาหนดเป็นคร้ังคราว
และในจำานวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู่
	 1.2.	กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด	และไม่มีลักษณะที ่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู ้ถ ือหุ ้นตามกฎหมาย	และ
ประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
	 1.3.	คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์
ในการให้กรรมการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอ่ืน
โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำางานของ
กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งหลายบริษัทอย่าง
รอบคอบ	และเพื ่อให้มั ่นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน
บริษัทฯ	ได้อย่างเพียงพอ	โดยกำาหนดจำานวน
บริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่ง



142

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน	4	บริษัท	
ทั้งนี้	เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที ่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง
หากจำานวนบริษัทท่ีกรรมการไปดำารงตำาแหน่ง
มีมากเกินไป	
	 1.4.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้ม ี
เลขานุการบริษัทฯ	ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้าน
กฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ	ควรทราบ	และปฏิบัติหน้าที่ดูแล
กิจกรรมของกรรมการ	รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ทั้งนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาจบปริญญา
ตรีทางด้านกฎหมายหรือบัญชี	หรือได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการ
	 1.5.	คณะกรรมการสามารถตั ้งคณะ
อนุกรรมการได้อย่างไม่จำากัดตามความจำาเป็น
เพื ่อช่วยกลั ่นกรองและควบคุมดูแลงาน
ด้านต่างๆ
	 1.6.	การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความ
โปร่งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้เริ่มต้นการสรรหา	และเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ	พร้อมประวัติอย่างเพียงพอ
สำาหรับการคัดเลือก	เมื่อได้รายชื่อแล้วคณะ
กรรมการสรรหาเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	พิจารณานำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
	 1.7.	มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการ
ทุกรายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 1.8.	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั ้งใหม่
จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูล
ที่มีความจำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	ภายในเวลา	
3	เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 1.9.	คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	

อย่างชัดเจน	ท้ังประเภทของตำาแหน่งกรรมการ
และจำานวนบริษัทท่ีสามารถไปดำารงตำาแหน่งได้
ท ั ้งน ี ้ 	ต ้องผ ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก่อน
	 1.10.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทฯ	สรุปข้อมูลใหม่ๆ	ให้
กรรมการใหม่รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการ
บริษัทฯ	และให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชม
กิจการ	เพื่อให้เข้าใจการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ	ได้ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

	 ประธานกรรมการมีหน้าที ่และความ
รับผิดชอบที่สำาคัญดังนี้
	 2.1.	พิจารณากำาหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	และดูแลให้กรรมการ
บริษัทฯ	ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
ชัดเจน	และทันเวลาก่อนการประชุม	เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ	สามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม
	 2.2.	เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ
และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
	 	 2.2.1.	ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ตามระเบียบวาระ	ข้อบังคับบริษัทฯ
และกฎหมาย
	 	 2.2.2.	จ ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ	
และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ	ทุกคน
อภิปราย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที ่	เป็นอิสระ	และใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างครบถ้วน
	 	 2.2.3.	สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะ
ต้องดำาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
	 	 2.2.4.	กำาหนดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ	โดยไม่มีกรรมการบริษัทฯ	
ที่มาจากฝ่ายจัดการ
	 2.3.	กำากับ	ติดตาม	และดูแล	เพื ่อให้

มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
	 2.4.	เป็นผู้นำาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปตามระเบียบวาระ	ข้อบังคับบริษัทฯ	
และกฎหมาย	โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม	
รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน	และดูแลให้มีการตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส
	 2.5.	สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที ่ดี
ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ
	 2.6.	เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ	และ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
ตามนโยบายของบริษัทฯ
	 2.7.	กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
และการจัดการอย่างโปร่งใส	ในกรณีที ่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 2.8.	กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ
มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
	 2.9.	กำากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยรวม	คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ	และกรรมการบริษัทฯ	แต่ละคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการช ุดย ่อย
เฉพาะเรื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าท่ีพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีเก่ียวกับ
การดำาเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	ดังต่อไปนี้

	 3.1.	คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยแต่งต้ัง
จากกรรมการอิสระ	อย่างน้อย	3	ท่าน	โดย
อย่างน้อย	1	ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชี/
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การเงิน	และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และตามนิยามกรรมการ
อิสระที่กำาหนดสำาหรับบริษัทฯ	โดยเฉพาะ	
เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	ระบบควบคุมภายใน
ระบบรายงานทางการเงิน	และการบริหาร
จัดการความเส่ียง	รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 3.2.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ
บริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน
ไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ ่งหนึ ่ง	และประธานของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ	ท้ังน้ี	ประธาน
กรรมการบริษัทฯ	ไม่ควรเป็นกรรมการหรือ
ประธานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 

	 4.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มี
การกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ล่วงหน้าเป็นรายปี	และให้เลขานุการ
บริษัทฯ	แจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
กำาหนดการดังกล่าว	
	 4.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้รับข้อมูล
สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการประช ุม
เป็นการล่วงหน้า	โดยเลขานุการบริษัทฯ
มีหน้าที ่จ ัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบ ียบวาระการประช ุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย	5	วัน	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม	เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

	 4.3.	ประธานกรรมการเป็นผู ้ให้ความ
เห็นชอบในการจัดวาระการประชุม	โดยการ
ปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม	โดย
กำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ	มีหน้าท่ีรวบรวม
การนำาเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมจาก
กรรมการแต่ละท่าน
	 4.4.	กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละ
วาระการประชุมจะต้องงดออกเสียง	หรือ
งดให้ความเห็นในวาระนั ้นๆ	สำาหรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ในวาระใด
ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย	ประธานกรรมการ
จะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตาม
นโยบาย	โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพ่ือรับทราบและเชิญกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย
ออกนอกห้องประชุมในวาระนั้นๆ	
	 4.5.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทฯ	ทำาหน้าท่ีบันทึกการประชุม
ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	และต้องมี
ความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็น
ของคณะกรรมการ	เพื่อใช้ในการอ้างอิง
	 4.6.	เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู ้บริหารประชุมกันเองตามความจำาเป็น	
เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ	เก่ียวกับการจัดการ
ท่ีอยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารไม่อาจกำาหนดค่าตอบแทนให้
ตนเองได้	เนื่องจากเป็นการขัดกันของผล
ประโยชน์	การกำาหนดค่าตอบแทนจึงต้อง
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณากำาหนดและเสนอให้กรรมการเห็นชอบ
จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานที่
คณะกรรมการได้ทำาไว้ต่อไป

	 5.1.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	มีหน้าที ่ให้คำา
แนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ	และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	ในด้านการกำาหนดโครงสร้าง/
องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ	และสอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงาน	อยู่ในระดับที่สามารถ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	
มีโครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทนที่มี
ความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
		 5.2.	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์
และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในแต่ละตำาแหน่งทุกปี	โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ	ต้องนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา	โดยกำาหนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำาปี
ผู้ถือหุ้น
	 5.3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทน
กรรมการ	หลักการเหตุผลไว้ในรายงานประจำาปี
และงบการเงินของบริษัทฯ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 6.1	 บริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น	2	แบบ	คือ	การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
เพ่ือนำามาพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	ทั้งนี้	การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	บริษัทฯ	
จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะ
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โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ดำาเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสม
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 6.2		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน
งานของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ท่ีเทียบเคียงกันได้	การดำาเนินงานตามนโยบาย
ของบริษัทฯ	ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
และส ังคมโดยรวม	โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
จะนำาข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่า
ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร	

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

	 7.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และฝ่ายบริหาร	
จ ัดทำาแผนในการทดแทนตำาแหน่งงาน	
(Succession	Plan)	ในระดับบริหารและ
ตำาแหน่งในสายงานหลัก
	 7.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนดให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบ
เป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอด
งานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
	 7.3.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะดำาเนินการ

เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่
จะเข้ามารับผิดชอบตามความเหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 8.1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะส่งเสริม
และอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 8.2.	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้รับ
การพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำากับดูแล
อย่างสม่ำาเสมอ	และต่อเนื่อง	โดยมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษ ัทฯ	ประสานงานกับ
กรรมการเพ่ือแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
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การดำาเนินกิจการด้วยความรับ
ผิดชอบ	(CSR-in-Process)

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

	 ผู้นำาธุรกิจยุคปัจจุบันต่างร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน	อีกทั้งยังมีการนำาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้	ทบทวนวิธีการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้เเก่บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม	ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจร่วม	35	ปีของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างสม่ำาเสมอ	ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ	ภายในองค์กร
มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน	จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
ซึ่งนำาไปสู่มาตรการการปิดประเทศ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน	ภาคธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกนั้น	บริษัทฯ	ได้ตัดสินใจและมีมติที่
จะให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก	ด้วยมีเป้าหมายท่ีจะรักษาสถานะความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน	ชุมชน	ตลอดจน
คู่ค้าที่อยู่ในระบบการจัดหาสินค้าและบริการให้กับทางบริษัทฯ	โดยที่บริษัทฯ	ได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆ	ที่คำานึงถึงสังคมส่วนรวม	
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการและการจัดการภายในของบริษัทฯ	ให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสุขอนามัยสูงสุด	ในขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ	ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	บริษัทฯ	เช่ือม่ันว่า
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดำาเนินงานท่ีม่ันคงน้ันเป็นส่ิงท่ีมาควบคู่กับความย่ังยืน	บริษัทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะสอดแทรกการดำาเนินกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองต่อไป	เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ท่ีว่า	“ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหาร
ท่ีอร่อย	มีคุณภาพ	ท่ามกลางประสบการณ์ท่ีประทับใจ	และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและส่ิงแวดล้อม”

	 การดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ	ถูกสร้างข้ึนจากแนวคิด
ท่ีว่า	มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสามารถท่ีจะถูกสร้าง
ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม	ท้ังภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	และทำาให้บริษัทฯ	
เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมอย่างยั่งยืนได้

	 ระบบการกำากับดูแลกิจการมีความสำาคัญ
อย่างยิ่งในการดำาเนินธุรกิจ	นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ	ถูกตั ้งขึ ้นเพื ่อรักษาความ

สามัคคีและความเป็นหน่ึงเดียวกันขององค์กร
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เองโดยตรง	
และส่งผลดีในระยะยาว	เนื่องจากจะเป็น
การผลักดันให้บริษัทฯ	มีการจัดการทาง
ด้านการเงิน	การดำาเนินการต่างๆ	ภายใน
องค์กร	กฎหมาย	และจริยธรรมที่ดี	อีกทั้ง
ยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

	 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	กล่าว
คือ	การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ	
ต้องคำานึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม
ต่อคู่ค้า	รวมท้ังผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องต่อบริษัทฯ

ตลอดทั้งวงจรของการดำาเนินธุรกิจตั ้งแต่
กระบวนการต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำากับคู่ค้า
เป็นสำาคัญ		
	 การรักษาคำาม่ันและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจ
สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	กรณีท่ีมีผลประโยชน์
ใดๆ	เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต	ทางบริษัทฯ	พร้อม
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู ่ค้าเพื ่อเข้าร่วม
ในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรม
โปร่งใส	และรวดเร็ว		นอกจากนี้	บริษัทฯ	
ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี	ไม่ละเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วย
วิธีฉ้อฉล	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู ่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที ่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม	และไม่ทำาลายช่ือเสียง
ของคู ่แข ่งทางการค้าด ้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย

การกำากับดูแลกิจการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ในสังคม
และคงความรุนแรงมากขึ ้น	นอกจากนี ้	
ปัญหาดังกล่าวได้หย่ังรากลึกลงในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย	ส่งผลให้การดำาเนินการในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย	ทำาให้
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมดำาเนินไปได้
ช้ากว่าที่ควรจะเป็น	ดังนั้น	เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิ์ผล	ผู้นำา
ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็น
ในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง	มุ่งปฏิบัติ
อย่างต่อเนื ่อง	ซึ ่งนโยบายความร่วมมือนี้
ได้ขยายมาสู่ภาคเอกชนต่างๆ	ด้วย
	 บทบาทของบริษัทฯ	ในฐานะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือการทำาหน้าที่สำาคัญในการเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ภาคเอกชน
อีกท้ังบริษัทฯ	มีความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม	โดยยึดมั่นในหลักบรรษัท

ภิบาลท่ีดี	มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้
และปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่ชัดเจน	บริษัทฯ	โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จึง
ได้ลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต	เม่ือวันท่ี	23	กันยายน	2557
และเพ่ือให้การดำาเนินการเก่ียวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะทำางานการต่อต้าน
การคอร์รัปชันข้ึน	เม่ือวันท่ี	24	ตุลาคม	2557
เพื ่อดำาเนินการประเมินตนเองเกี ่ยวกับ
มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
ในปี	2558	คณะทำางานการต่อต้านคอร์รัปชัน
ได้จัดทำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ
แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน	ซึ ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ	เพ่ือให้กรรมการ	ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ	นำาไปใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน	โดยในปี
2563	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็น
สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย	โดยการรับรองดังกล่าว
มีอายุ	3	ปีนับจากวันที่ให้การรับรอง
	 อน่ึง	นอกจากการจัดทำานโยบายท่ีป้องกัน
การกระทำาผ ิดครรลองครองธรรมแล้ว	
บ ุคลากรทุกระดับในองค์กรล ้วนได ้ร ับ
การปลูกฝังมิให้รับสิ ่งของ	เงิน	ทรัพย์สิน
อามิสสินจ้างหรือสินน้ำาใจใดๆ	แม้ในกรณีท่ีมี
การมอบของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
เทศกาลต่างๆ	หากมีความจำาเป็นต้องรับไว้
สินน้ ำาใจดังกล่าวจะถูกนำามาเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ	เพ่ือนำาไปมอบ
เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปภายหลัง

 “วัฒนธรรมเอ็มเค”	เปรียบเสมือนเคร่ืองมือ
หลักท่ีทางบริษัทฯ	ยึดม่ันและนำามาใช้ในการ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	พร้อมทั้ง
ใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อน
องค์กร	เนื่องด้วยบริษัทฯ	เน้นการบริหาร
องค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน	
บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมกัน	ไม่มีชนช้ันศักดินา	ไม่เลือก
ปฏิบัติ	ตลอดจนไม่นำาความแตกต่างด้าน
เชื้อชาติ	สัญชาติ	ภูมิลำาเนา	สีผิว	เพศ	และ
ศาสนา	มาช้ีวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์	เพราะ
บริษัทฯ	เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ	ศักด์ิศรี

สิทธิและเสรีภาพในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีความผิดปกติ
ทางด้านต่างๆ	เช่น	ทางด้านสายตา	สติปัญญา
และการส่ือสาร	โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าว
เข้าทำางานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	จัดสรร
ให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามความรับผิดชอบใน
ขอบเขตที ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และจัดทำาแนวทางในการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับบุคคลเหล่านี้
ต่อไปในอนาคต	ในปี	2563	บริษัท	เอ็มเค	
เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับรางวัล
“องค์กรสนับสนุนการทำางานเพื่อคนพิการ

ประจำาปี	2563”	โดยกรมส่งเสริมศักยภาพ
คนพิการ
บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติสำาหรับการเคารพสิทธิ
มนุษยชน	ดังนี้

	 1.	 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ	ให้เกียรติซ่ึงกัน
และกัน	และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย	จิตใจ
เช้ือชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว
การศึกษา	สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
	 2.	 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงาน
	 7.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
	 8.	 หลีกเล่ียงการกระทำาใดๆ	ท่ีไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การงานของพนักงาน	หรือคุกคามและสร้าง
ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

	 ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)	และมีการปิดประเทศนั ้น	
บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการ
วางมาตรการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการทำางานเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของไวรัสดังกล่าว	และมาตรการในการ
ช่วยเหลือพนักงานให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้
บริษัทฯ	ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด	โดยอิงข้อมูล
จากกรมควบคุมโรคติดต่อ	และใช้มาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดสำาหรับพนักงานทุกคน	
รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ	เพื่อให้มั่นใจว่า
จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด	นโยบายการ
ป้องกันที่นำามาใช้	ได้แก่	การตรวจคัดกรอง
อุณหภูมิทุกวันก่อนเข้าทำางาน	นโยบายการ
ทำางานจากที ่บ้าน	(Work	from	home)	
การล้างมือบ่อยๆ	การรักษาระยะห่างที ่
ปลอดภัยระหว่างการบริการลูกค้า	และการ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	(PPE)	ที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	ซึ ่งทางบริษัทฯ	
ได้ดำาเนินการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกันท่ีจำาเป็นให้กับพนักงานทุกคน	รวมท้ัง
หน้ากากอนามัย	หน้ากากเฟสชีลด์	ถุงมือ	
สเปรย์แอลกอฮอล์	และเจลแอลกอฮอล	์
ตลอดจนเทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้วัดอุณหภูมิ
	 เพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่คุณภาพชีวิตของ
พนักงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	และในช่วงการปิด
ประเทศ	บริษัทฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบาย
จ้างพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำาควบคู่ไปกับการให้สิทธิประโยชน์
พิเศษและสวัสดิการที่นอกเหนือจากปกติ
สำาหรับพนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีประกันภัย
สุขภาพไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	สำาหรับ
พน ักงานท ุกคนและออกนโยบายจ ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยง
จากการติดเช้ือเพ่ือให้กักตัวอยู่ท่ีบ้าน	บริษัทฯ
มีการจัดตั้งสายด่วนไวรัสโควิด-19	เพื่อให้
บริการกับพนักงานท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือ
โดยเจ้าหน้าที ่จะทำาการตรวจสอบด้วย
การโทรสอบถามอาการพนักงานทุกวันที ่
อยู่ในช่วงของการกักตัว	เพ่ือให้พนักงานทุกคน
ได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	และสิทธิประโยชน์

	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัย
แห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทฯ	ท่ีมีคุณค่าย่ิง	จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ
ท่ีจะให้การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส
ผลตอบแทน	การแต่งตั้งโยกย้าย	ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพ	แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจ
โดยรวมได้รับผลกระทบอย่างหนัก	บริษัทฯ	
ยึดมั่นในหลักปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 2.	 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน
	 3.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ
	 4.	 การแต่งต้ังและโยกย้าย	รวมถึงการให้
รางวัลและการลงโทษพนักงาน	กระทำาด้วย
ความสุจริตใจ	และตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของ
ความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสม
ของพนักงานนั้น
	 5.	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
อย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ
	 6.	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของ

สิทธิมนุษยชนในการดำาเนินธุรกิจ	ตลอดจน
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
	 3.	 สนับสนุนการส่งเสริมการดำาเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 4.	 ส่ือสาร	เผยแพร่	ให้ความรู้	ความเข้าใจ
กำาหนดแนวทาง	และให้การสนับสนุนอื่น
ใดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจ	ผู ้ส่งมอบสินค้าและบริการ	

ผู้รับเหมา	ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ	เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน	และปฏิบัติต ่อ
ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
	 5.	 สอดส่องดูแลเรื ่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	เม่ือพบเห็น
การกระทำาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

รับผิดชอบทราบ	และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถาม	ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
	 6.	 มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
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การสร้างความผูกพันในองค์กร

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาล
บริษัทฯ	จึงจัดทำาแผนการสื่อสารภายในเพื่อ
แจ้งให้พนักงานทราบข่าวสารอย่างครบถ้วน
และทันท่วงที		อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จาก

	 ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจในการขับเคล่ือน
ขององค์กร	พนักงานที่มีร่างกายที่แข็งแรง
และสุขภาพท่ีดีน้ันย่อมเป็นกำาลังสำาคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	ดูแลอัตราการ
คงอยู่ของพนักงาน	และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า	ในขณะเดียวกันพนักงานที่มี
ความสุขและมีความผูกพันกับบริษัทฯ	จะ
สามารถมีส่วนร่วมในการนำาเสนอรูปแบบ
การทำางานเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม
ได้ดีขึ ้นเช่นกัน	บริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย	จึงได้จัดกิจกรรมด้านกีฬา
และสุขภาพ	รวมทั ้งกิจกรรมสันทนาการ
ให้กับพนักงาน	เพื ่อให้ตระหนักถึงการมี
สุขภาพท่ีดี		เข้าใจหลักการรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์	อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการทำางาน	และการ
ปิดล็อคประเทศเป็นเวลานาน	ถึงแม้ว ่า
กิจกรรมหลายอย่างจะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social
Distancing)	ท่ีสืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	บริษัทฯ	ได้เร่ิม
จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมหลังจาก
สถานการณ์ดีข้ึน	ซ่ึงในปี	2563	ได้จัดกิจกรรม
ดังนี้

	 1.	 บริษัทฯ	มอบทุนการศึกษาให้กับ
ครอบครัวของพนักงานเป็นประจำาทุกปี	
ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสที่กว้างขึ้น
ให้กับครอบครัวของพนักงานและส่งเสริม

การที่บริษัทฯ	ต้องการช่วยลดค่าครองชีพ
ให้แก่พนักงาน	บริษัทฯ	จัดทำาเมนูอาหาร
กล่องคุณภาพราคาพิเศษสำาหรับพนักงาน	
และนอกจากนี ้ย ังจัดบริการสายด่วนให้

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	บริษัทฯ	จึงได้มอบทุน
การศึกษาเป็นจำานวน	1,955	ทุน	มูลค่า
4,500	บาทต่อทุน	รวมทั้งได้มีการมอบบัตร
กำานัลเอ็มเคให้ครอบครัวพนักงานรายละ	
1,000	บาท	รวมเป็นเงินท้ังส้ิน	10.7	ล้านบาท
ในปี	2563
	 2.	 จากมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)
จึงได้จัดกิจกรรมสันทนาการ	ด้วยการจัดงาน
วิ่งแบบ	Virtual	Run	ในชื่อกิจกรรม	“MK	
Virtual	Run	for	Charity”	กิจกรรมนี ้
เชิญชวนให้พนักงานทุกคนออกมาวิ่งที่ไหน	
เมื่อไรก็ได้	ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ติดตามระยะทางและส่งจำานวนกิโลเมตรที่
รวบรวมได้เพื่อเปลี่ยนเป็นการบริจาค	โดยที่
ทุกๆ	ระยะทาง	1	กิโลเมตรที่พนักงานวิ่งได้
ทั้งหมดนั้น	บริษัทฯ	จะสมทบเพิ่ม	1	บาท
ต่อกิโลเมตร	โดยสนับสนุนเงินบริจาคให้กับ
“กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู ้ภ ัย
โรคอุบัติใหม่โควิด-19”	ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิ
แพทย์ชนบท	ซึ่งกิจกรรมนี้มีพนักงานกว่า
800	คนเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมระยะทาง
ว่ิงร่วมกันรวม	82,500	กิโลเมตร	ระดมทุนได้
82,500	บาท	เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้
ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนกว่า	778
แห่งทั่วประเทศ
	 3.	 ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง
วิกฤตการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา

คำาปรึกษาสำาหรับพนักงานเพื่อโทรมาพูดคุย
ร ้องทุกข์	และระบายความกังวลใจ	ซึ ่ง
สามารถช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทาง
สุขภาพจิตได้

(COVID-19)	ที ่ย ังไม่ม ีท ีท ่าว ่าจะยุต ิลง
เน่ืองจากสภากาชาดไทยยังคงมีความต้องการ
โลหิตและเกล็ดเลือดเพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล		บริษัทฯ	จึงจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิตท่ีสำานักงานใหญ่และครัวกลาง
เป็นประจำาและต่อเนื่องมาหลายปี	ซึ่งในปีนี้
มีพนักงานที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น
กว่า	400	คน	ซึ ่งปริมาณโลหิตดังกล่าว
สามารถนำาไปต่อชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง	
1,200	ชีวิต
	 4.	 เนื ่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา	(COVID-19)	บริษัทฯ	จึงได้ริเริ ่ม
โครงการสนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบ
ส ำาหร ับประกอบอาหารแก ่	37	ช ุมชน	
ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยู่รอบข้างพ้ืนท่ีสำานักงานใหญ่
และครัวกลาง	โดยทางบริษัทฯ	ได้ร่วมมือ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขและวัดในพื้นที	่
แจกอาหารสดและวัตถุดิบ	อาทิเช่น	เน้ือสัตว์
และ	ผักต่างๆ	ทุกสัปดาห์ให้แก่ครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำานวนกว่า	11,000	
ครัวเรือน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ร่วมกับ
ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(CODI)	
เพื่อสนับสนุนโครงการครัวชุมชนในพื้นที่
9	จ ังหว ัดทั ่วประเทศ	ทั ้งหมดรวมกว่า
230,000	ม้ือ	ท่ีมอบให้ประชาชนท่ีขาดแคลน
และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)
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โดยเน้นกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อให้ได้สินค้า
ท่ีมีคุณภาพ	ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการผลิต
ที่ครัวกลาง	อุปกรณ์การผลิต	รวมถึงการจัด
ส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
	 •	 ใบรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักสด	ผลไม้สด	จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซ่ึงรับรองว่า
บริษัทฯ	สามารถดำาเนินการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักสด	ผลไม้สด	ท่ีจำาหน่ายได้อย่าง
เป็นระบบ	และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้
	 •	 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านสาธารณสุข	ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC	17025:2017	จากสำานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์
กระทรวงสาธารณสุข	
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการอาหาร
ปลอดภัย”	(Food	Safety)	ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งจะเน้น
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ได้แก่	
สารบอร์แรกซ์	สารกันรา	สารฟอกขาว	สาร
ฟอร์มาลิน	และยาฆ่าแมลง
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการร้านอาหาร
วัตถุด ิบปลอดภัยเลือกใช้ส ินค้า	Q”	(Q	
Restaurant)	ซึ่งเป็นโครงการของสำานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อ
ส่งเสริมให้ร้านอาหารเลือกใช้วัตถุดิบจาก
สินค้า	Q	ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามระบบการผลิตที ่ดี	เพื ่อให้
ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการปลอด
ผงชูรส”	จากสถาบันอาหาร	กระทรวง
อุตสาหกรรม	ซ่ึงทางสถาบันอาหารได้วางแผน
สุ่มตัวอย่างอาหาร	เครื่องปรุง	และน้ำาจิ ้ม	
มาทำาการตรวจหาสาร	MSG	(Monosodium
Glutamate)	และอนุพันธ์ผงชูรสในห้อง

ปฏิบัติก�ร เพื่อให้มั่นใจว่�อ�ห�รทุกจ�นใน
ร้านเอ็มเค	ปลอดภัย	และไม่ใส่ผงชูรสอย่าง
แท้จริง	โดยสถาบันอาหารได้ทำาการมอบ
ป้ายรับรอง	“MK	ปลอดภัย	ไร้ผงชูรส”	ให้
กับร้านเอ็มเคทุกสาขามาอย่างต่อเนื่อง
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการกรุงเทพ
มหานคร	เมืองอาหารปลอดภัย”	(Bangkok	
Food	Safety	City)	จากกองสุขาภิบาลอาหาร
สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าร้านเอ็มเคมีการควบคุมด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพอาคารสถานที่	(Place)	ด้าน
คุณภาพอาหาร	(Food)	ด ้านบุคลากร
ผู้สัมผัสอาหาร	(Food	Handler)
	 •	 ได้รับการรับรอง	“โครงการอาหาร
สะอาด	รสชาติอร่อย”	(Clean	Food	Good
Taste)	ซึ่งเป็นโครงการของสำานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำา	กรมอนาม ัย	กระทรวง
สาธารณสุข	เพื ่อควบคุมร้านอาหารของ
เอ ็มเค	ที่อยู่นอกเขตกร ุงเทพมหานคร	
ให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน	เพื่อ
รองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
	 •	 ได้รับการรับรอง	“มาตรฐานบริการ
อาหารเพื ่อการท่องเที ่ยว”	(Thailand	
Tourism	Standard)	จากกรมการท่องเท่ียว
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐ	ภายใต้ธุรกิจ
ร้านอาหาร	ซ่ึงมีสาขาเอ็มเคท่ีเข้าร่วมโครงการ
คือสาขาในหัวเมืองใหญ่ๆ	ประกอบด้วย
กรุงเทพฯ	ชลบุรี	ภูเก็ต	สงขลา	เชียงใหม่
ในส่วนของการใช้น้ำามันทอดซ้ำา	ทางบริษัทฯ	
มีวิธีการตรวจสอบโดยดูที ่มาตรฐานสาร
ท่ีเรียกว่า	“สารโพลาร์”	(Polar	Compounds)
ซึ่งกำาหนดว่าสารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่
สามารถใช้ต่อได้	และน้ำามันดังกล่าวจะถูก
นำาไปขายต่อเพ่ือนำาไปใช้ในการผลิตเป็นน้ำามัน
ไบโอดีเซลเท่านั้น	และด้วยนโยบายในการ

	 เพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์	เอ็มเค
มุ ่งมั ่นที ่จะสร้างความสุขและสุขภาพที่ดี
แก่ลูกค้าจากการรับประทานอาหารที ่มี
ค ุณภาพ	รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ	
พร้อมกับการบริการที่ประทับใจ	บริษัทฯ	
ให้ความสำาคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า	โดยเน้นคุณภาพและความสะอาด
ของอาหารทุกรายการ	เรามีผู ้ชำานาญการ
คอยตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหาร
และการบริการอยู่ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยในทุกข้ันตอน	ดูแลต้ังแต่การรับมอบ
สินค้า	ขั ้นตอนการปรุงอาหารในโรงงาน
ครัวกลาง	ระบบขนส่งไปยังสาขาท่ัวประเทศ
และการจัดเก็บอาหารในแต่ละสาขา	นอกจากน้ี	
บริษัทฯ	ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่วางไว้	ซึ่งมาตรฐานต่างๆ	ที่
นำามาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ	เช่น

	 •	 ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ	ISO	9001:2015	เพื ่อรับรองว่า
เอ็มเค	มีระบบการจัดการคุณภาพในการ
ผลิตอาหารและบริการ	ซึ ่งเป็นมาตรฐาน
สากลที่ทั่วโลกยอมรับ
	 •	 ใบรับรองความปลอดภัยของอาหาร	
(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point
หรือ	HACCP)	ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยของอาหาร	โดยใช้การควบคุม
จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม	(Critical	Control
Point	หรือ	CCP)	ของการผลิต	ซ่ึงผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสามารถนำาไปปฏิบัติได้
โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร	ต้ังแต่ผู้ผลิตเบ้ืองต้น
(Primary	Producer)	จนถึงผู้บริโภคข้ันสุดท้าย
เพื่อสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
	 •	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
(Good	Manufacturing	Practices	หรือ	GMP)
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ดูแลสุขภาพของลูกค้า	ทางบริษัทฯ	ได้คำานวณ
ค่าพลังงานอาหาร	(Calorie-Calculation	
Program)	ที ่ลูกค้าได้รับในมื ้อนั ้นๆ	เป็น
ค่าเฉลี่ยรายบุคคล	โดยผลการคำานวณจะ
ปรากฏอยู่ที่ท้ายใบเสร็จที่มอบให้แก่ลูกค้า
ลูกค้าท่ีรักสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญ
กับใบแสดงผลนี ้	เพราะสามารถช่วยใน
การควบคุมการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี
	 เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคใน

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	(COVID-19)
บริษัทฯ	จึงเพิ ่มมาตรการความปลอดภัย
ด้านอาหารและการบริการลูกค้าอย่างเข้มงวด
เพื ่อป้องกันการแพร่กระจายของไวร ัส
โคโรนา	บริษัทฯ	ได้นำามาตรการเฝ้าระวัง
และมาตรการป้องกันซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
จากกรมควบคุมโรคมาปฏิบัติใช้กับทุกสาขา	
โดยจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิและการวัดไข้
บริเวณทางเข้าร้านอาหารทุกแห่ง	จัดหาเจล

แอลกอฮอล์สำาหรับลูกค้า	และกำาหนดให้ลูกค้า
ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้
บริการที่ร้าน	นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing)	
ซึ่งรวมถึงการติดตั้งป้ายบอกระยะห่าง	การ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานบรรจุภัณฑ์	และการ
ปรับมาตรฐานการบริการเพื่อเว้นระยะห่าง
ที่เหมาะสมระหว่างลูกค้าและพนักงาน
 

	 บริษัทฯ	มีความต้ังใจในการลดผลกระทบ
ต่อสิ ่งแวดล้อมให้อยู ่ในเกณฑ์น้อยที ่ส ุด
ตลอดท้ังสายธารธุรกิจ	เพ่ือรักษาและดำารงไว้
ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่
บริษัทฯ	ประกอบกิจการอยู่	เช่น	

	 •	 การสร้างระบบท่ีเข้มงวดในการกำาจัด
ขยะติดเช้ือ	บริษัทฯ	จะกำาจัดขยะติดเช้ือภายใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงงาน	ซึ่งมี
กระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ	121	องศา
เซลเซียส
	 •	 ระบบบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่
ล ำาคลอง	โดยมีการตรวจคุณภาพน้ ำาทิ ้ง
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535
กระทรวงอุตสาหกรรม	
	 •	 การควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานสากล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องอย่างครบถ้วน	

บริษัทฯ	มีการจัดตั้งนโยบายตรวจวัดเเละ
ลดการใช้พลังงานที่ครัวกลางเเละสาขา
	 •	 ต้ังแต่ปลายปี	2556	บริษัทฯ	มีการนำา
หลอดไฟ	LED	ซึ ่งเป็นหลอดไฟประเภท
ประหยัดพลังงานและมีความทนทาน	ไม่ต้อง
เปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขา
ใหม่ๆ	และมีความพยายามที ่จะนำาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหารสาขาที่
เปิดบริการก่อนหน้าให้ครบทุกแห่ง
	 •	 ในกระบวนการขนส่ง	ทางบริษัทฯ	
ได้ศึกษาการบริหารและติดตามพิกัดตำาแหน่ง
ยานพาหนะ	(Fleet	Management)	ทีมงาน
ขนส่งนั้นมีการกำาหนดเส้นทางเดินรถใหม่
เพื่อที่จะประหยัดน้ำามันเเละบริหารพื้นที่
ขนส่งของรถให้เต็มที ่สุด	นอกจากนี้เเล้ว
บริษัทฯ	มีการกำาหนดความเร็วในการขับขี่
เเละติดตั ้งเทคโนโลยีเพื ่อที ่จะสอดส่อง
ให้ยานพาหนะใช้ความเร็วในการขับขี ่ที ่	
80-90	กม./ชม.		ซึ่งเป็นระดับความเร็วที่

ให้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน		
ทั้งนี้พนักงานขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตร
การขับข่ีเเบบประหยัดน้ำามัน	เเละรถแต่ละคัน
จะมีการติดตั้งระบบ	GPS	เพื่อความสะดวก
ในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบเส้นทาง
เดินรถ
	 •	 บริษัทฯ	จัดโครงการรีไซเคิลขยะ
ที่สำานักงานใหญ่	เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
เช่น	การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ	การใช้น้ำาอย่าง
ประหยัด	และการแยกขยะ	เป็นต้น
	 •	 บริษัทฯ	ร่วมมือกับมูลนิธิ	Thai	SOS
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่นำาอาหารก่อนที่จะเกิดการ
สูญเสียบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์และ
ผู ้ท ี ่ขาดแคลน	เพื ่อให้ได ้ร ับสารอาหาร
ท่ีมีคุณภาพ	และในขณะเดียวกันเป็นการช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที ่เกิดจาก
การฝังกลบ
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 สืบเนื่องจากคำามั่นสัญญาที่จะดำาเนิน
ธ ุรก ิจอย่างย ั ่งย ืนโดยยึดแนวทาง	CSR
In-Process		บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อ
ความสำาเร็จของธุรกิจกับความก้าวหน้าของ
สังคมให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน

(1) การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการใช้สินค้าที่ผลิตใน
ประเทศเป็นหลัก	นับต้ังแต่ปี	2558	ทางบริษัทฯ
ได้ทำาสัญญาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อทำาการซื้อขายสินค้า	เเละในปัจจุบัน
ปริมาณผักส่วนใหญ่ท่ีร้านอาหารในเครือของ
บริษัทฯ	ใช้ในการประกอบอาหารนั ้นถูก
ทำาการซื้อเเละคัดสรรผ่านโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่	บริษัทฯ	ได้ทำางานร่วมกับ
มูลนิธิโครงการหลวงในโครงการพัฒนาสังคม
และได้ให้ทุนช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรในด้าน
ต่างๆ	เช่น	ทุนส่งเสริมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน
ทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	ทุนปรับปรุง
โรงเรียน	ทุนติดตั้งเครื่องกรองน้ำาเพื่อการ
เข้าถึงน้ ำาสะอาด	และทุนสนับสนุนค่าย
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	รวมถึงโครงการใน
อนาคตที่มีแนวทางสนับสนุนด้านนวัตกรรม
ทางการเกษตร	การศึกษา	และน้ำา
	 ในช่วงวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านอาหาร
ลดลงเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากนโยบาย
การปิดประเทศ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
และปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตซึ่ง
อยู่ทางต้นน้ำาของห่วงโซ่อุปทานอาหาร	ดังน้ัน
เพื ่อส่งเสริมความมั ่นคงในการดำารงชีวิต
ของเกษตรกรคู่ค้าของบริษัทฯ	จึงได้กำาหนด
นโยบายคงการซื ้อขายผลิตผลในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม	และคงการเป็นช่องทางท่ีสามารถ
นำาผลิตผลเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค	บริษัทฯ	จึง
มีส่วนร่วมช่วยในการรักษาความต่อเนื่อง

ของระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารและในการ
สนับสนุนการจ้างงานแก่คู่ค้า

(2) โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี
	 บริษัทฯ	ทำาความร่วมมือกับสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	และวิทยาลัย
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	103	แห่งโดย
แบ่งเป็นวิทยาลัยภาครัฐ	67	แห่ง	และวิทยาลัย
ภาคเอกชน	36	แห่ง	เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในการมอบเงินทุนการศึกษาการช่วยเหลือ
ค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษาพร้อม
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ	ในการพัฒนา
วิชาชีพ	เเละเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้เเก่นักศึกษาอาชีวะ	โดยบริษัทฯ	ทำาการ
ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อม
ทั ้งด ้านว ิชาการและทักษะอาชีพ	ด ้วย
หลักสูตรที่ร่วมมือกับสถานศึกษา	พัฒนา
ระบบการสอนในสถานศึกษาควบคู ่ ไป
กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	
เพื่อให้ผู้ที ่สำาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที ่มีความ
รู้ความสามารถอย่างแท้จริง	มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยมีหลักสูตร
ทั ้งในระดับ	ปวช.	ปวส.และปริญญาตรี
บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ที ่
สถานศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ทำาความเข้าใจกับคุณครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน
และนักศึกษา	รวมถึงการดูแลนักเร ียน
ระหว่างที่อยู่กับทางบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด		
และจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาเพื ่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเริ่มฝึกงานและระหว่างการฝึกงาน	ในปี
2563	มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการและจบ
หลักสูตรกว่า	1,202	คน	ในจำานวนนี ้ม ี
นักเรียนจำานวน	93	คนที ่ได้ต่อยอดการ
ทำางานกับทางบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้ทำาการยกระดับความร่วมมือ
กับสถานศึกษา	โดยร ่วมกับส ำาน ักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษารเิริม่โครงการ
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ	Thailand	4.0		โดย
มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ชาติ	ต ั ้งแต่ป ี	2558	
บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค	(MK	
Brain	Center)		ในปีการศึกษา	2562	ท่ีผ่านมา
บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจัดทำาห้องปฏิบัติการ
วิชาชีพ	Thailand	4.0	เพ่ิมเติม	ได้แก่	วิทยาลัย
เทคนิคศรีสะเกษ	จัดตั้งห้องปฏิบัติการด้าน
ไฟฟ้า	และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	จัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้เอ็มเค	จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ทางด้านอาหาร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ
สนับสนุนพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ในสถานท่ี
เสมือนจริง	เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับ
การทำางาน	และในปีการศึกษา	2563	ทาง
บริษัทฯ	ได้บริจาคอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย	และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี	เพื ่อสนับสนุการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขา
วิชาอาหารและโภชนาการให้มีสื่อการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการฝึกอาชีพจริงใน
สถานประกอบการ

(3) โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ และ
คนพิการ
	 บริษัทฯ	พยายามท่ีจะสนับสนุนเเละส่งเสริม
ให้กลุ่มคนพิการมีอาชีพเเละมีความมั่นใจ
โดยการเปิดโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
โสตศึกษาและโรงเรียนปัญญานุกูล	จำานวนกว่า
21	แห ่งท ั ่ วประเทศ	โดยในจ ำานวนน ี้
พนักงานพิการที่รับส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของ
ความพิการทางการได้ยินและความพิการทาง
สติปัญญา	บริษัทฯ	ได้วางแผนให้มีการจัด	
การเรียนการสอนทักษะในการให้บริการ
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การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาคี
ระดับมัธยมปลายของสถาบันฝึกอบรมแก่
เด็กนักเรียน	ซึ ่งมีฝ ึกปฏิบัติจริงที ่สาขา	
และมีโอกาสได้ทำางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์	
โดยก่อนเร่ิมทำางานท้ังนักเรียนและผู้ปกครอง
จะได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการ
ท ำางาน	และพาชมสถานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงาน	
นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้มีการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมตามสาขาเพื่อ
ที่จะดูเเลการปรับตัวเเละความเป็นอยู่ของ
นักเรียน	ซึ่งในปี	2563	นี้	บริษัทฯ	ได้มีเด็ก
นักเรียนพิการและคนพิการร่วมทำางานเป็น
จำานวน	202	คน	
	 ในปีน้ี	บริษัทฯ	ได้จัดทำาหลักสูตร	e-learning
เพื่อให้พนักงานพิการทางการได้ยินมีการ
พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
และนำาเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร	แอปพลิเคชัน
Thai	Telecommunication	Relay	Service
(TTRS)	มาใช้งานเพื่ออำานวยความสะดวก

ให้พนักงานพิการทางการได้ยิน	บริษัทฯ
ออกคู ่มือการดูแลพนักงานพิการสำาหรับ
ผู้บริหาร	รวมถึงดำาเนินการพัฒนาครูผู้สอน
มาตรฐานที่สาขา	(On-the-job	coach)	
โดยการฝึกอบรมให้สามารถสื่อสารภาษามือ
เบื้องต้นได้	ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ให ้พนักงานพิการและยังเป ็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง
เพื ่อนร่วมงาน	และในช่วงที ่ไวรัสโคโรนา	
(COVID-19)	ระบาดนั้น	บริษัทฯ	ได้กำาหนด
นโยบายการจ้างพนักงานพิการอย่างต่อ
เนื่องตลอดวิกฤตการณ์ดังกล่าว	และในปีนี้
บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“องค์กรสนับสนุนการ
ทำางานเพื่อคนพิการประจำาปี	2563”	จาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) นำาผลกำาไรจากร้านอาหารเพ่ือสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราช
	 ด้วยปณิธานและความมุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบ

คุณภาพชีวิตท่ีดีผ่านธุรกิจบริการด้านอาหาร
บริษัทฯ	ได้ให้คำามั่นสัญญาที่จะบริจาคกำาไร
สุทธิทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายของร้าน
อาหารที่ตั ้งอยู่	ณ	ตึกปิยมหาราชการุณย์	
โรงพยาบาลศิริราช	ซึ ่งประกอบด้วยร้าน
เอ็มเค	ร้านยาโยอิ	ร้านฮากาตะ	และร้าน
เลอ	เพอทิท	เพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาล
ศิริราชเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและ
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	ซึ่งโรงพยาบาล
ศิริราชนั ้นเป็นโรงพยาบาลและศูนย์การ
เรียนการสอนด้านการแพทย์ที ่ใหญ่ที ่สุด
ในประเทศ	มีจำานวนเตียงผู ้ป่วยมากกว่า	
2,000	เตียง	และรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า	
3	ล้านคนต่อปี	และจากการดำาเนินงานใน
ปี	2563	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้บริจาคเงิน
กำาไรทั ้งหมดจำานวน	10	ล้านบาทให้แก่
มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช

จากการถูกไฟดูด	100%
	 อีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีร้านเอ็มเคเป็นผู้คิดค้น
และที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ	คอนโด
ใส่อาหาร	เนื่องจากบริษัทฯ	พบปัญหาพื้นที่
ที ่ค่อนข้างจำากัดบนโต๊ะอาหาร	และด้วย
เเรงบันดาลใจจากการออกแบบของคอนโดมิเนียม
คอนโดใส่อาหารจึงถูกออกเเบบมาให้สามารถ
วางซ้อนกันได้หลายชั้นโดยที่ยังสามารถคง
มาตรฐานความสะอาดไว้
	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการใช้นวัตกรรม
PDA	ในการส่ังอาหารเพ่ือความรวดเร็วในการ
บริการลูกค้า	และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางานของพนักงาน	ลดความผิดพลาด	เเละ
ลดเวลาที่ลูกค้ารออาหาร	อีกทั้งทางบริษัทฯ	
ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ	
โดยการให้ทุนเพ่ือค้นคว้าและวิจัยเพ่ือประดิษฐ์

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร	โครงการนี้นอกจากจะ
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่พิเศษให้เเก่ร้าน
เอ็มเคโดยมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟเเล้ว	ยังเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาฝึกทักษะทางเทคนิค	เเก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์จริง	เเละได้ลงมือปฏิบัติจน
เห็นผลงานวิจัยของตนเองออกมาเป็นรูปธรรม
เเละนำามาใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ได้จริง	
	 บริษัทฯ	ยังคงทำาการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะสามารถ
พัฒนาการบริการให้ดีย่ิงข้ึน		โดยในปี	2556
บริษัทฯ	ได้มีการติดตั ้งอุปกรณ์	Tablet	
บนโต๊ะอาหารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถส่ังอาหาร
ได้เอง	(Self-Ordering	System)	และในปัจจุบัน
บริษัทฯ	ได้ติดต้ังระบบดังกล่าวไปแล้วมากกว่า
130	สาขา

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญทางด้านนวัตกรรม
เเละการออกแบบตั้งแต่สมัยที่บริษัทฯ	เริ่ม
ประกอบธุรกิจในอดีต	หนึ่งในสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดการระเบิดเเละไฟไหม้ในเมืองไทย
น้ันสืบเน่ืองมาจากการใช้เเก๊ส	ด้วยความมุ่งม่ัน
ท่ีจะดูเเลความปลอดภัยของลูกค้าเเละพนักงาน
บริษัทฯ	จึงริเริ่มในการออกเเบบหม้อไฟฟ้า
ของตนเองเพื่อที่จะนำามาทดแทนหม้อแก๊ส
เเละมีนโยบายห้ามใช้เเก๊สทั้งในโซนบริการ
เเละโซนครัวสำาหรับร้านอาหารในเครือท้ังหมด
สัญลักษณ์หม้อแดงของร้านเอ็มเคจึงเป็น
เครื ่องหมายของคุณภาพและความใส่ใจ
ที่ทางบริษัทฯ	มีต่อลูกค้าเเละพนักงานมา
โดยตลอด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังมีการปรับปรุง
รูปแบบของหม้อไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองจนมาเป็น
เตาเเม่เหล็กไฟฟ้า	(Induction)	ซ่ึงปลอดภัย
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กิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR-after-Process)

อาหารท่ีแช่ในห้องเย็นโดยอัตโนมัติ	ซ่ึงจะช่วย
ลดกำาลังคนท่ีต้องทำางานในห้องท่ีเก็บอุณหภูมิ
ท่ีติดลบ	ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อพนักงานท่ีทำางาน
ในห้องดังกล่าวนี้เป็นระยะเวลานาน
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื ่องในปีนี	้
มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ	ที ่ช ่วยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
อาทิเช่น	การคิดประยุกต์และปรับปรุงใช้
รถเข็นตลาดไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบได้กว่า	
35%	รวมถึงการปรับด้านกายศาสตร์ของ
พนักงานให้ดีขึ้น	เนื่องจากสามารถช่วยลด
ปัญหาการออกแรงยกของหนักให้กับพนักงาน
และลดระดับความรุนแรงในด้านความปลอดภัย
เป็นระดับความเสี่ยงที่ต่ำามาก	รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า	DAS	(Digital	Assorting
System)	ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการควบคุม
จำานวนสินค้าที่จะต้องถูกกระจายไปสู่สาขา
ให้เกิดความแม่นยำาถูกต้อง	โดยเคร่ืองดังกล่าว
จะถูกเชื่อมกับระบบการกระจายสินค้า	เมื่อ
พนักงานจัดสินค้าเพื่อส่งไปยังสาขานั้น	จะมี
ปุ่มสัญญาณไฟตัวเลขที่ระบุจำานวนสินค้าที่
ต้องจัด	ซึ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงาน
สามารถจัดได้ครบถูกต้องตามจำานวนท่ีกำาหนด
	 จากจำานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจด้านสุขภาพ	บริษัท

เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
จึงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สุขภาพ	บริษัทฯ	ได้จัดตั ้งศูนย์นวัตกรรม
มาร์ค	วัน	ซึ ่งปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพที่มุ ่งเน้นด้านการศึกษา
และประยุกต์ใช้คุณประโยชน์จากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น	ศูนย์นวัตกรรมมาร์ค	วัน	ทำางาน
อย่างใกล้ชิดร่วมกับสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ	ในการค้นคว้าวัตถุดิบเสริมสุขภาพ
และอาหารที ่สามารถป้องกันหรือชะลอ
โรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง	โดยในปี	2563	ศูนย์
นวัตกรรมมาร์ค	วัน	ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
นมปรุงแต่งยูเอชที	รสมิกซ์เบอร์รี ่	ซึ ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื ่อ	“เมมเบอร์รี ่”
ผล ิตภ ัณฑ์นมเมมเบอร ์ร ี ่น ั ้นท ำามาจาก
ผลเบอร์ร่ีท่ีปลูกในเขตท้องถ่ินของประเทศไทย
และนมสดจากเกษตรกรรายย่อย	ซ่ึงมีส่วนช่วย
ในการยกระด ับข ีดความสามารถด ้าน
การผลิตของเกษตรกรไทย

	 ในปี	2562	ทางบริษัทฯ	ได้นำา	Mobile
Application	เข้ามาใช้เพื ่ออำานวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าบัตรสมาชิก	โดยลูกค้า
สามารถดาวน์โหลด	Application	มาใช้บน
มือถือ	สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ	เช่น	
ประวัติการใช้งาน	การสะสมแต้ม	และแลก
รับส่วนลดต่างๆ	ผ่านมือถือ	รวมถึงสามารถ
ค้นหาร้านเอ็มเคที่อยู่ใกล้ที่สุด	สำารองที่นั่ง
ตลอดจนส่ังอาหารล่วงหน้า	นอกจากน้ีบริษัทฯ
ได้ร่วมกับทาง	LINE	Business	Connect	
ซึ่งได้ผูกบัตรสมาชิกของลูกค้าบน	LINE	MK	
Official	Account	ซึ่งทำาให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการบน	LINE	Application	ได้เหมือน
กับบน	Mobile	Application	ทุกประการ	
ความสะดวกในการใช้งานผ่าน	Mobile	
Application	น้ีจึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้ายุคดิจิทัล
	 การเปิดตัวบริษัทฯ	ใหม่ในเครือที่ชื่อว่า
เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์	เป็นบริษัทที ่ดูแล
ด้านการขนส่ง	(Logistic)	รวมถึงอาหารสด	
อาหารแห้ง	และอุปกรณ์ต่างๆ	ท้ังหมดให้กับ
ทุกสาขาทั่วประเทศ	ซึ่งภายในโรงงานยังมี
นวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรที่นำาเข้ามาใช้
ในโรงงาน	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำางาน	และลดต้นทุนการดำาเนินการ	หนึ่ง
ในน้ันก็คือการใช้	Auto	Rack	Robot	in	Cold
Storage:	9	Crane	ทำาหน้าที่ยกและขนย้าย

ปี	2563	เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา	(COVID-19)	ส่งผลกระทบทั้งใน
ทางตรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
และในทางอ้อมต่อการว่างงาน	ซึ่งมีผลต่อ
การดำารงชีวิตของประชาชนทั่วไป	บริษัทฯ	
ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำา	มุ่งเน้นช่วยเหลือ

การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	รวมถึงการ
สร้างโอกาสสำาหรับผู ้ที ่ขาดแคลน	โดยใน
ปี	2563	ได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือกว่า
80	ล้านบาท	เพื ่อสนับสนุนโครงการที ่
สอดคล้องกับภารกิจ	4	หลักประการ	ดังนี้	

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์
กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	ท่ีตระหนักถึงความสำาคัญ
ต่อการคืนสิ่งดีๆ	ให้แก่สังคมเพื่อความยั่งยืน	
ในทุกปีบริษัทฯ	จึงร่วมแบ่งปันผลกำาไรจาก
การดำาเนินงานในการบริจาคเงินและให้
ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศลต่างๆ	ใน
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ยังขาดแคลน	ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	บริษัทฯ	สนับสนุน
เงินทุน	อุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษา
พยาบาลให้พร้อมสำาหรับที่จะดูแลสุขภาพ
ของคนไทย	ดังนี้

	 •	 สนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
	 •	 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรมตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
	 •	 สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ใน
การตรวจเชื้อและพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง
โคโรนาแบบรวดเร็วของคณะแพทยศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 สนับสนุนอาหารกล่องจำานวน	7,400
กล่องต่อวัน	เป็นระยะเวลา	2	เดือน	แก่โรง
พยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข	35	แห่ง	
ใน	22	จังหวัดทั่วประเทศ	
	 •	 บริจาคหน้ากากอนามัยและชุดป้องกัน
เชื ้อโรคให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรง
พยาบาลรามาธิบดี
	 •	 สมทบทุนโครงการสร้างหอผู ้ป่วย
วิกฤตชนิดความดันลบและเคร่ืองมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 •	 สมทบทุนโครงการสร้างหอผู ้ป่วย
ชนิดความดันลบ	โรงพยาบาลพุทธชินราช	
พิษณุโลก
	 •	 สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยสุจิณโณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
	 •	 สมทบทุนโครงการสร้างอาคารผู้ป่วย
เย็นศิระ	3	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	
	 •	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
	 •	 สมทบทุนโครงการจิตอาสา	CPR	
เทิดพระเกียรติ	ร.10	มูลนิธิรามาธิบดี
	 •	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
มูลนิธิราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ	สมาคม

วิทยาลัยศัลยแพทย์
	 •	 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม	มูลนิธิยุวพัฒน์
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลเพื่อ
สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร	
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลมูลนิธิ
ก้าวคนละก้าว
	 •	 สนับสนุนโครงการว่ิงการกุศลบางบ่อ
มินิมาราธอน	ครั้งที่	2
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลชมรม
สุขภาพดีสาธารณสุขจังหวัดสมุทราปราการ
	 •	 สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลก้าวนี้
ต่อชีวิต	ปีที่	4		
	 •	 สนับสนุนโครงการว่ิงการกุศล	Coffee
Run	ปีที่	3
	 •	 สน ับสน ุนโครงการว ิ ่ งการก ุศล
Fanatic	Run	

ภารกิจที่ 3: การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

	 สร้างเยาวชนให้มีความรู้	ความสามารถ	
พร้อมท้ังมีคุณธรรม	จริยธรรมท่ีดีงาม	รวมท้ัง
ส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษของตนเอง	บริษัทฯ	จึง
สนับสนุนโครงการท่ีช่วยส่งเสริม	และพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี	คนเก่ง	มีความคิดริเริ่ม	
มีความเป็นผู้นำา	จะทำาให้นำาไปสู่การเป็น
สังคมที่ดีในอนาคต	โดยองค์กรที่บริษัทฯ	
สนับสนุน	ได้แก่
 
	 •	 โรงเรียนบ้านห้วยยาง	จังหวัดอุตรดิตถ์
	 •	 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
	 •	 โครงการค่ายอาสาคณะรัฐศาสตร์ฯ	เพ่ือ
เยาวชนและชุมชน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 •	 โครงการค่ายอาสาคณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภารกิจที่ 1: การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
และโภชนาการ

	 ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนท่ีด้อยโอกาส
และขาดแคลนด้านโภชนาการ	โดยการให้
ความรู้เก่ียวกับโภชนาการและผสานรูปแบบ
การใช้ชีวิตประจำาวัน	ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
ให้คนในชุมชนได้รับความสมดุลทางโภชนาการ
ที ่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์	เป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนมีสุขภาพดี
โดยบริษัทฯ	ได้ให้ความช่วยเหลือองค์กร
ต่างๆ	ดังนี้

	 •	 สนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อ
นำาไปประกอบอาหารแก่	37	ชุมชน	รวมกว่า
11,000	ครัวเรือน
	 •	 สนับสนุนอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อ
นำาไปประกอบอาหารแก่สถานสงเคราะห์
จำานวน	22	แห่ง	
	 •	 โครงการครัวชุมชนใน	9	จังหวัด	
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(CODI)
	 •	 โครงการม้ืออาหารในโรงเรียน	มูลนิธิ
ซี.ซี.เอฟ.	เพ่ือเด็กและเยาวชน	ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	(CCF)
	 •	 โครงการม้ืออาหารในโรงเรียน	มูลนิธิ
ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย	(World	Vision)
	 •	 โครงการกู้คืนอาหาร	มูลนิธิสโกลารส์
ออฟ	ซัสทีแนนซ์	(Thai	SOS)

ภารกิจที่ 2: การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ด้านสาธารณสุข 

	 มุ่งมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุนองค์กร
ท่ีทำางานเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
และชุมชนที่ขาดแคลน	เช่น	โรงพยาบาล
รัฐบาลระดับมหาวิทยาลัย	โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และสถาบัน
วิจัยต่างๆ	เพื่อช่วยเติมเต็มส่วนที่องค์กรนั้น
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	 •	 โครงการค ่ายอาสาพ ัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 โครงการละครเวทีการกุศลคณะ
เศรษฐศาตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภารกิจที่ 4:  โครงการพิเศษ

	 ในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหา
เรื่องภัยธรรมชาติในทุกฤดูกาล	เช่น	น้ำาท่วม	
ไฟป่า	และภัยแล้ง	บริษัทฯ	จึงมอบทุนสนับสนุน

เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือนำาไปช่วยเหลือชุมชน
ท่ีเดือดร้อน	อีกท้ังยังมีทุนสนับสนุนโครงการ
พิเศษเก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติ	การบริหาร
ความเส่ียงด้านการเกษตร	การรักษาส่ิงแวดล้อม
และอื่นๆ	โดยโครงการที่บริษัทฯ	สนับสนุน
ได้แก่

	 •	 บริจาคอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย	จังหวัดสระแก้ว

	 •	 บริจาคน้ำาดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 •	 โครงการ	“หน่ึงคนว่าย	หลายคนช่วย”
เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้กับศูนย์รักษาพันธ์ุสัตว์หายาก	จังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดตราด
	 •	 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้		มูลนิธิช่วย
คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
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	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เม่ือวันท่ี	11	พฤศจิกายน	2558	เพ่ือทำาหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการกำากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณา
ค่าตอบแทน	โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	3	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	และประธานของ
คณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	หรือในกรณีที่เข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ที่ว่างลง	ก็จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ซ่ึงตนเข้ามาแทน		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ชุดปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการ	3	คน	ดังนี้
	 1.	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	 กรรมการอิสระเป็นประธาน
	 2.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการเป็นกรรมการ
	 3.	นางวิไล	ฉัททันทต์รัศมี	 กรรมการอิสระเป็นกรรมการ
	 ในปี	2563	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ได้มีการประชุม	2	คร้ัง	เพ่ือดำาเนินการในเร่ืองต่างๆ	ตามท่ีกำาหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้
	 1.	พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเก่ียวกับโบนัสประจำาปี	2563	และการปรับข้ึนเงินเดือนสำาหรับปี	2564	โดยได้พิจารณา
ถึงผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทฯ	โดยรวม	ผลการปฏิบัติงานในด้านท่ีสำาคัญอ่ืน	และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ	ในระยะยาว
รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทนโดยการเปรียบเทียบกับตำาแหน่งท่ีเท่ากันของบริษัทอ่ืนท่ีเทียบเคียงกันได้	เช่น	ขนาดของกิจการ
ซ่ึงอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม		ท่ีประชุมมีความเห็นว่า	ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว
โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนสำาหรับปี	2564	ในอัตราเดิม	ส่วนโบนัสประจำาปี	2563	ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้บริหารอื่นของบริษัทฯ
	 2.	พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	จัดต้ังข้ึนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด
ไว้ในกฎบัตรฯ	และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	ที่จ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	ท่ีจ่ายเป็นรายคร้ังมีความเหมาะสมแล้ว	สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นโบนัสประจำาปี	2563	เห็นควร
เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงตามสัดส่วนการเปล่ียนแปลงของเงินปันผลประจำาปี	2563	ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
	 3.	พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	โดยได้ยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรฯ	และมีความเห็นว่า	ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในครั้งนี้	คือ	นายอรรณพ	ตันละมัย	
นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	และนางวิไล	ฉัททันต์รัศมี	กลับเข้ารับตำาแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม	
มีการมาร่วมประชุมอย่างสม่ำาเสมอ	และให้คำาแนะนำาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม
	 4.	พิจารณารับทราบรายงานผลการสำารวจตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี	2563	ซึ่งดำาเนินการ
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นประจำาทุกปี	เพ่ือการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยให้ดีข้ึน	จากการเปรียบเทียบผลการสำารวจ
ตามโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี	2558-2563	ปรากฏว่าบริษัทฯ	มีคะแนนในเชิงคะแนนเฉล่ียโดยรวม
ดีข้ึนตามลำาดับ	อย่างไรก็ตาม	เพ่ือการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	จึงมีความเห็นว่า
บริษัทฯ	ควรดำาเนินการปรับปรุงการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ในประเด็นสำาคัญต่างๆ	ตามข้อเสนอแนะของทางสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และ
พิจารณาค่าตอบแทน

(ดร.ข ัต ิยา ไกรกาญจน์)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	

และพิจารณาค่าตอบแทน
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำาหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทำาหน้าท่ีติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	ของบริษัทฯ	ตามแผนการตรวจสอบประจำาปีท่ีได้รับการอนุมัติ
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้บริษัทฯ	มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ตลอดจนดูแลรักษา
ทรัพย์สิน	ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	รวมถึงมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	และทันเวลา	รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของกฎหมาย	
เพื่อสามารถดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ		
	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจำาทุกปี	ตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และเป็นไปตามกรอบการควบคุม
ภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้ง	5	องค์ประกอบ	ดังนี้		

1.	 สภาพแวดล้อมและการควบคุม

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายและเป้าหมาย
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างรอบคอบ
และชัดเจน	โดยจัดโครงสร้างองค์กรและ
สายงานการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม	ยึดม่ัน
การปฏิบัติงานในความซื ่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณจริยธรรมการดำาเนินงาน	ประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใช้ดัชนีช้ีวัดผลสำาเร็จ	(Key	Performance
Indicators:	KPI)	ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร	กำาหนดให้มีคู่มือการใช้อำานาจและ
คู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน	นอกจากนี้	ยังเน้นให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	ให้ความ
สำาคัญเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือ
ให้บริษัทฯ	สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคต

2.	 การประเมินความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำาให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้	

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติจัดตั ้ง
คณะจัดการบริหารความเส่ียง	ซ่ึงเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน	มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง
การประเมินความเสี ่ยงของบริษัทฯ	โดย
ผ่านการประชุมคณะจัดการบริหารความเส่ียง
เพื่อรวบรวมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื ่อพิจารณารับทราบ	
ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง	
ปรากฏในหัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง”

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
และเพียงพอ	มีการกำาหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่
และการอนุมัติท่ีชัดเจน	มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
การปฏิบัติงาน	มีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอน	มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
และรายงานผลการดำาเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำาหนด	มีการบันทึก
บัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำาเสมอ	มีการ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสาร
และข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ	

และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด	มีหน่วยงาน
ที ่ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	ได้แก่	ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน	และฝ่ายควบคุมคุณภาพ		
เพ่ือป้องกันและลดข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน
รวมถึงการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	เพื ่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากน้ี	ในกรณี
ที่บริษัทฯ	มีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มี
ความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ฝ่าย
บริหารจะนำาเรื ่องเสนอต่อที ่ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื ่อพิจารณาความ
สมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	

4.	 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

	 บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลจากภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	อีกทั ้งยังส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ	มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน	โดยได้นำาระบบเทคโนโลยี

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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สารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้
มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที ่สำาคัญ
อย่างเป็นระบบ	บริษัทฯ	ได้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เพื่อให้
การปฏิบัติงานและการนำาข้อมูลท่ีสำาคัญไปใช้
ในการบริหารจัดการมีความครบถ้วนถูกต้อง
และความปลอดภัยของข้อมูลตาม	พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(PDPA)		นอกจากน้ี
บริษัทฯ	ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ประสานงานกับ
นักลงทุนต่างๆ	เพื่อให้ข้อมูลการดำาเนินงาน
และการลงทุนของบริษัทฯ	ด้วยช่องทางการ
ติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย	เช่น	เว็บไซต์
ของบริษัทฯ	E-mail,	Call	Center	เป็นต้น	

และที่สำาคัญบริษัทฯ	ได้จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ	กำาหนด

5.	 ระบบการติดตาม

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	โดยให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู ้สอบทานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจำาปีที ่ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยนำาเสนอรายงาน
และประเด็นต่างๆ	อย่างเป็นอิสระ	ผ่าน

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่
เข้าร่วมประชุมเป็นประจำาทุกไตรมาส	หากมี
การตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระยะเวลาอันควร	รวมถึงการรายงาน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อพกพร่องดัง
กล่าวด้วย	นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม	เพ่ือพิจารณา
และรับทราบผลการสอบทานงบการเงิน
และประเด็นต่างๆ	เก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายใน	ซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำาคัญ
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รายละเอียดของกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

รายละเอียดของกรรมการ	ผู้บริหาร	
และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

•	 ประธานกรรมการ
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
•	 มิถุนายน	2555
•	 69	ปี
•	 ของตนเอง	123,059,333	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.4	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	182,396,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	19.8	
•	 เป็นสามีของนางยุพิน	ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน				 ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2532-2555								 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2529-2555	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2530-2542							 ประธานกรรมการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น	
	 2517-2530								 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.แหลมเจริญ	ซีฟู้ด
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.คาตาพัลท์
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์		
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ยูนิตี้	โกลบอล	ดีเวลลอปเมนท์	
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.หาญธีร์	ยูนิตี้	กรุ๊ป
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็มเค	เซอร์วิส	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์
	 2542-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์
	 2537-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	เวิลด์ไวด์
	 2534-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โทเท็มส์
	 2533-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.พรีซิชั่น	แมนูแฟคเจอริ่ง

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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2. นายสมชาย   หาญจิตต์เกษม

•	 กรรมการ
•	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
•	 มิถุนายน	2555
•	 59	ปี
•	 ของตนเอง	147,494,812	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	16.0	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)						
•	 เป็นน้องชายของนางยุพิน	ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•	 ปริญญาโท	(MS)	Abilene	Christian	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	6/2546	
•	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	9/2547
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2558-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2532-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2555-2558	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2535-2555	 รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์		
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เพอฟอร์แมนซ์
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เอชคิว
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.หาญธีร์	ยูนิตี้	กรุ๊ป
	 2550-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เชลล์ฮัท	เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด
	 2549-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็มเค	เซอร์วิส	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์
	 2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.สุพีเรีย	ฟู้ด	เซอร์วิส
	 2547-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า	(เพชรบุรี)
	 2542-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์
	 2539-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ซูพีเรีย	โซลูชั่น	แอนด์	เซอร์วิส
	 2537-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	เวิลด์ไวด์

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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3. นายสมชาย   พิพิธวิจิตรกร

•	 กรรมการ
•	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
•	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
•	 มิถุนายน	2555
•	 81	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,700,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.4	
•	 เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์	ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรีบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	Michigan	State	University	ประเทศ
	 สหรัฐอเมริกา
•	 การสัมมนาผลสำารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย	2547	เมื่อ
	 วันที่	22	กุมภาพันธ์	2548
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2546-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
	 2552-2557					 ประธานกรรมการ	บมจ.บางสะพานบาร์มิล
	 2547-2552								 กรรมการ	บมจ.บางสะพานบาร์มิล
	 2529-2541	 กรรมการ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
	 2527-2542								 กรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 2526-2542	 กรรมการ	บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา	
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2547-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บมจ.สหวิริยาเพลทมิล
	 2552-2555	 กรรมการ	บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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4. ดร.อรรณพ   ตันละมัย

•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	 มิถุนายน	2555
•	 70	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	Engineering	Management,	University	of	Missouri	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	(MBA	Quantitative	Business	Analysis)	Indiana	
	 University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาเอก	Engineering	Management,	University	of	Missouri	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	154/2554	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน					 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทางด่วนและ	 	
	 	 	 รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	 2554-2558			 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2559-ปัจจุบัน					 คณบดี	คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
	 2559-2560	 กรรมการ	บจ.ทอออ
	 2549-2560				 กรรมการ	บจ.เอ็กซ์	สิบเก้า
	 2555-2559					 คณบดี	วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
	 2550-2554								 คณบดี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์
	 	 	 มหาวิทยาลัย
	 2542-2550								 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2538-2542								 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์	
	 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2532-2538								 ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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5. ดร.ขัติยา   ไกรกาญจน์

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
•	 มิถุนายน	2555
•	 68	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri-Rolla	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri-Rolla	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	37/2548	
•	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	3/2551
•	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	34/2554
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	110/2551
•	 Director	Certification	Program	Update	(DCPU)		5/2558
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2550-ปัจจุบัน					 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	 	
	 	 	 พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง
	 2560-2562	 กรรมการอิสระ	บมจ.กุลธรเคอร์บี้
	 2554-2561								 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 บมจ.แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย
	 2548-2557								 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	 	
	 	 	 พรีเมียร์	เทคโนโลยี
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2551-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์
	 2551-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.วิปเทล
	 2545-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้
	 2531-ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.เควี	อีเลคทรอนิคส์
	 2556-2561				 กรรมการ	บจ.ลิงซ์	คอร์ปอเรชั่น

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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6. นายทนง   โชติสรยุทธ์

•	 กรรมการอิสระ
•	 มิถุนายน	2555
•	 67	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทครุศาสตร์	สาขาบริหารการศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	33/2546	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน						กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2536-ปัจจุบัน			 กรรมการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
	 2530-2561	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เบสแล็บ
	 2553-ปัจจุบัน						ผู้อำานวยการ	โรงเรียนเพลินพัฒนา	บจ.เพลินพัฒน์
	 2549-ปัจจุบัน						ประธานคณะกรรมการบริหาร	โรงเรียนเพลินพัฒนา	
	 	 	 บจ.เพลินพัฒน์

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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7. นางวิไล   ฉัททันต์รัศมี

•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการบรรษัทภิบาล	สรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
•	 มิถุนายน	2555
•	 67	ปี
•	 ของตนเอง		(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
•	 Fellow	(FIOD)
•	 DCP	Refresher	2/2549
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	13/2544	
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2555-ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็มเค	
	 	 	 เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สห
	 	 	 ไทย	เทอร์มินอล
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการ
	 	 	 บรรษัทภิบาล	บมจ.บีซีพีจี	
	 2556-2558					 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2563-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาอธิการบดี	สถาบันเทคโนโลยี
	 	 	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 2561-ปัจจุบัน	 คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
	 	 	 พัสดุภาครัฐ	กรมบัญชีกลาง
	 2559-ปัจจุบัน	 ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม	องค์กรต่อต้าน
	 	 	 คอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)
	 2540-ปัจจุบัน			 กรรมการ	บจ.ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล
	 2535-ปัจจุบัน			 กรรมการ	บจ.จัดหางาน	เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส
	 2559-2562	 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	สถาบันเทคโนโลยี
	 	 	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 2560-2562	 กรรมการ	บมจ.สหไทย	สตีลไพพ์
	 2557-2562	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	การประปานครหลวง

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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8. นายสุจินต์   ชุมพลกาญจนา

•	 กรรมการอิสระ
•	 มิถุนายน	2555
•	 69	ปี
•	 ของตนเอง	4,200,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.5	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2555-2561					 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2555-2557				 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2549-2555								 รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2535-2549								 ผู้อำานวยการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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9. นายประวิทย์   ตันติวศินชัย

•	 กรรมการ
•	 มิถุนายน	2555
•	 64	ปี
•	 ของตนเอง	3,600,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.4	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีบัญชี	(การเงินและการธนาคาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรขั้นสูงการสอบบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	97/2555	
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	6/2546	
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2560-ปัจจุบัน						กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซีเอ็ด	
	 	 	 ยูเคชั่น
	 2542-2560						 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
	 2555-2559					 กรรมการ	และเลขานุการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2558-2559	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	(บัญชีและการเงิน)	
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2549-2558			 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบัญชีและการเงิน	
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2537-2549									ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.เอ็มเค
	 	 	 เรสโตรองต์	กรุ๊ป

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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10. นางยุพิน   ธีระโกเมน

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
•	 -
•	 64	ปี
•	 ของตนเอง	182,396,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	19.8	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	123,059,333	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.4
•	 เป็นภรรยาของนายฤทธ์ิ	ธีระโกเมน	และเป็นพ่ีสาวของนายสมชาย	หาญจิตต์เกษม
•	 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
•	 -ไม่มี-

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2558-ปัจจุบัน					 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2555-2558					 กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2549-2555								 รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป
	 2529-2549								 ผู้อำานวยการ	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2562-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.โมเดิร์น	อินเทลลิเจ้นท์	เซอร์วิส	
	 2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.มาร์ค	วัน	อินโนเวชั่น	เซ็นเตอร์		
	 2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.ยูนิตี้	โกลบอล	ดีเวลลอปเมนท์	
	 2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	ซัพพลาย
	 2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.เฮลท์	พลัส	ครีเอชั่น
	 2555-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจ.หาญธีร์	ยูนิตี้	กรุ๊ป
	 2548-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.สุพีเรีย	ฟู้ด	เซอร์วิส
	 2542-ปัจจุบัน						กรรมการ	บจ.โกลบอล	แอสเซท	ดีเวลลอปเม้นท์
	 2539-ปัจจุบัน						กรรมการ	บจ.ซูพีเรีย	โซลูชั่น	แอนด์	เซอร์วิส

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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11. นายเกียรติก้อง   กังวานวงษ์

•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบำารุง
•	 -
•	 53	ปี
•	 ของตนเอง	30,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0		
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	400,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0
•	 -ไม่มี-
•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 -ไม่มี-

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2560-ปัจจุบัน					 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานพัฒนาภัตตาคาร
	 	 	 และซ่อมบำารุง	บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2555-2560					 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม	บมจ.เอ็มเค	
	 	 	 เรสโตรองต์	กรุ๊ป

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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12. นางสุดารัตน์   พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน
•	 เลขานุการบริษัทฯ
•	 -
•	 48	ปี
•	 ของตนเอง	880,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.1
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		(ไม่มี)
•	 เป็นหลานสาวของมารดาของนายฤทธิ์	ธีระโกเมน
•	 ปริญญาตรีสถิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	University	of	Illinois	at	Urbana-Champaign	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Company	Secretary	Program	(CSP)	82/2560
•	 Board	Reporting	Program	(BRP)	25/2561
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2560-ปัจจุบัน					 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานบัญชีและการเงิน
	 	 	 บมจ.เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	
	 2556-2560					 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.เอ็มเค	
	 	 	 เรสโตรองต์	กรุ๊ป
• บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2562-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.แหลมเจริญ	ซีฟู้ด
	 2562-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.คาตาพัลท์
	 2561-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.เอ็ม	เค	อินเตอร์ฟู้ด
	 2561-ปัจจุบัน					 กรรมการ	บจ.เอ็ม-เซนโค	โลจิสติกส์

ต�าแหน่ง

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

อายุ

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
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ล�าดับ ต�าแหน่ง

นายฤทธ์ิ	ธีระโกเมน

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย	หาญจิตต์เกษม

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.อรรณพ	ตันละมัย

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทนง	โชติสรยุทธ์
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวิไล	ฉัททันต์รัศมี

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุจินต์	ชุมพลกาญจนา
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายประวิทย์	ตันติวศินชัย
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางยุพิน	ธีระโกเมน
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเกียรติก้อง	กังวานวงษ์

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุดารัตน์	พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
28 ธันวาคม 

2562

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 

2563

จ�านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ีน/
(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯของกรรมการและผู้บริหาร
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิง

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ธุรกิจร้านอาหาร
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 1200	ถนนเทพรัตน	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107555000317
โฮมเพจบริษัท	 :	 www.mkrestaurant.com
โทรศัพท์	 :	 0-2836-1000
โทรสาร	 :	 0-2836-1099

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน	 :	 920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	920,878,100	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว	 :	 920,878,100	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	920,878,100	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด 
	 	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 	 	 โทรศัพท์:	0-2009-9000
	 	 	 โทรสาร:		0-2009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี	 :	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด
	 	 	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา
	 	 	 193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทรศัพท์:		0-2264-0777
	 	 	 โทรสาร:			0-2264-0789






