




•	 เพื่อเป็นบริษัทอาหารชั้นเลิศที่น�าเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพ	
และมีรสชาติที่อร่อยให้แก่ลูกค้า

•	รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง		
และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้

•	 ให้การบริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว		
เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด

•	 เป็นสถานที่ให้บริการที่มีความสะอาดที่สุด		
และมีบรรยากาศที่สะดวกสบาย

•	สร้างผลก�าไรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อตอบแทนแก่	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

•	ท�าให้พนักงานทุกคนมีความสุข	และพึงพอใจในการท�างาน

•	ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“
ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเรา 
ด้วยอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลาง
ประสบการณ์ที่ประทับใจ และสร้างโอกาส 
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจน 
ส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

”



FRESHLY 
DELIVERED FROM 
FRESH-AT-HEART 
SUPPLIERS

ความใสใจ
คัดสรรวัตถุดิบ

100%
เรามีพนักงานสงสินคากวา

คน388

โรงงานผลิตวัตถุดิบกวา

ตัน ตอป25,938,223 

เราใส�ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต นับตั้งแต�การคัดเลือก

ผู�ผลิตที่เราเชื่อมั่น และมีความใส�ใจในการส�งมอบวัตถุดิบ 

ที่มีคุณภาพ สด สะอาด และมีคุณค�าทางโภชนาการ 

เพราะเราเชื่อว�าทุกเมนูที่เป��ยมด�วยความอร�อย 

ย�อมมาจากต�นทางที่ผลิตด�วยหัวใจ  

เสิร�ฟความสด 
คัดสรรวัตถุดิบ จากใจเรา







A WORK 
OF HEART

อีกหนึ่งส�วนผสมที่ลงตัว คือการสร�างวัฒนธรรมของการบร�การ

ให�เป�นวัฒนธรรมของ MK Group ตั้งแต�ระดับผู�บร�หารจนถึง

พนักงานในร�าน เราให�ความเอาใจใส�เหมือนลูกค�าคือคนในครอบครัว

และใส�ใจกับการฝ�กฝนอบรมพนักงานอย�างมีมาตรฐานในทุกขั้นตอน 

เพ�่อมอบความสะดวกสบายและตอบรับทุกความต�องการของลูกค�า

ในทุกมื้ออาหารทั้งที่ร�านและที่บ�าน

บร�การด�วยใจ เหมือนคุณ
คือคนในครอบครัวเรา

ความใสใจ
ในการบร�การ มีพนักงานพรอมบร�การกวา

คน ชั่วโมง19,063

ในแตละปเรามีการฝกอบรบ
พนักงานในเคร�อกวา

12,000 100%



OUR VISIONS 
MAKE THINGS 
POSSIBLE

การนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช�เป�นส�วนหนึ่งที่ทำให�เรา

อยู�ในใจลูกค�าเสมอ ที่ MK Group เราเข�าใจความต�องการ

ของลูกค�าและก�าวไปข�างหน�าก�อนเสมอ ด�วยการนำนวัตกรรม

มาช�วยตอบสนองไลฟ�สไตล�ของคนในป�จจ�บันที่เปลี่ยนไป

รวมทั้งสร�างความเชื่อมั่นในเร�่องความปลอดภัย ภายใต�

การบร�หารจัดการที่เป�นสากล เพ�่อให�ลูกค�าได�อิ�มอร�อยกับ

ทุกเมนูตามที่ต�องการ ได�ทั้งความสะดวกและรวดเร็ว

เราพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย
เพ�่อตอบโจทย�ลูกค�าทุกคน

เดินหนาพัฒนา
เพ�่อตอบโจทยลูกคา

100%
เรามีสาขาทั่วโลกทั้งหมด

สาขา667

สาขาที่มี Tablet สั่งอาหาร
ทั้งหมด

สาขา93





YOUR 
HAPPINESS 
IS OUR 
SUCCESS

เพราะลูกค�าคือส�วนประกอบสำคัญที่ทำให�เราประสบความสำเร็จ

เราจ�งไม�หยุดนิ�งที่จะสร�างสรรค�ให�ทุกช�วงเวลาในทุกๆ ร�านของ

MK Group เป�นช�วงเวลาแห�งความสุข ความอบอุ�น

และความประทับใจ ทุกครั้งที่ได�ใช�เวลากับครอบครัว เพ�่อน หร�อ

คนพ�เศษ เรามุ�งมั่นและพร�อมที่จะเป�นผู�สร�างสรรค�เมนูเพ�่อสุขภาพ 

อาหารที่คัดสรรให�มีความหลากหลาย การบร�การที่อบอุ�น 

และคุณภาพที่ทุกคนไว�วางใจ เพ�่อให� MK Group เป�น

แบรนด�อันดับหนึ่งในใจลูกค�าเสมอ  

ความสุขของคุณ
คือความสำเร็จของเรา

มอบชวงเวลา
แหงความอบอุน

100% 51

เราบร�การลูกคากวา

ลานคน ตอป 675,842

มีสมาชิกเอ็มเคทั้งหมดกวา

คน





ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

2559 2558 2557

งบก�ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริการ  15,115  14,478  14,492 

รายได้รวม  15,498  14,923  14,957 

ก�าไรขั้นต้น  10,163  9,534  9,507 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,603  2,319  2,545 

ก�าไรสุทธิ  2,100  1,856  2,042 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  (ลำ้นบำท)
สินทรัพย์  15,642  15,122  14,879 

หนี้สิน  2,265  2,124  2,198 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  13,377  12,998  12,681 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  915  910  907 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน  3,090  2,702  3,016 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  67.2  65.9  65.6 

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)  13.5  12.4  13.7 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  15.9  14.5  16.2 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)  13.7  12.4  13.7 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.2  0.2  0.2 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  5.4  5.2  4.7 

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1 1 1

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.3 2.0 2.3

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.1 1.9 1.8

อัตราการจ่ายปันผล (%) 91 93 80

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2559  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  

และให้น�าเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560
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กำไรสุทธิ หนี้สิน

รายไดจากการขายและบร�การ สินทรัพย

สัดสวนรายไดจากการขาย
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
 ในนามของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ผมมีความยินดีและรู้สึก
เป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาส
มาพบปะและให ้การต้อนรับที่
อบอุ่นแก่ท่านผู ้ถือหุ ้นทั้งหลาย
ทีม่าเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ�าปีของบริษัทฯ ติดต่อกัน

สารจากประธานกรรมการ

เป็นครั้งที่ส่ีนับตั้งแต่บริษัทฯ ได้
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยในปี 2556  ผมเชือ่
ว่าท่านผู้ถือหุ้นคงได้รับรายงาน
ประจ�าปี 2559 ของบรษิทัฯ และได้
อ่านรายงานดังกล่าวมาแล้ว 

 ส�ำหรับกำรรำยงำนของผม 
ในวันน้ี จะสรุปอย่ำงย่อๆ เกี่ยวกับ 
ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ส�ำหรบั
ปี 2559 กำรเสนอกำรจ่ำยเงินปันผล 

และกำรคำดกำรณ์ในอนำคตของปีที่

ก�ำลังจะมำถึงนี้
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เท่ำกบั 2.30 บำท เปรยีบเทยีบกบั 2.04 

บำทในปี 2558 จำกผลกำรด�ำเนนิงำน

ส�ำหรับปี 2559 ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น

และควำมเช่ือมั่นในอนำคตของ 

บริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้

มีมติเห็นควรให้เสนอกำรจ่ำยเงิน 

ปันผลทั้งปีในอัตรำหุ้นละ 2.10 บำท 

(ปี 2558: 1.90 บำท) โดยที่บริษัทฯ  

ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว

ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท ดังนั้น หำก

ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 

มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เสนอมำในครัง้

นี้  บริษัทฯ ก็จะด�ำ เนินกำรจ ่ำย

เงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นที่มีสิทธิรับ

เงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 1.10 บำท  

ในวันที่ 23 พฤษภำคม 2560 นี้

 เมือ่ก้ำวเข้ำสูปี่ระกำ 2560 แม้ว่ำ

สภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชำติคำดว่ำเศรษฐกิจไทยจะขยำยตัว

ร้อยละ 3.0 – 4.0 (ปี 2559: ร้อยละ 3.2, 

และปี 2558: ร้อยละ 2.9) ซ่ึงมำจำก 

แรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญคือ กำรปรับตัว

ที่ค่อยๆ ดีขึ้นของภำคกำรส่งออกและ

กำรใช้จ่ำยของภำคครัวเรือน กำร 

ฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ ของกำรลงทุนภำค

เอกชน กำรลงทุนของภำครัฐที่ขยำย

ตัวในเกณฑ์ดีอย ่ำงต ่อเนื่อง และ 

แนวโน้มกำรขยำยตัวของภำคกำร 

ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ยั ง อ ยู ่ ใ น เ ก ณ ฑ ์ ดี  

แต่บริษัทฯ ก็ยังคงต้ังอยู ่ในควำม

ระมัดระวังและไม่ประมำทเก่ียวกับ

อนำคตในปี 2560 เน่ืองจำกบริษัทฯ

คำดว่ำสถำนกำรณ์ทีย่ำกล�ำบำกตลอด

ปี 2559 ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง

ในไตรมำสที่สี่น้ัน มีควำมเป็นไปได้ที่

จะต่อเนื่องมำจนถึงครึ่งปีแรกของ 

ปี 2560 ภำยใต้กำรคำดกำรณ์เช่นนี้ 

บริษัทฯ คำดว่ำธุรกิจของบริษัทฯ  

จะมีกำรขยำยตัวอย่ำงช้ำๆ ในระยะ

เริ่มต้นของปี 2560 และจะค่อยๆ ดีขึ้น

ในระยะเวลำต่อไป

 ก่อนที่ผมจะจบกำรชี้แจงใน 

วันน้ี  ในนำมของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้ำ 

ทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมเช่ือถือบริษัทฯ 

เป็นอย่ำงมำก รวมทั้งได้ให้ควำมไว้

วำงใจต่อร้ำนอำหำรและบริกำรของ 

บริษัทฯด้วยดีตลอดมำ นอกจำกนี้  

ผมขอถือโอกำสนีแ้สดงควำมขอบคณุ

ต่อพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนท่ีได้

ทุ่มเททั้งก�ำลังกำยและก�ำลังใจอย่ำง

เต็มควำมสำมำรถ รวมทั้งมีควำม 

มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ ท� ำ ใ ห ้ ง ำ น ที่ ไ ด ้ รั บ 

มอบหมำยประสบควำมส�ำเร็จภำยใต้

สถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำก  สุดท้ำยน้ี 

ผมขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

ด้วยควำมจริงใจที่ให้กำรสนับสนุน

ด้วยดีแก่บริษัทฯ เสมอมำ

 (นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน)

 ประธำนกรรมกำรและ

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

 ในปี 2559 แม้ว่ำเศรษฐกิจไทย

จะขยำยตัวได้ในอัตรำร้อยละ 3.2 แต่

บริษัทฯ ก็ยังคงต้องเผชิญกับควำม

ท้ำทำยที่ยำกล�ำบำกอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งนี้เนื่องจำกก�ำลังซื้อของผู้บริโภค 

ที่ยังคงมีควำมอ่อนแอและเศรษฐกิจ

ไทยท่ีมกีำรขยำยตวัในระดบัต�ำ่  ซึง่ถอื

เป็นระดับกำรขยำยตัวท่ีเป็นปกติใน

ปัจจุบัน  ภำยใต้สภำพกำรณ์เช่นนี้ 

บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินมำตรกำรท่ีเน้น

หนักไปในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในด้ำนต่ำงๆ และกำรควบคุมต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะ

เดยีวกนักไ็ด้เพิม่ควำมสำมำรถในด้ำน

กำรแข่งขันให้ดีขึ้นอีกโดยกำรด�ำเนิน

มำตรกำรต่ำงๆ คือ กำรพัฒนำเมนู 

อำหำรใหม่ๆ และกำรจัดชุดอำหำรท่ี

ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำร

ด�ำ เ นินกำรตำมแผนโฆษณำและ 

ส ่ ง เส ริมกำรขำยที่มั่ นใจว ่ ำจะมี

ประสิทธิผล  กำรใช้เทคโนโลยีเป็น

เครือ่งมอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรให้

บริกำรแก่ลูกค้ำ และกำรยึดหลัก

ปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับกำรด�ำเนิน

ธรุกจิร้ำนอำหำร  เพือ่เป็นสิง่ยนืยนัถงึ

ควำมเป็นเลศิในด้ำนกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ร้ำนอำหำร ผมมีควำมยินดีอย่ำงย่ิงท่ี

จะเรียนให้ทรำบว่ำบริษัทฯ ได้รับ

รำงวัล “The Most Powerful Brand of 

Thailand 2016” จำกคณะพำณชิยศำสตร์

และกำรบัญช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ตดิต่อกนัเป็นครัง้ทีส่ำม  นบัเป็นควำม

ภมูใิจของพนกังำนทกุคนเป็นอย่ำงยิง่  

กำรด�ำเนนิมำตรกำรและควำมคดิรเิริม่

เหล่ำนี้นับว ่ำมีผลเป็นท่ีน ่ำพอใจ 

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 

โดยรำยได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.9 เป็น 15,498 ล้ำนบำท  

ก�ำไรสทุธกิไ็ด้เพิม่ขึน้ในอตัรำทีส่งูกว่ำ

คือ ร้อยละ 13.1 เป็น 2,100 ลำ้นบำท  

ส่วนก�ำไรสทุธต่ิอหุน้ส�ำหรบัปี 2559 นี้

รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.9 เป็น 15,498 ล้าน
บาท ก�าไรสุทธิก็ ได้เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงกว่าคือ ร้อยละ 13.1 
เป็น 2,100 ล้านบาท  ส่วนก�าไร
สุทธิต่อหุ้นส�าหรับปี 2559 น้ี
เท่ากับ 2.30 บาท เปรียบเทียบ
กับ 2.04 บาทในปี 2558 
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นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ

นายทนง โชติสรยุทธ
กรรมการอิสระ

นายสุจินต ชุมพลกาญจนา
กรรมการ

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน
กรรมการอิสระ

ดร.อรรณพ ตันละมัย
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอรรถพล ชดชอย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายประว�ทย ตันติวศินชัย
กรรมการ

นายสมชาย หาญจิตตเกษม
กรรมการ

นางว�ไล ฉัททันตรัศมี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย พ�พ�ธว�จิตรกร
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 ในปี	 2529	 ร้านเอ็มเค	 สุกี้	 ได้เปิดสาขาแรก
ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	ซึ่งใน
ขณะนั้น	 ร้านอาหารรูปแบบสุกี้ยากี้ยังไม่แพร่หลาย	
แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก	ร้านเอ็มเค	สุกี้	 ได้รับ
ความนิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลายจาก
ลกูค้าจ�านวนมาก	ในช่วงเวลาเดียวกนันี	้ได้มีการน�า
การบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาด�าเนิน
กิจการและเริ่มมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้ ง ใน
กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 

(“บรษิทัฯ”) จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่10 กรกฎำคม 

2532 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บำท เพื่อด�ำเนิน

ธุรกิจหลักคือร้ำนอำหำรประเภทสุกี้ยำกี้ นอกจำกกำร

ประกอบธรุกจิบรกิำรอำหำรประเภทสกุีย้ำกีแ้ล้ว ยงัด�ำเนนิ

กิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้ชื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ 

“ยำโยอิ” ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรในปี 2549 ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น

ภำยใต้ช่ือและเครือ่งหมำยกำรค้ำ “ฮำกำตะ” และ “มยิำซำก”ิ 

ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์ดังกล่ำว เริ่มด�ำเนินกำรในเดือนตุลำคม 

2555 ร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ช่ือและเครื่องหมำยกำรค้ำ 

“ณ สยำม” และ “เลอ สยำม” และร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ 

ภำยใต้ชือ่และเครือ่งหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอททิ” รวมถงึกำร

ด�ำเนินธุรกิจสถำบันฝึกอบรมอำชีพเพื่อฝึกอบรมพนักงำน

ในเครือบริษัทฯ ทั้งหมด

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีร้ำนเอ็มเค สุกี้ 

อยู่ทั้งหมด 424 สำขำทั่วประเทศ (รวมร้ำนเอ็มเค โกลด์ 6 

สำขำ) ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นยำโยอิ 158 สำขำ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น

ฮำกำตะ 3 สำขำ ร้ำนมิยำซำกิ 26 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย  

เลอ สยำม 4 สำขำ ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม 1 สำขำ และ

ร้ำนกำแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 3 สำขำ นอกจำกนี้ ยังมีกำร

ขำยแฟรนไชส์ร้ำนเอ็มเค สุกี้ ให้แก่ผู้ประกอบกำรในต่ำง

ประเทศ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุน่ ประเทศเวยีดนำม ประเทศลำว 

และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในกำรด�ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรใน

ประเทศสิงคโปร์
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 ร้ำนเอ็มเค สุกี้ เป็นรำ้นอำหำรที่

ด�ำเนินกำรโดยบริษัทฯ โดยมีอำหำร

หลกัเป็นอำหำรประเภทสกุี ้ได้แก่ เนือ้

สตัว์ ลกูชิน้ ผกัสด ชนดิต่ำงๆ  กว่ำ 100 

รำยกำร ส�ำหรับลวกในหม ้อสุ ก้ี 

นอกจำกนี้ยังมีอำหำรประเภทอื่นอีก

หลำยรำยกำรไว้ส�ำหรับบริกำร ได้แก่ 

ติ่มซ�ำ เช่น ซำลำเปำ ขนมจีบ ฮะเก๋ำ 

ปอเปี๊ยะสด อำหำรจำนเดียว (A La 

Carte) เช่น เป็ดย่ำงเอ็มเค หมูแดงอบ

น�้ำผึ้ง ซี่โครงหมูนึ่งอบเต้ำเจี้ยว เนื้อ

เปื่อยฮ่องกง บะหมี่หยก เกี๊ยวน�้ำ รวม

ถึงผลไม้ ขนมหวำน ไอศกรีมชนิด

ต ่ำงๆ เครื่องดื่มหลำกหลำยชนิด 

เป็นต้น 

 ลักษณะของร้ำนเอ็มเค สุก้ี คือ

ร้ำนของครอบครัว (Family Restaurant) 

โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ ลูกค้ำ

ประเภทครอบครัว กลุ ่มเพ่ือน คน

ท�ำงำนซ่ึงมีรำยได้ระดับปำนกลำง

ถึงสูง โดยเน้นบรรยำกำศสบำยๆ ใน

ร้ำน สำมำรถใช้เวลำร่วมกันปรุงสุกี้

เพื่อรับประทำนร่วมกันพร้อมกับ

สนทนำไปด้วยโดยไม่ต้องรบีร้อน หรอื

หำกเป ็นคนท�ำงำนที่ ระยะเวลำ

พักเที่ยงมีจ�ำกัด ก็สำมำรถใช้เวลำ

ไม่ถึง 1 ชั่วโมงเพื่อรับประทำนอำหำร 

เนื่องจำกกำรบริกำรของทำงร้ำนเน้น

กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ร้ำน

เอ็มเค สุกี้ มีจ�ำนวนทั้งหมด 418 สำขำ

ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน

ศู น ย ์ ก ำ ร ค ้ ำ โ ม เ ดิ ร ์ น เ ท ร ด  แ ล ะ

คอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้ 

โลตัส ห้ำงเซ็นทรัล ห้ำงโรบินสัน  

ห้ำงเดอะมอลล์ เป็นต้น ที่เป็นแหล่ง

สรรพสินค้ำของลกูค้ำที่มรีำยได้ระดับ

ปำนกลำงถึงสูง 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ร้านเอ็มเค สุกี้ 

ธุรกิจร้านสุกี้

 ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้



18

 ร้ำนเอม็เค โกลด์  เป็นร้ำนอำหำร

ท่ีด�ำเนินกำรโดยบริษัทฯ โดยมีกำร

บริกำรอำหำรหลักประเภทสุกี้ และ

อำหำรประเภทอื่น ได้แก่ ติ่มซ�ำ และ

อำหำรจำนเดียวบริกำรเหมือนร้ำน

เอ็มเค สุกี้ แต่วัตถุดิบและอำหำรท่ีให้

บรกิำรจะเป็นระดบัพรเีมีย่ม ทัง้นี ้กลุม่

ลูกค้ำเป้ำหมำยของร้ำนเอ็มเค โกลด์  

คือ กลุ่มลูกค้ำเดิมของร้ำนเอ็มเค สุก้ี 

ที่มีรำยได้ค่อนข้ำงสูง ชื่นชอบอำหำร

เกรดพรีเมี่ยม และต้องกำรใช้ร ้ำน

เอ็มเค โกลด์ เป็นสถำนที่เลี้ยงรับรอง 

กำรตกแต่งของร้ำนเอ็มเค โกลด์ จะ

เน้นควำมหรูหรำ ประดับด้วยไฟและ

วัสดุหลำกสี ท�ำให้เกิดประกำยระยิบ

ระยบัสวยงำม วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในร้ำน

จะเน้นควำมหรูหรำ เช่น กำรใช้หม้อ

ไฟสทีอง จำนชำมกระเบือ้ง นอกจำกนี้

รำยละเอยีดอืน่ๆ ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง 

ป้ำยชื่อร้ำน ครัวเป็ดย่ำงที่โชว์ด้ำน

หน้ำร ้ำน ผ้ำรองจำน แบบฟอร์ม

พนักงำน ได้รับกำรออกแบบอย่ำง

พิถพีถินัและมส่ีวนประกอบของสทีอง 

เพื่อให้ดูหรูหรำ

ร้านเอ็มเค โกลด์ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(ต่อ)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ร้ำน

เอ็มเค โกลด์ มีทั้งหมด 6 สำขำ ตั้งอยู่

ในย่ำนธุรกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ สยำม

พำรำกอน เซน็ทรลัเวลิด์ ศำลำแดง เอส

พลำนำด เอกมยั และจังซลีอน จ.ภเูกต็ 

โดยรูปแบบกำรบริกำรจะเป็นกำร

บริกำรในรูปแบบตำมสั่งและคิดรำคำ

ตำมประเภทและจ�ำนวนอำหำร และ

ในบำงสำขำจะให้บริกำรรูปแบบ

บุฟเฟต์ด้วย



19

แต่มีคุณภำพ ปรุงใหม่ทุกจำน และมี

รำคำสมเหตสุมผล โดยแนวคดินีไ้ด้น�ำ

มำจำกรูปแบบกำรใช้ชีวิตของชำว

ญี่ปุ่น คือแม้จะต้องอยู่ในภำวะเร่งรีบ

เพียงใด ทุกอย่ำงในชีวิตประจ�ำวันจะ

ต้องประณีตและได้มำตรฐำน ไม่เว้น

แม้แต่เรือ่งอำหำร  ซึง่สอดคล้องกบัวถิี

ชีวิตของคนไทยที่ให้ควำมส�ำคัญกับ

อำหำรกำรกินเช่นกัน  

 ร้ำนอำหำรยำโยอบิรกิำรอำหำร

ญี่ปุ่นทั้งประเภทจำนเดียว (A La Carte) 

และอำหำรเป็นชุด (Set Menu) ซ่ึงจะ

บริกำรมำพร้อมกับ ข้ำว สลัดผัก ซุป

มิโสะ เครื่องเคียงแบบญี่ปุ่นประจ�ำวัน 

อำหำรแนะน�ำ ได้แก่ หมูชุบแป้งทอด

รำดซอสมโิสะ หมยู่ำงกระทะร้อน ข้ำว

 ร้ำนอำหำรยำโยอิ ด�ำเนินกำร

โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็มเค 

อินเตอร ์ฟู ้ด จ�ำกัด ซึ่งได ้รับสิทธิ

แฟรนไชส์ในกำรด�ำเนินกิจกำรร้ำน

อำหำรญีปุ่น่ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ

ยำโยอิ เคน มำจำก Plenus Co., Ltd.  

ซึ่ ง เ ป ็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น

ตลำดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และเป็นหนึ่ง 

ในผู ้น� ำในธุรกิจร ้ ำนอำหำรของ

ประเทศญี่ปุ่น โดยร้ำนอำหำรยำโยอ ิ

สำขำแรกในประเทศไทยเปิดให้บรกิำร

ในปี 2549

 ร ้ำนอำหำรยำโยอิตกแต่งใน

บรรยำกำศสดใส เป็นกันเอง บริกำร

อำหำรญีปุ่น่ภำยใต้แนวคดิ “เสร์ิฟร้อน 

อร่อยเร็ว” เน้นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว 

ร้านอาหารยาโยอิ

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น

หน้ำเนือ้ประเภทต่ำงๆ ข้ำวกล่องแบบ

ญี่ปุ ่น นอกจำกนี้ยังมีบริกำร อุด ้ง 

รำเมน อำหำรทำนเล่น เช่น เกี๊ยวซ่ำ 

พิซซ่ำญ่ีปุ่น และขนมหวำน รวมถึง

เครื่องดื่มที่หลำกหลำย 

 นอกจำกน้ี ยังมีกำรพัฒนำและ

คัดสรรเมนูใหม่ๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ

ร่วมกับเชฟชำวญี่ปุ่นของยำโยอิ เคน 

ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้ได้เมนูที่เข้ำกับ

ฤดูกำล และยังคงรูปแบบควำมเป็น

อำหำรญ่ีปุ ่น  โดยจะผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนมำให้บริกำร  ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2559 ร้ำนอำหำรยำโยอิ มี

จ�ำนวนทั้งหมด 158 สำขำทั่วประเทศ 
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ร้านมิยาซากิ

 ในเดอืนตลุำคม ปี 2555 บรษิทัฯ 

ได้เปิดร้ำนอำหำรญีปุ่น่มยิำซำก ิสำขำ

แรกที่ศูนย์กำรค้ำเดอะซีน ทำวน์อิน

ทำวน์ (The Scene Town in Town)  

ซ.ลำดพร้ำว 94 โดยบริกำรอำหำร

ญี่ ปุ ่นกระทะร ้อนประเภทต ่ำงๆ  

(เทปปันยำก)ิ  เครือ่งดืม่และขนมหวำน

ประเภทต่ำงๆ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

2559 รำ้นมิยำซำกิมีจ�ำนวน 26 สำขำ

ร้านฮากาตะ

 ในเดอืนตุลำคม ปี 2555 บรษิทัฯ 

ได้เปิดรำ้นอำหำรญี่ปุ่นฮำกำตะ สำขำ

แรกทีโ่รงพยำบำลศริริำช ร้ำนฮำกำตะ

บริกำรอำหำรญี่ปุ ่นประเภทรำเมน

ชนดิต่ำงๆ เกีย๊วซ่ำ และเครือ่งดืม่ชนดิ

ต่ำงๆ ร้ำนฮำกำตะสำขำโรงพยำบำล

ศิริรำชเป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของ 

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจำคก�ำไร

หลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำล

ศิริรำชทั้งหมด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559 ร้ำนฮำกำตะมีจ�ำนวน 3 สำขำ  

ได ้แก ่   สำขำโรงพยำบำลศิริรำช   

สำขำเซ็นทรัล เชียงใหม่ และสำขำ

เซ็นทรัล หำดใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	(ต่อ)
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ร้าน ณ สยาม

ลูกค ้ำที่มีรำยได ้ระดับกลำงถึงสูง 

อำหำรไทยที่ให้บริกำรมีต้ังแต่อำหำร

ประเภทกับข้ำว ได้แก่ น�้ำพริก ต้มย�ำ 

แกง ผดัผกัชนิดต่ำงๆ อำหำรจำนเดยีว 

ก๋วยเตี๋ยว อำหำรทำนเล่น ตลอดจน

ขนมหวำน และเครือ่งดืม่ทีห่ลำกหลำย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ร้ำน ณ สยำม 

มี 1 สำขำ ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 ศูนย์กำรค้ำ

เซ็นทรัลพลำซำ บำงนำ 

ร้านเลอ สยาม

 ส�ำหรับร้ำนอำหำร เลอ สยำม 

เป ็นร ้ำนอำหำรที่ด�ำ เนินกำรโดย

บรษิทัฯ และบรกิำรอำหำรไทยเตม็รปู

แบบเช่นกัน ร้ำนอำหำร เลอ สยำม 

ตกแต่งในรูปแบบไทย ในบรรยำกำศ 

หรู มีระดับ อำหำรต่ำงๆ รวมถึง 

เครื่องดื่มจะเป็นระดับพรีเมี่ยม โดย

รำ้นอำหำร เลอ สยำม เน้นกลุ่มลูกคำ้

ชำวต่ำงชำต ิหรอืกลุม่ลกูค้ำทีม่รีำยได้

ค่อนข้ำงสูงและต้องกำรใช้ร้ำนเป็น

สถำนที่ เลี้ยงรับรอง ณ วันที่  31 

ธันวำคม 2559 ร้ำนเลอ สยำม มี 4 

สำขำ ได้แก่ สำขำศำลำแดง สำขำ 

จังซีลอน จังหวัดภูเก็ต  สำขำเซ็นทรัล 

สมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และสำขำ

ลอนดอนสตรีท กรุงเทพฯ

 ร้ำนอำหำรไทย ณ สยำม เป็น

ร้ำนอำหำรที่ด�ำเนินกำรโดยบริษัทฯ 

บริกำรอำหำรไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่ง

ในรูปแบบไทย โดยคงควำมเป็นร้ำน

อำหำรไทยเหมือนยุคก่อตั้งสำขำแรก

ที่สยำมสแควร์ ก ่อนที่ร ้ำนอำหำร 

ของบริษัทฯ จะมุ่งให้บริกำรอำหำร

ประเภทสุก้ียำก้ีเป็นหลัก เน้นกลุ่ม

 ในเดือนกันยำยน ป ี  2555 

บริษัทฯ ได้เปิดร้ำนกำแฟและเบเกอรี่ 

ซ่ึงพัฒนำขึ้นโดยบริษัทฯ  ภำยใต้ช่ือ

และเครือ่งหมำยกำรค้ำ “เลอ เพอททิ” 

โดยบริกำรขนมทำนเล่น เบเกอรี่  

กำแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ  

ร้ำนเลอ เพอทิท สำขำโรงพยำบำล 

ศิริรำชเป็นส่วนหน่ึงของ CSR ของ 

ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะบริจำคก�ำไร

หลังหักค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงพยำบำล

ศิริรำชทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559  ร้ำนเลอ เพอทิท มีจ�ำนวน 3 

สำขำ ได้แก่ สำขำโรงพยำบำลศิริรำช  

สำขำลอนดอนสตรีท และสำขำ

ส�ำนักงำนใหญ่
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สั่งอาหารทางโทรศัพท์

บริเวณที่ให้บริการ โทรศัพท์

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0-2248-5555, 1642

เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี 0-2248-5555, 0-3837-4484, 1642

เชียงใหม่  0-2248-5555, 0-5380-5742, 1642

ภูเก็ต 0-7624-8266

สั่งอาหารทางออนไลน์

บริเวณที่ให้บริการ เอ็มเค	สุกี้ ยาโยอิ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

http://www.mkrestaurant.com http://www.yayoirestaurants.comเมืองพัทยำ จ.ชลบุรี

เชียงใหม่  

 กำรบริกำรส่งถึงบ้ำน Home 

Del ivery และบริกำรจัดเลี้ยงนอก 

สถำนที่ด�ำเนินกำรโดยบริษัทฯ และ 

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด โดย

บริกำรส่งอำหำรจำกร้ำนเอ็มเค สุกี้ 

และร้ำนยำโยอิ ถึงบ้ำนตั้งแต่เวลำ 

10.00 – 21.00 น. โดยจ�ำนวนสัง่อำหำร

ขั้นต�่ำจำกทั้งสองร้ำนคือ 150 บำท 

หำกเป็นอำหำรสดรำยกำรย่อยของ

ร้ำนเอ็มเค สุกี้ จ�ำนวนสั่งขั้นต�่ำจะ 

เริม่ต้นที ่199 บำท ค่ำบรกิำรส่งอำหำร

ครั้งละ 40 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

แล้ว) โดยสำมำรถช�ำระค่ำอำหำรเป็น

เงนิสดหรอืบตัรเครดติวซ่ีำทกุธนำคำร 

ซึ่งกำรสั่งอำหำรสำมำรถท�ำได้ 2 ทำง 

คือ สั่งทำงโทรศัพท ์  และสั่งทำง

ออนไลน์ผำ่นเว็บไซต์

 

 ส�ำหรับบริกำรจัดเลี้ยงนอก

สถำนที่ ร้ำนเอ็มเค สุก้ี บริกำรรับสั่ง

อำหำรล่วงหน้ำและบริกำรอำหำร

กล่องส�ำหรับจัดงำนเลี้ยง งำนพิธีกำร

หรอืกจิกรรมต่ำงๆ บรษิทัฯ มโีครงกำร

ที่จะบริกำรจัดเลี้ยงนอกสถำนที่อย่ำง

ครบวงจร โดยจะมีกำรบริกำรอุปกรณ์ 

เช่น หม้อสุก้ี ปลั๊กไฟ โต๊ะเก้ำอ้ี และ

บุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ เพื่อ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดงำน

นอกสถำนที่เสมือนลูกค้ำนั่งทำนสุกี ้

ที่ร้ำนด้วย

บริการส่งถึงบ้านและบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ�ำนวนร้ำนเอ็มเค สุกี้ รำ้นยำโยอิ และร้ำนมิยำซำกิ ในตำ่งประเทศ รำยละเอียดดังนี้

ประเทศ จ�านวนร้าน
เอ็มเค	สุกี้

จ�านวนร้าน
ยาโยอิ

จ�านวนร้าน
มิยาซากิ ด�าเนินธุรกิจโดย

ญี่ปุ่น 32 - -
Plenus MK Co., Ltd. 

(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12 / ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกบริษัทฯ) 

สิงคโปร์ 2 7 -
Plenus & MK Pte., Ltd.

(บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 / เป็นบริษัทร่วมค้ำ)

เวียดนำม 5 - -
Global Investment Gate Joint-Stock Company เป็นบุคคลที่

ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จำกบริษัทฯ

ลำว 1 - 1

Premium Food Co., Ltd. เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิ

แฟรนไชส์จำกบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนร้ำนเอ็มเค สุกี้

V&V Restaurant เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับสิทธิ

แฟรนไชส์จำกบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนร้ำนมิยำซำกิ

ร้านอาหารในต่างประเทศ
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 ด�ำเนินกำรโดยบริษัท เอ็มเค 

เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ

สถำบันฝึกอบรมเอ็มเค ซึ่งก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี  พ.ศ. 2549 เพื่อให้บริกำร 

ฝึกอบรมงำนด้ำนบริกำรและทักษะท่ี

จ�ำเป็นในกำรท�ำงำนแก่พนักงำนของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจำก 

บริษทัฯ ตระหนกัดว่ีำทรพัยำกรทีม่ค่ีำ

มำกที่สุดขององค์กรคือ พนักงำน 

บริษัทฯ จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำร

สรรหำ คัดเลือก ดูแลเอำใจใส่ และ

พัฒนำบุคลำกรอย ่ำง เป ็นระบบ 

บริษัทฯ ได้พัฒนำหลักสูตรกำรฝึก

อบรมตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ อย่ำง

เข้มข้น พนักงำนทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะ

เป็นพนักงำนสำขำ ทั้งที่เป็นพนักงำน

ประจ�ำหรือพนักงำนชั่วครำว ซึ่งรวม

ถึง นักเรียน นักศึกษำ พนักงำนฝ่ำย

บริหำรจัดกำร รวมทั้งผู้บริหำรจะต้อง

ได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู ้และ

ได ้รับควำมดูแลจำกบริษัทฯ ใน

มำตรฐำนเดียวกันตำม Training Road 

Map เพื่อให้สอดคล้องกับแผนควำม

ก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) ของ

ต�ำแหน่งงำนของพนักงำนแต่ละคน 

 สถำบันฝึกอบรมเอ็มเค ตั้งอยู่ที่

ถนนบำงนำ-ตรำด กม.3 ตรงข้ำมกับ

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ บำงนำ 

เป็นอำคำร 7 ช้ัน ที่มีห้องฝึกอบรม

หลำยรูปแบบ มีอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นใน

กำรฝึกอบรมอย่ำงครบครัน หลักสูตร

ส่วนใหญ่ เป็นหลกัสตูรทีใ่ช้ควำมรูแ้ละ

ควำมสำมำรถด้ำนงำนบริกำรจำก

บุคลำกรภำยใน วิทยำกรจึงประกอบ

ไปด้วยผู้บริหำรระดับต่ำงๆ หัวหน้ำ

งำนและผู ้ เชี่ ยวชำญ มีครูฝ ึกที่มี

ประสบกำรณ์ในงำนบริกำรเป็นผู้ให้

ควำมรู ้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์

ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็น ทักษะกำรให้บริกำรที่

เป็นมำตรฐำน รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อ

ลูกค้ำและจิตใจที่รักกำรบริกำร ส่งผล

ให้พนักงำนเอ็มเคทุกคนมุ่งมั่นที่จะ

ร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนบริกำรให้

บรรลุเป้ำหมำย นั่นคือกำรบริกำรเพื่อ

ให้ลูกค้ำพึงพอใจมำกที่สุด



โครงสรางของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

บร�ษัท เอ็ม เค 
อินเตอรฟ�้ด จำกัด 

(MKI)

ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ ให้บริการฝึกอบรบงาน

บริการแก่บริษัทในเครือ

ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านอาหาร

ในประเทศสิงคโปร์

ร้านเอ็มเค สุกี้

ในประเทศญี่ปุ่น

บร�ษัท เอ็มเค เซอรว�ส 
เทรนนิ�ง เซ็นเตอร จำกัด

(MKST)

บร�ษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
ฟ�้ด ซัพพลาย จำกัด

(IFS)

บร�ษัท พลีนัส แอนด เอ็มเค
พ�ทีอี ลิมิเท็ด(1)

(Plenus & MK)

บร�ษัท พลีนัส เอ็มเค
พ�ทีอี ลิมิเท็ด(2)

(Plenus MK)

บร�ษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จำกัด (มหาชน) (M)

(1) Plenus Co., Ltd. ถือหุ�นร�อยละ 50
(2) Plenus Co., Ltd. ถือหุ�นร�อยละ 87.8 และ Bridg Co., Ltd. ถือหุ�นร�อยละ 0.2

ร�านเอ็มเค สุก้ี และร�านเอ็มเค โกลด� ร�านอาหารญ่ีปุ�นมิยาซากิ 
และฮากาตะ

ร�านกาแฟ & เบเกอร� ่
เลอ เพอทิท

แฟรนไชส�ในต�างประเทศ

ร�านอาหารไทย ณ สยาม 
และเลอ สยาม

100% 100% 100% 50% 12%

25
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เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2559

กุมภาพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับส�านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส�านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี

วทิยาลยัอาชวีศึกษา 24 แห่งเข้าร่วมโครงการ 

ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา

ก�าลังคนให้มีความรู้ความสามารถ และ

ทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึง 

เปิดโอกาสให้เข้าฝึกงานในร้านสาขา 

ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

จากประสบการณ์จริง

ได้รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1” จากนิตยสาร 
มาร์เก็ตเธียร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ 

ได้รับรางวัล “No.1 Brand Thailand 

2015-2016” ในฐานะ แบรนด์ยอด

นิยมอันดับ 1 สาขาภัตตาคาร จาก 

นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์

พฤษภาคม
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มิถุนายน

โครงการ MK  
ปลอดภัยไร้ผงชูรส

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ 

ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับสถาบัน

อาหาร กระทรวงอตุสาหกรรมเข้าร่วม 

“โครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส”

ตุลาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
914,849,400 บาท

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้

เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจาก 

910,249,500 บาท เป็น 914,849,400 

บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 

4,599,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

1 บาท จากการใช้สิทธิจากใบส�าคัญ

แสดงสทิธ ิESOP (M-WA) ของพนกังาน

และผู้บริหารของบริษัทฯ

ได้รับรางวัล 
“ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย”

เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “ผลติภณัฑ์ยอดเยีย่มของประเทศไทย” 

จากส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

เปิดสาขาใหม่ ในประเทศเวยีดนาม

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เปิดร้าน 

เอ็มเค สุก้ี สาขาท่ี 5 ที่นครโฮจิมินห์ 

ประเทศเวียดนาม

กรกฎาคม
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ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างสูง

 ธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงบริษัทฯ

ด�าเนินการอยู่น้ัน เป็นธุรกิจท่ีมีการ

แข่งขันค่อนข้างสูง และนับวันจะทวี

ความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น ความ

ส�าเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับความ

สามารถของบริษัทฯ ที่จะแข่งขันกับ

คู ่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ต่อเนื่อง

 บริษทัฯ ต้องแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนั

ที่ เป ็นผู ้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

นานาชนิดเป็นจ�านวนมาก คู่แข่งขัน

เหล่านี้มีทั้งผู ้ประกอบการกลุ่มร้าน

อาหารจากต่างประเทศ (International 

Restaurant Chains) กลุ่มร้านอาหาร

ที่ด�าเนินกิจการมานานในประเทศ 

(Well-Established Local Restaurant 

Chains) และผู้ประกอบการร้านอาหาร

รายเล็กอีกเป็นจ�านวนมาก นอกจาก

นี้ ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารราย

ใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในธุรกิจร้านอาหาร

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองจากธุรกิจ

ร้านอาหารมีก�าแพงที่จะป้องกันไม่ให้

ผูป้ระกอบการใหม่เข้ามาในธรุกจิร้าน

อาหารค่อนข้างต�า่ การแข่งขนัในธรุกจิ

ร้านอาหารนั้น จะเป็นการแข่งขันใน

เชงิราคาและคณุภาพของอาหาร ความ

หลากหลายและความรู ้สึกที่คุ ้มค่า 

(Value Perception) ของรายการอาหาร 

คุณภาพและประสิทธิภาพของการ

บริการ จ�านวนและต�าแหน่งที่ตั้งของ

ร้านอาหาร ประสิทธิผลในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์อาหารใหม่ ประสทิธผิลของ

กิจกรรมทางด้านโฆษณาและส่งเสริม

การขาย ความสามารถในการตกแต่ง

และการบ�ารุงรักษาร้านอาหารให้เป็น

ที่ดึงดูดของลูกค้า และโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ช่ือเสียงและความแข็งแกร่ง

ของแบรนด์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถ

ที่จะแข่งขันกับคู ่แข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิผลและต่อเน่ืองในปัจจัย

ต่างๆ เหล่านี ้กจ็ะมผีลกระทบในเชงิลบ 

ต่อธุรกิจและผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัฯ

มกีารเจรญิเติบโตทัง้ทางด้านการขยาย

สาขา รายได้ และผลการด�าเนินงาน

ซึ่งเป็นที่พอใจอย่างต่อเนื่องในระยะ

เวลาอันยาวนานเกินกว่า 20 ปีที่ผ่าน

มา ย่อมแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มี

ความสามารถทีจ่ะแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนั

อย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองได้

อย่างแน่นอน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ

	 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ	 เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ			 
ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้	 เป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ	พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	หากเกิดขึ้นจะมีผล 
กระทบในเชงิลบต่อธรุกจิ	ฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ		อย่างมีนัยส�าคัญ			นอกจากน้ี	
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้	หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ	พิจารณาแล้ว	
เห็นว่า	ยังไม่จัดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในด้าน

ที่ส�าคัญหลายประการด้วยกันคือ (1) 

แบรนด์ “MK” เป็นแบรนด์ท่ีได้รับ 

การยอมรับและชื่นชอบของลูกค้า

โดยทั่วไป (Strong Brand Recognition) 

(2) มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong 

Financial Position) ซ่ึงเอ้ือต่อการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว (3) มีทีมผู้บริหารท่ีมี

ความสามารถ และมีประสบการณ์ 

(Capable and Experienced Management 

Team) ในธุรกิจกลุ ่มร ้านอาหารท่ี

ยาวนานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งช่วยให้การ

บริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) 

มีสถาบันการฝึกอบรมของตนเอง

เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะการ

บริหารงานของผู้บริหารสาขา และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การฝึกอบรม

ทักษะของพนักงานบริการเพื่อให้

คุณภาพการบริการของทุกสาขามี

มาตรฐานเดียวกัน (5) มีจ�านวนสาขา

ที่เป็นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “MK” 

และ “Yayoi” เกือบท้ังหมดเกินกว่า 

500 สาขา ซ่ึงตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีจัด

ว่าเป็นต�าแหน่งท่ีดีในเชิงยุทธศาสตร์

ทั่วประเทศไทย (6) มีขนาดของ

ธุรกิจที่ท�าให้เกิดความประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ (Economy of Scale) 

ในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การ

ขนส่งสินค้า การโฆษณา และ (7) การ

สร้างครัวกลางและศูนย์การจัดส่ง

สินค้าใหม่ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน

สากลขึ้นอีกแห่งหนึ่งรวมเป็น 3 แห่ง 

เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ 

บริษัทฯในอนาคต

ความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 เน่ืองจากต้นทุนอาหารจัดเป็น 

ประเภทค ่าใช ้จ ่ ายที่ ส� าคัญที่ สุด

ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต่อรายได้

จากการขายสูงถึงประมาณร้อยละ 

34 และต้นทุนอาหารน้ันส่วนใหญ่

ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุบิ ดงันัน้การ

เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่เพิ่ม

ขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับ

ราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคา

วัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น หรือชดเชยได้เพียง

บางส่วน เนื่องจากความกดดันจาก

การแข่งขัน หรือจากภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีท�าให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนลง  

หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้ออ�านวย

ต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผล 

กระทบในเชงิลบต่อผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 วั ต ถุ ดิ บ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  นั้ น 

ส่วนใหญ่จะเป็นจ�าพวกของสด เช่น 

เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ไข่ 

ข้าว และเครื่องปรุงรสต่างๆ ซึ่งราคา

และปริมาณของวัตถุดิบเหล ่านี้ที่

ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง จะ

ผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน โดย

เฉพาะปริมาณผลผลิตซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยลบหลายอย่าง 

เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อ

การเพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์หรือพืช 

เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่นอก

เหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ในกรณี

ที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงใน

ทางที่เพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากปริมาณ

ผลผลิตที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้น ก็จะท�า

ให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบใน

ราคาที่สูงขึ้นและในปริมาณที่ไม่เป็น
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ไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งจะส่งผล 

กระทบในเชงิลบต่อผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ ในที่สุด

 เพื่อลดความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบตามที่กล่าว

ข้างต้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการ

ต่างๆ เพื่อควบคุมต ้นทุนวัตถุดิบ

ให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม ที่ส�าคัญ

ได้แก่ (1) มีการประมาณการปริมาณ

ความต้องการวัตถุดิบประเภทท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อต้นทุน

วตัถดุบิรวมของบรษิทัฯ เพือ่ใช้ในการ

วางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบในปริมาณ

และภายในก�าหนดเวลาตามแผนการ

ขายของบริษัทฯ (2) จากข ้อมูล

การประมาณการปริมาณวัตถุดิบท่ี

ต้องการ ท�าให้บริษัทฯ มีอ�านาจใน

การต่อรองราคากับผู ้ผลิตหรือผู ้จัด

จ�าหน่าย เนื่องจากการซื้อเป็นจ�านวน

มากและมีการก�าหนดการส่งมอบ

สินค้าที่แน่นอน (3) เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงจากการผันผวนของราคา มีการ

ท�าสัญญาซื้อล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือ 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายท่ีบรษิทัฯ เชือ่ถอืล่วงหน้า

โดยมคีวามผกูพนัคูส่ญัญาตามก�าหนด

ระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 3 เดือน 

6 เดือน หรือ 1 ปี และมีการระบุใน

สัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคา ปริมาณ

ท่ีซือ้ขาย และก�าหนดเวลาการส่งมอบ  

(4) มกีารจดัซือ้วตัถดุบิล่วงหน้าส�าหรบั 

วัตถุดิบประเภทที่ราคาขึ้นลงตาม

ฤดูกาล และสามารถจัดเก็บไว้ในที่

เหมาะสมโดยไม่ท�าให้เสื่อมคุณภาพ

อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อใช้ในฤดูกาล

ที่ราคามีการปรับสูงข้ึนมาก และ 

(5) มีการรายงานเปรียบเทียบอย่าง

สม�่าเสมอเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของราคาวตัถดุบิทีส่่งผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต ่อต ้นทุนวัตถุดิบรวม 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้น

ราคาขายในกรณีที่เห็นว่าจ�าเป็นและ

กระท�าได้ การด�าเนินมาตรการเหล่านี้ 

เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ 

ควบคมุต้นทนุวตัถดุบิให้อยู่ในระดบัที ่

เหมาะสม

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายพนักงาน

 ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่

จ�าเป็นต้องมพีนกังานเป็นจ�านวนมาก 

(Labor Intensive) โดยเฉพาะพนักงาน

บริการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู่

ในระดับที่จะท�าให้ลูกค้ามีความรู้สึก

ที่พึงพอใจ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงาน

จึงจัดเป็นประเภทค่าใช้จ่ายที่มีความ

ส�าคัญในอันดับที่สองรองจากค่าใช้

จ ่ายอาหาร ดังนั้น หากค่าใช้จ ่าย

พนักงานเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ไม่

สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นเพื่อ

ชดเชยกบัค่าใช้จ่ายพนกังานทีเ่พิม่ขึน้

หรือชดเชยได้เพียงบางส่วน เนื่องจาก

ความกดดันจากการแข่งขัน หรือจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อก�าลังซื้อ

ของผู้บริโภค หรือจากปัจจัยอื่นที่ไม่

เอื้ออ�านวยต่อการปรับขึ้นราคาขาย 

ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย

ส�าคัญ

 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่ม

ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงานตามทีก่ล่าว

มาข้างต้น บรษิทัฯ ได้ด�าเนินมาตรการ 

ต่างๆ เพื่อติดตามควบคมุใหค่้าใชจ่้าย 

พนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด 

(Optimum Level) ดังน้ี (1) ก�าหนด

และปรับเปลี่ยนจ�านวนพนักงานของ

แต่ละร้านอาหารให้สอดคล้องกับ

ปริมาณธุรกิจของแต่ละร้านอาหาร

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ยัง

คงสามารถรักษาระดับคุณภาพการ

ให้บริการแก่ลูกค้าให้อยู ่ในระดับ

มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้  

(2 )  ติดตามควบคุมประสิทธิผล 

(Productivity) ของพนักงานของแต่ละ

ร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การวดัประสทิธผิลของพนกังานตามที่

บริษทัฯ ได้พฒันาขึน้ และเพือ่เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้บริหารร้านอาหารแต่ละ

ร้านให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ใน

เรื่องนี้  จึงได้ก�าหนดให้ผลการวัด

ประสิทธิผลของพนักงานแต่ละร้าน

อาหารตามท่ีกล่าวมา เป็นเครื่องชี้วัด 

ผลการด�าเนินการ (KPI) ตัวหนึ่งท่ีใช้

ในการประเมินผลการด�าเนินงานของ

แต่ละร้านอาหาร (3) น�าเอาเทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน

ร้านอาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยัง

ช่วยยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารแก่

ลูกค้าให้ดีข้ึนด้วยโดยช่วยการบริการ

มีความรวดเร็วและแม่นย�าย่ิงข้ึน และ 

(4) มกีารฝึกอบรมพนกังานโดยเฉพาะ

พนักงานบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพ

การให้บริการแก่ลูกค้ามีมาตรฐาน

เดียวกัน การด�าเนินมาตรการเหล่านี้

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบกับ

การปรับขึ้นราคาขายในกรณีที่เห็นว่า

จ�าเป็นและกระท�าได้ ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานใน

ระยะเวลาที่ผ่านมาให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมกับรายได้ รวมท้ังสามารถ

ลดความสูญเสียจากที่ มีพนักงาน 

เกินความจ�าเป็นและการปฏิบัติงานที่ 

ด้อยประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงจาก 
การขาดแคลนบุคลากร
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา

 เนือ่งจากธรุกจิของบรษิทัฯ เป็น

ธุรกิจบริการ ดังน้ันบุคลากรจึงเป็น

กลไกส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิได้ ซึง่

บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเปิดสาขาใหม่

ทุกๆ ปี และต้องมีพนักงานประมาณ 

30–40 คนต่อ 1 สาขา ดังนั้นบริษัทฯ

จะต้องมแีผนงานการรบัพนักงานใหม่

จ�านวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขา

ใหม่ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถ

จัดหาพนักงานใหม่เพื่อรองรับการ

ขยายสาขาหรือทดแทนพนักงานที ่

ลาออกได้ทนัเวลา อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการและการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสนใจ

และมุ่งม่ันที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าว

เพื่อให้พนักงานท�างานกับบริษัทฯ 

ให้นานที่สุด และให้ความส�าคัญกับ

การท�างานภายใต้ “วฒันธรรมเอ็มเค” 

ที่ มีการดูแลเอาใจใส ่พนักงานทุก

ระดับชั้น การให้โอกาสพนักงานที่

มีความสามารถเพื่อที่จะเป็นระดับ 

บริหารได้ในอนาคต การดูแลเร่ือง 

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารให้เป็นธรรม 

การฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะและความรู้

ความสามารถ รวมถงึการดแูลพนกังาน

เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วย

เหตผุลดงักล่าว จงึมผีูม้าสมคัรเพือ่ร่วม

ท�างานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ง และ

พนักงานทีเ่ข้าท�างานใหม่ทกุคนจะต้อง

เข้าอบรมตามหลกัสตูรของสถาบนัฝึก

อบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึง

วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบัติ

งานเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จงึไม่มปัีญหาในการหาบคุลากร

ใหม่ทีม่คีวามสามารถตามคณุสมบตัทิี่

บริษัทฯก�าหนดไว้
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ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหา
พื้นที่เช่าและไม่สามารถ
ต่อสัญญาพื้นที่เช่าใน
เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ	
เห็นว่าสมควร

 เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง และ

มีผู้ประกอบการร้านอาหารประเภท

อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ท�าให้พื้นที่

เช่าเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารหายาก

ขึ้น อาจท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงใน

การหาพืน้ทีใ่นการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้

ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็น

พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ

พื้นที่ เช ่าหลายรายทั้งศูนย์การค้า 

โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิตี้มอลล์ ทั้ง

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังเป็นผู ้ประกอบการร้าน

อาหารชั้นน�าของประเทศ มีสินค้า

และบรกิารเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภค 

จึงไม่คิดว่าเป็นความเสี่ยงท่ีจะส่งผล

ให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาพื้นท่ีเช่าได้ 

ส�าหรับสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ 

ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี 

และสามารถต่ออายุได้ 3–5 ครั้งๆ ละ 

3 ปี หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ

สัญญาเช่า อาจส่งผลกระทบต่อผล

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู ้ให้เช่ามานาน มีประวัติการช�าระ 

ค่าเช่าที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาเช่ามา

โดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากับผู้ให้เช่า 

และที่ผ่านมาได้รับการต่อสัญญาเช่า

มาโดยตลอด อีกทั้งบริษัทฯ และ

เจ้าของพื้นที่เช่ายังร่วมกันแก้ปัญหา

ส�าหรับสาขาที่มีผลประกอบการที่ 

ไม่ดี ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องพิจารณา

ปิดสาขานั้นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของท้ังสองฝ่าย ท�าให้บริษัทฯ และ

เจ้าของพื้นที่เช่ามีความสัมพันธ์ที่ดี

มาโดยตลอด ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็น

ว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่า 

และไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า 

ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการด�าเนิน

ธุรกิจแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการ
เปิดสาขาใหม่

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเปิดสาขา

ใหม่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้

บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ซึง่ปัจจบุนัการแข่งขนัในอตุสาหกรรม

มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ 

มีผู ้ประกอบการธุรกิจร ้านอาหาร

รายใหม่ๆ เข ้ามาในอุตสาหกรรม 

อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง

ในกรณีที่สาขาที่เปิดใหม่อาจจะไม่

สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย

และไม่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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ลงทุน การเปิดสาขาใหม่นั้น จะต้อง

ใช้เงินลงทุนประมาณ 8-10 ล้านบาท

ต่อสาขา เพื่อใช้ส�าหรับงานออกแบบ 

งานก่อสร้าง งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้

ส�านักงานอ่ืนๆ บริษัทฯ มีแผนงานท่ี

จะขยายสาขาเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิ

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าเลที่ตั้งของสาขา

ที่เปิดใหม่อาจจะทับซ้อนกับสาขา

เดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและอาจ

ส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการ

ศึกษาแผนงานการเปิดสาขาใหม่

อย่างเคร่งครัดและสาขาท่ีเปิดใหม่

จะต้องให้ผลตอบแทนท่ีดีและคุ ้ม

ต่อการลงทุนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ โดยมีฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

เป็นผู้รับผิดชอบในการส�ารวจพื้นที่ 

ความหนาแน่นของประชากร กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ของสาขาบริเวณใกล้เคียงและการ

วิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ระยะเวลา

จ่ายคนืเงนิลงทนุ (Payback Period) และ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return 

on Investment) จะต้องได้ไม่ต�่ากว่า

เกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ เพือ่ใช้ประกอบการ

พิจารณาการเปิดสาขาใหม่ ประกอบ

กับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการท�า

ธุรกิจมานานกว่า 25 ปี และมีสินค้า

และบริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการศูนย์การค้า 

โมเดิร์นเทรด และคอมมูนิต้ีมอลล์ มี

ความต้องการร้านอาหารที่มีช่ือเสียง

มาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นการดึงดูดและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ที่มาใช้บริการ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้

รบัข้อเสนอทีด่มีาโดยตลอด เช่น ท�าเล

ท่ีตั้ง ขนาดของพ้ืนที่ ระยะเวลาเช่า 

เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษา

พื้นที่เช่าทุกแห่งที่ได้รับข้อเสนอ รวม

ถึงการศึกษาและวิเคราะห์ทางการ

เงินเพื่อพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มี

ความเหมาะสมและสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนทีด่ ีบรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจ

ว่าการเปิดสาขาใหม่ให้ครอบคลุม

พื้นที่การให้บริการมากยิ่งขึ้น จะ

ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท�าก�าไรให้

ผู ้ถือหุ ้น และลดความเสี่ยงต่อการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้ในระยะยาว 

บริษัทฯ ยังพิจารณาจากยอดขายและ

ความหนาแน่นของลูกค้าของสาขา

ใกล้เคยีงเพือ่ให้มัน่ใจว่าการเปิดสาขา

ใหม่บริเวณน้ัน จะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายของสาขาที่อยู่ใกล้เคียง 

แต่เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้า

มากยิ่งขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม

พื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาสัดส่วน

ทางการตลาดอีกด้วย

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ต่อ
สัญญาแฟรนไชส์ยาโยอิ

 บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟู้ด จ�ากดั 

ได้รับสิทธิในการด�าเนินธุรกิจร้าน

อาหารญ่ีปุ ่นในประเทศไทยภายใต้ 

ชื่อ “ยาโยอิ” จาก Plenus Co., Ltd. 

โดยสัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 3 ปี และ

สามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 3 ปี 

เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอก 

กล ่าวการเลิกสัญญาเป ็นหนังสือ 

ล่วงหน้า 180 วันก่อนวันหมดอายุ

ในแต่ละคราว ดังนั้น หากมีการบอก

เลิกสัญญาแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะ

ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร
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ยาโยอิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจร้าน

อาหารยาโยอิมาเป ็นเวลา 10 ป ี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 

158 สาขา และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามข ้อก�าหนดของสัญญา 

แฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 

โดยใช ้รายการอาหารและวิธีการ

ด�าเนินงานของ “ยาโยอิ เคน” ภายใต้

ระบบแฟรนไชส์ของเจ้าของสิทธิ และ 

Know How ที่ใช้ในการด�าเนินงาน ซ่ึง

รวมถึงรูปแบบของร้านอาหาร การ

ปรับรายการอาหาร การเลือกวัตถุดิบ 

การพัฒนาสินค้า การอบรมพนักงาน 

และรูปแบบการด�าเนินงานทั้งด้าน

การค้าและการผลิต และการช�าระเงิน 

ค ่ า สิ ท ธิ ต ร ง ต า ม ก� า ห น ด  อี ก ทั้ ง 

บริษัทฯ เองยังมีความมุ ่งมั่นที่จะ 

ขยายสาขายาโยออิย่างต่อเนือ่ง โดยใน

ปี 2559 เปิดสาขาใหม่ทัง้หมด 19 สาขา  

แ ล ะ มี แ ผ น ง า น ก า ร ข ย า ย ส า ข า 

อย่างต่อเนื่องใอนาคต อีกทั้งผลการ 

ด�าเนินงานของยาโยอิก็มีการเติบโต 

ที่ดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทฯ  

และ Plenus Co., Ltd. ยังเป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจ

ร้านเอ็มเค สุกี้ในต่างประเทศและ 

มคีวามสมัพนัธ์ทีด่มีาเป็นระยะเวลานาน 

และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ระบุในสัญญามาโดยตลอด 

ซ่ึงน่าจะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความ 

ไว้วางใจให้ต่อสัญญาแฟรนไชส์ได้

ความเสี่ยงจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการ

ให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงน�าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน

ขั้นตอนการสั่งอาหารโดยระบบจะ

ส่งค�าสั่งตรงไปยังครัวต่างๆ ทันที ซึ่ง

ช่วยการลดระยะเวลาในการให้บรกิาร

ลูกค้าและลดการผิดพลาดในการ

ท�างานให้น้อยที่สุด ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังเป็นส่วนที่ส�าคัญในการ

ให้บริการของ Home Delivery ที่รับ 

order จากลูกค้าและส่งค�าสั่งอาหาร

ไปยังสาขาต่างๆ เพื่อเตรียมจัดส่ง 

ต่อไป นอกจากน้ี ยังเป็นส่วนส�าคัญ

ในการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้น หาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา

ขัดข้องหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่

ท�าให้ระบบดงักล่าวไม่สามารถใช้งาน

ได้ อาจส่งผลให้มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของระบบสารสนเทศ 

จึงได ้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวาม

ทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาระบบ

งานที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การจัดซ้ือ

วัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง 

การกระจายสินค้า และระบบสื่อสาร

ระหว่างส�านักงานใหญ่และสาขา

ทั่วประเทศ ซึ่ งการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถ

รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าส่งให้ผู้บริหาร

ใช้วิเคราะห์ พิจารณา และตัดสินใจ  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ระบบ

มีปัญหาขัดข้อง บริษัทฯ ก็สามารถ

ด�า เนินธุรกิจต ่อไปได ้  เนื่องจาก 

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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ทุกหน ่วยงานมีคู ่ มือและข้ันตอน 

การปฏบิตังิานเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา

และการด�า เนินการเพื่อให ้ธุ รกิจ

สามารถด�าเนินต่อไปได้ 

ความเสี่ยงจากการลงทุน
ในต่างประเทศ

 บริษัทฯ มีการลงทุนในต่าง

ประเทศผ่านบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง 

โดยถือหุ้นร้อยละ 12 ใน Plenus MK  

Co., Ltd. เพื่อด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค  

สุกี้  ในประเทศญี่ปุ ่น และถือหุ ้น

ร้อยละ 50 ใน Plenus & MK Pte. Ltd. 

เพื่อด�าเนินธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้ ใน

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมี

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลาย

ปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

กฎหมาย ภาษี และอัตราแลกเปล่ียน 

ดังนั้น หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่งเกิดขึ้นท่ีส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในประ

เทศนั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มแีผนการ

ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ เช่น 

การส�ารวจตลาด (Market Survey) ความ

หนาแน่นของประชากร กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย รวมถึงการศึกษาข้อมูล

ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น GDP อัตรา

เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพ

ทางการเมือง นโยบายการลงทุน

ของบริษัทต่างชาติ อัตราภาษี เป็นต้น 

รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีจะ

ต้องได้ไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้เพือ่

ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

ในต่างประเทศ นอกจากนี้ การที่มี

พันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่ม Plenus 

Co., Ltd. ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร

กล่องเบนโตะรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

ท่ีมีสาขากว่า 2,900 สาขา และเป็น

เจ้าของธุรกิจร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ

ภายใต้ชื่อ ยาโยอิ เคน ที่ประสบความ

ส�าเร็จอย่างรวดเร็วในประเทศญ่ีปุ่น 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นใน

วิสัยทัศน์และการบริหารงานของ

กลุ่ม Plenus Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท

ชัน้น�าในประเทศญีปุ่น่และมศีกัยภาพ

ที่จะท�าให้ร้านเอ็มเค สุก้ี เป็นที่รู ้จัก

และขยายสาขาไปทัว่ประเทศญ่ีปุน่ ดงั

นัน้ บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าการวางแผน

การลงทุนและการมีพันธมิตรทาง

ธุรกิจที่เข้มแข็งจะสามารถลดความ

เสีย่งดงักล่าวได้ อกีทัง้การขยายสาขา

ไปประเทศที่ มีอัตราการเติบโตสูง  

มีประชากรหนาแน่นและมีก�าลังซื้อ 

น ่าจะเป ็นโอกาสที่ท�าให ้บริษัทฯ 

สามารถเติบโตได้อีก และยังเป็นการ

กระจายความเสี่ยงในการด�าเนินงาน

อีกด้วย

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

 ในอดีตที่ผ ่านมามีโรคหลาย

ชนิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผล 

กระทบต่ออุตสาหกรรมร้านอาหาร 

เช่น ในปี 2545 พบโรควัวบ้า (Bovine 

Spongiform Encephalopathy) ระบาด

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในปี 2548 

โรคไข้หวัดนก (Bird Flu หรือ H5N1) 

ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก และ

ในปี 2551 พบโรคไข้หวัดหมู (Swine 

Influenza หรือ H1N1) ที่ระบาดใน

ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น การระบาด

ของโรคดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความ

มั่นใจของลูกค้าในการบริโภคเนื้อวัว 

เนื้อไก่ และเนื้อหมู ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่

ส�าคัญของร้านอาหารทุกแห่งในเครือ

เอ็มเค หากในอนาคตมีโรคระบาด

เกิดขึ้นอีกอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ของบริษัทฯ ได้

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการ

คัดเลือกวัตถุดิบ โดยคัดเลือกผู้ผลิต

และจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และ

วัตถุดิบทุกชิ้นจะต้องมีระบบสืบค้น

ย้อนกลบั (Traceability) ทีส่ามารถตรวจ

สอบเส้นทางของอาหารน้ันๆ ได้ ต้ังแต่

ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

ไม่ว่าจะเป็น ต้นก�าเนิดของสินค้า การ

ผลิต การขนส่ง เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ

ม่ันใจว่าวัตถุดิบทุกช้ินได้มาตรฐาน 

มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย และไม่มี

สิ่งปนเปื้อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี 

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพที่คอยตรวจ

สอบคุณภาพของสินค้าทุกชิ้น และ

ครัวกลางทั้ง 3 แห่งได้ใบรับรองจาก

สถาบันระดับสากล เช่น ISO HACCP 

และ GMP

ความเสี่ยงจาก 
ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ

 อุทกภัยครั้งร ้ายแรงที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 

จนถึงปลายปี 2554 ได้สร้างความ
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เสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของไทยในช ่วงครึ่ งป ีหลังอย ่าง

มาก เนื่องจากน�้าได้ท่วมเข้าสู่พื้นที่

เกษตรกรรมในภาคกลางตอนบนและ

พืน้ท่ีอตุสาหกรรมในภาคกลางตอนล่าง 

รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งครัวกลางนวนคร (CK3) 

ทีต่ัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมนวนครได้

ถูกน�้าท่วมจนต้องปิดด�าเนินการและ

ย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาท่ีครัว

กลางบางนา (CK4) ซึง่มกี�าลงัการผลติ

ที่เพียงพอและรองรับความต้องการ

ของสาขาที่มีท้ังหมดในปัจจุบันได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างครัว

กลางแห่งใหม่ (CK5) ซ่ึงสามารถ

รองรับความต้องการของสาขาได้อีก

เป็นจ�านวนมาก ส�าหรับร้านอาหาร

ของบริษัทฯ ท่ีได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์น�้าท่วมในปี 2554 ได้แก่

ร้านอาหารสกุี ้เอม็เค จ�านวน 55 สาขา 

และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ จ�านวน 

13 สาขา โดยปิดบริการเป็นระยะ

เวลา 0.5 - 2 เดือน โดยร้านส่วนใหญ่

ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากตั้งอยู่

ในศูนย์การค้าและโมเดิร์นเทรดท่ีมี

มาตรการป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้  อุทกภัยครั้งนี้ยังส่งผล

ให้การด�าเนินธุรกิจของคู่ค้าบางราย

หยุดชะงักท�าให้เกิดการขาดแคลน

วตัถดุบิบางประเภทระยะเวลาหนึง่ ซึง่

ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ

 อย ่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได ้

ตระหนักถึงภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีผล

ต่อการด�าเนนิธรุกจิ จงึวางแผนป้องกนั

และรบัมอืความเสีย่งดงักล่าว เช่น การ

ซื้อประกันภัย การวางแผนปฏิบัติงาน

ในภาวะฉกุเฉนิ การฝึกอบรมพนักงาน 

ในการรบัมอืกบัภยัธรรมชาต ิการจดัหา 

ครัวกลางใหม่ในท�าเลที่ เหมาะสม  

การเพิ่มศูนย ์กระจายสินค ้า เพื่อ

กระจายความเสี่ยง การอนุมัติวงเงิน

ฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือพนักงาน และ

การสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู ้ข ่าวสาร

ให้ทั่วถึง การเตรียมความพร้อมของ

ฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้

กับผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า

ของบรษิทัฯ ว่าธรุกจิจะสามารถด�าเนนิ 

ต่อไปและมีการเตรียมความพร้อมใน

กรณีที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เกิดขึ้น 

 ส�าหรับแผนงานการรับมือใน

กรณีที่สินค้าบางประเภทขาดแคลน

นั้น ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู ้เตรียมการ 

คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ

ทุกรายท่ีสามารถผลิตสินค ้าตาม

มาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ โดย

จะติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้

ทราบประเภทสินค้าที่สามารถผลิตได้  

ก�าลังการผลิต จ�านวน และเวลาที่

สามารถส่งมอบสนิค้าได้ ซึง่ฝ่ายจดัซือ้ 

จะประสานงานกับครัวกลาง เพื่อให้ 

การสื่อสารส่งตรงไปยังทุกสาขาถึง

รายการสินค้าที่ขาดแคลน รายการ

สินค้าทดแทน และระยะเวลาการส่ง

สินค้าในกรณีที่ไม่สามารถส่งให้ตาม

ปกติ ซึ่งทางสาขาจะทราบแนวทาง

ปฏิบัติและบริหารสินค้าคงเหลือใน

แต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ และ 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าทุกสาขาสามารถ

สื่ อสารกับลูกค ้ า โดยตรงได ้  ซ่ึ ง

เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ท�าให้

บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่าง

สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

ได้พยายามบรหิารจดัการให้เหตกุารณ์ 

ดังกล ่าวให ้กลับมาเป ็นปกติโดย

เร็วที่สุด ซึ่ งลูกค ้าทุกท ่านเข ้าใจ 

ในเหตุการณ์ดังกล่าวและยังให้ความ

ไว้วางใจบริษัทฯ เสมอมา บริษัทฯ มี

ความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือและ

เตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงดัง

กล่าวได้ 

 นอกจากการเตรยีมความพร้อม

ในการป้องกันและรับมือกับอุทกภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ ยังมี

กรมธรรม์ประกันภัยหลายประเภท 

เช่น ประกันภัยอุปัทวเหตุ ประกันภัย 

ส�าหรบัเงนิประกนัความรบัผดิต่อบคุคล

ภายนอก และประกันความเสี่ยงภัย

ทรัพย์สิน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากการมี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็น 
ผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ	ถือหุ้นรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละ	50
 จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน

ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ณ วันที่  26 

สิงหาคม 2559 ปรากฏว่า บริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน

ปัจจัยความเสี่ยง	(ต่อ)
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จ�านวน 667,153,324 หุ้น คิดเป็น 

ร ้อยละ 73.29 ของจ�านวนหุ ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

จ�านวน 910,249,500 หุ้น แยกเป็น

ของนายฤทธิ์  ธีระโกเมน จ�านวน 

139,743,333 หุ้น หรือร้อยละ 15.4  

นางยุพิน ธีระโกเมน ซึ่งเป็นภริยา

ของนายฤทธิ์  ธีระโกเมน จ�านวน 

363,199,979 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  

39.9 โดยหุ ้นในจ�านวนนี้  จ�านวน 

164,087,977 หุ้น หรือร้อยละ 18.0 

เป็นการถือหุ้นในนามผู้จัดการกอง

มรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม 

ซึ่งเป็นน้องชายและได้เสียชีวิตแล้ว

เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2557 และ

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ซ่ึงเป็น

น้องชายอีกคนหนึ่งของนางยุพิน  

ธรีะโกเมน ถอืหุน้จ�านวน 164,210,012 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0 สัดส่วน

การถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ 

บริษัทฯ ด้วย สามารถควบคุมมติท่ี

ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้ในเกือบทุกเรื่อง 

เช่น เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือ 

เรื่องส�าคัญอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 

ก�าหนดให้ต ้องได้รับคะแนนเสียง  

3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 

ผู ้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงอาจ

มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุ 

เรื่องที่ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่เสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

 อย่างไรก็ดี ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่

และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

ดังกล ่าวข ้างต ้นเป ็นผู ้ร ่วมก ่อต้ัง

บริษัทฯในปี 2529 และท�าให้บริษัทฯ 

มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ มีผลการ

ด�า เนินงานที่น ่าประทับใจและมี

ฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน 

นับเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี ซ่ึง

เป็นการพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าผู ้ถือหุ ้น

รายใหญ่และเป็นผู ้บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ ดังกล่าวมีความรู้ความ

สามารถ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ 

ท่ีจะน�าพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต 

ต่อไปได้ แม้กระนั้นก็ตาม เพื่อให้

บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร เจ ริ ญ เ ติ บ โ ต แ ล ะ 

สร ้างมูลค ่าที่ เพิ่มขึ้นอย ่างยั่ งยืน 

ต่อไปในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือ

หุน้รายใหญ่และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบริษัทฯ ดังกล่าวจึงได้น�าบริษัทฯ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในปี 2556 ซึง่เป็นการ

ยนืยนัในระดบัหน่ึงว่า การบรหิารงาน

ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 

นอกจากน้ี หลงัจากบรษิทัฯเป็นบรษิทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ส� า นั ก ง า น 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัฯ

ต ้องมีคณะกรรมการตรวจสอบที่

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งหมด และคณะกรรมการชุดย่อย 

อ่ืนๆ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น เพ่ือช่วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับ

ดแูลกจิการของบรษิทัฯ  ให้เป็นไปตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีปัจจบุนั 

บริษัทฯ  มีคณะกรรมการชุดย่อยสอง

ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และคณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบ

ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน จาก

จ�านวนกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดย

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการ 

ที่เป็นอิสระ นอกจากน้ี ยังได้มีการ

ก�าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 

ข้างต้นอย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์ 

อักษร เพ่ือให้ม่ันใจว่าคณะกรรมการ

ชุดย่อยดังกล่าวมีการปฏิบัติหน้าที่

อย ่างมีประสิทธิภาพและเป ็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยเฉพาะมีการเป ิดเผยข ้อมูลที ่

ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มี

การตรวจสอบรายการที่อาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห ่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  เพื่อสร ้าง 

ความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นเกี่ยวกับ

เรื่องการถ่วงดุลอ�านาจของผู้ถือหุ้น

รายใหญ่และเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ 

บริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจ�าป	ี2559
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของ บรษิทั เอม็เค เรส

โตรองต์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึง่จัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี

ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ

ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 โดยมกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่าง

สม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในราย

ละเอียดของผู้สอบบัญชีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการ

ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดท�างบการเงิน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการ

บัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ

การด�าเนินการผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเช่ือมั่นได้ว่างบการเงินของ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการ

เงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

 ( นายฤทธิ์  ธีระโกเมน )

 ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

•	 สอบทานงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2559 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2559 รวมถึงรายการ

ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและได้เชิญ 

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการ

เงิน โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหารสาย

งานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง 

ครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม 

และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของ 

ผู ้สอบบัญชี  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมี 

ความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ  เชื่อถือได้ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยน�าเสนอผ่าน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง

•	 สอบทานข้อมูลการด�าเนินงานและระบบการ
ควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุ

ภายในจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับ 

ผู ้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการด�าเนิน

งาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ 

ลดความผดิพลาด ความเสยีหาย หรอืการทจุรติ ความเช่ือถอื

ได้ของรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

ข้อบังคับ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ  อีกทั้ง 

ยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ซ่ึงได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหา

หรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัและมัน่ใจได้ว่าการปฏบิตัิ

งานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ใน

การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญ

ของบริษัทฯ 

 โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีาร

ประชมุร่วมกนั 6 ครัง้ โดยได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจ

สอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมท้ังได้จัดการประชุมร่วม

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออย่าง

เป็นอิสระเก่ียวกับการจัดท�างบการเงินและแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจ�าปี 2559 ทั้งนี้ 

สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ	 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	
3	คน	 โดยมี	ดร.อรรณพ	 ตันละมัย	 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นางวิไล	 ฉัททันต์รัศมี	
และนายอรรถพล	ชดช้อย	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 และมีนายพัสกร	ลิลา	 ท�าหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 	 และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	



•	 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย		
ระเบียบ			และข้อบังคับ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชมุกบัฝ่ายตรวจ

ภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับ

การตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกต้องตามท่ีกฎหมาย ข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้ และได้พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย เพ่ือให้ได้มี

การศกึษาและท�าความเข้าใจก่อนน�ามาใช้ในกจิการบรษิทัฯ 

ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่

เปลี่ยนแปลงไป

•	 สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ	
ขัดแย้งทางผลประโยชน์		

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม

และความเพียงพอในการท�ารายการระหว่างกันรวมถึง

รายการที่เก่ียวโยงกันท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2559 การตกลงเข้าท�ารายการ

ระหว่างกนัของบรษิทัฯ มลีกัษณะทีเ่ป็นธรุกรรมการค้าปกติ 

และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

•	 สนับสนุนให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่พบว่าบรษิทัฯ

ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป ็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

•	 พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ 

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถใน

การให้บริการ และการให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี 

การสอบบัญชี  และรับรองงบการ เงินได ้ทัน เวลา  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560  เพ่ือพิจารณาและขอ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี 2560  

 จากการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง 

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผย

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูต้อง และมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเพยีงพอ โปร่งใส 

และเชื่อถือได้ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง

 ( ดร.อรรณพ ตันละมัย )

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

 เสนอต่อผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 

เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น

 ข้ำพเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงิน

รวมของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ 

จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“กลุม่

บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559 งบก�ำไรขำดทุนรวม งบก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร

เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและ

งบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบ

กำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุป

นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ และได้

ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำงบกำรเงนิข้ำงต้น

นี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  31 

ธันวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนินงำนและ

กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

และเฉพำะของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ 

กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำม

ท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็

 ข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตังิำนตรวจสอบ

ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับ

ผดิชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วน

ของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำน

ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระ

จำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำ

บรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่

ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ใน

พระบรมรำชูปถมัภ์ ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำ

ได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน

จรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมข้อ

ก�ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำน

กำรสอบบญัชทีีข้่ำพเจ้ำได้รบัเพยีงพอ

และเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำร

แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ

 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือ

เรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำม

ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของ

ข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรือ่ง

เหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำร

ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำร

เงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำร

แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งน้ี 

ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำง

หำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำม

รับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของ

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ

กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของ

ข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบที่

เก่ียวกับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย กำรปฏิบัติ

งำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจ

สอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อ

กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดง

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระ

ส�ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร ผลของวธิกีำรตรวจสอบ

ของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจ

สอบส�ำหรบัเรือ่งเหล่ำนีด้้วย ได้ใช้เป็น

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำร

เงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม 

 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 

พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละ

เรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

ถือเป็นรำยกำรบัญชีหลักของกลุ ่ม

บริษัทที่มีจ�ำนวนรำยกำรและจ�ำนวน

เงินที่มีนัยส�ำคัญและส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อก�ำไรขำดทุนของกลุ ่ม

บริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีรำยกำรขำย
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และบริกำรผ่ำนสำขำเป็นจ�ำนวนมำก

ซึ่งกระจำยท่ัวประเทศ โดยเป็นกำร

ขำยผ ่ ำน เงินสดและบัตร เคร ดิต 

นอกจำกนี้ สถำนกำรณ์กำรแข่งขันใน

อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องด่ืมมี

ควำมรุนแรงข้ึน ส่งผลให้กลุ่มบริษัท

ต้องปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและจดั

กจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยอย่ำงต่อเนือ่ง

เ พ่ือกระตุ ้นยอดขำย ด ้วยเหตุนี้ 

ข้ำพเจ้ำจึงได้พิจำรณำกำรรับรู้รำยได้

ของกลุ่มบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญในกำร

ตรวจสอบ

 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้

รำยได้ของกลุม่บรษิทัโดยกำรประเมนิ

และทดสอบกำรควบคุมท่ัวไปของ

ระบบสำรสนเทศโดยรวมและระบบ

กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ี

เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำร

สอบถำมผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบ ท�ำควำม

เข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงเพื่อทดสอบ

ทำงปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่กลุ ่ม

บริษัทออกแบบไว้ นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้

ได้สุ่มตัวอย่ำงรำยกำรขำยและบริกำร

ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้น

รอบระยะเวลำบญัชเีพือ่ตรวจสอบกบั

เอกสำรประกอบรำยกำรขำยและ

บรกิำร ประกอบกบัได้วเิครำะห์เปรยีบ

เทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำย

และบรกิำรแบบแยกย่อย (Disaggregated 

data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ี

อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยและ

บริกำรตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดย

เฉพำะรำยกำรบญัชทีีท่�ำผ่ำนใบส�ำคญั

ทั่วไป (Journal voucher)

ข้อมูลอื่น

 ผู ้บริหำรเป็นผู ้รับผิดชอบต่อ

ข้อมูลอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่น

รำยงำนประจ�ำปีของกลุม่บรษิทั แต่ไม่

รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้

สอบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรำยงำนนัน้ ซึง่

คำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำ

ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบ

บัญชีนี้

 ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำต่องบกำร

เงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะกำร

ให้ควำมเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ ต่อ

ข้อมูลอื่นนั้น

 ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่

เกีย่วเนือ่งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ

คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่น

นั้นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับ

งบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำก

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรอืไม่ หรอื

ปรำกฏว่ำข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็

จริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

 เ ม่ือข้ำพเจ ้ำได ้อ ่ำนรำยงำน

ประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำว

ข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำร

แสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

สำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดัง

กล่ำวให้ผู ้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล

ทรำบเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขที่

เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน
การก�ากับดแูลต่องบการเงิน

 ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบใน

กำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำ

นีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำร

พจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำ 

งบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงข้อมลู

ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญั

ไม่ว ่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อ 

ผิดพลำด

 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ ผูบ้รหิำร

รับผิดชอบในกำรประเมินควำม

สำมำรถของบรษิทัฯในกำรด�ำเนนิงำน

ต่อเนื่อง กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องกรณีที่มีเร่ือง

ดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี

ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรต่อเนื่องเว้นแต่

ผู้บริหำรมีควำมต้ังใจที่จะเลิกบริษัทฯ

หรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ

ด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู ้มีหน ้ำที่ ในกำรก�ำกับดูแล

มหีน้ำทีใ่นกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำร

ในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ 

บริษัทฯ 

43



ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน

 กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ัน

อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดย

รวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ 

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิด

พลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ

บัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่

ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล

คือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบ

บัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญท่ีมี

อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิด

พลำดและถือวำ่มีสำระสำคัญเมื่อคำด

กำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว ่ำ

รำยกำรที่ขัดต ่อข ้อเท็จจริงแต ่ละ

รำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีล

ต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ช้

งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำ

นี้

 

 ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำ

ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชีพตลอดกำร

ตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำน

ดังต่อไปนี้ด้วย

	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยง

ทีอ่ำจมกีำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็

จริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน 

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิด

พลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิี

กำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อควำม

เสี่ยงเหล่ำน้ัน และได้หลักฐำนกำร

สอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่

เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดั

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่ง

เป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ

ควำมเสี่ยงที่ เกิดจำกข้อผิดพลำด 

เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำร

สมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร

หลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดง

ข้อมลู กำรแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตำมข้อ

เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคมุ

ภำยใน

	 •	 ท�าความเข้าใจในระบบการ

ควบคุมภำยในที่ เ ก่ียวข้องกับกำร

ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจ

สอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่

ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดง

ควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ

กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของ

นโยบำยกำรบัญชีที่ผู ้บริหำรใช้และ

ควำมสมเหตผุลของประมำณกำรทำง

บญัชแีละกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

ที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

	 •	 สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสม

ของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับ

กิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู ้

บรหิำร และสรปุจำกหลกัฐำนกำรสอบ

บัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มี

สำระส�ำคัญที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือ

สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อ

สงสัยอย ่ำงมีนัยส� ำคัญต ่อควำม

สำมำรถของบรษิทัฯในกำรด�ำเนนิงำน

ต่อเนือ่งหรอืไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรปุ

ว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข ้อสังเกตไว้ใน

รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ

ถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ

กำรเงนิ หรอืหำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยดงั

กล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดง

ควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป

ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู ่กับหลักฐำนกำร

ส อ บ บั ญ ชี ที่ ไ ด ้ รั บ จ น ถึ ง วั น ที่ ใ น

รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ 

อ ย ่ ำ ง ไร ก็ ต ำ ม  เ ห ตุ ก ำ ร ณ ์ ห รื อ

สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้

บริษัทฯต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อ

เนื่องได้

	 •	 ป ร ะ เ มิ น ก า ร น� า เ ส น อ	

โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงิน

โดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่

เก่ียวข้องตลอดจนประเมินว่ำงบกำร

เงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิด

ขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

 ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่

ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วง

เวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ ได ้

วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)44



จำกกำรตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน

ซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจ

สอบของข้ำพเจ้ำ

 ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู ้

มหีน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้

ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ี

เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระและได้

สือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีก่�ำกบัดแูลเกีย่วกบั

ควำมสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่อง

อื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคล

ภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อ

ควำมเป ็นอิสระของข ้ำพเจ ้ำและ

มำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่

ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ

 จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่

ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจำ้ได้พิจำรณำ

เรื่องต่ำงๆที่มีนัยส�ำคัญมำกที่สุดใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด

ปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัใน

กำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่อง

เหล่ำนีใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัช ีเว้น

แต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้

เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ 

หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 

ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเร่ือง

ดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ เพรำะ

กำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์

ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระ

ทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ ที่

ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำร

สื่อสำรดังกล่ำว

 ผู ้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำน

สอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำน

ฉบับนี้คือ นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์

วรเทพ

(กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2560 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7  322,524,253  287,234,156  236,267,152  230,610,057 

เงินลงทุนชั่วครำว 8  9,288,255,319  8,590,994,671  8,951,572,621  8,210,908,401 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 6, 9  103,946,584  108,413,866  217,723,217  215,436,881 

เงนิให้กูย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 6  -  -  1,000,000  - 

สินค้ำคงเหลือ 10  323,842,992  282,132,956  304,340,386  268,852,064 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11  359,297,051  339,372,801  290,730,656  282,684,952 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  10,397,866,199  9,608,148,450  10,001,634,032  9,208,492,355 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจำ่ยล่วงหน้ำเพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์  -  20,884,196  -  11,823,596 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  451,479,842  451,479,842 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 13  98,081,853  118,317,689  149,207,500  149,207,500 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 14  -  -  -  - 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15  4,261,475,839  4,494,044,433  3,543,441,753  3,852,688,116 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  94,854,383  97,762,260  89,528,848  94,863,522 

สิทธิกำรเชำ่ 17  283,475,771  283,352,364  264,815,377  262,689,318 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 26  135,560,230  142,361,823  125,801,665  131,662,056 

เงินมัดจ�ำ  370,986,518  357,428,509  289,219,878  283,910,142 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,244,434,594  5,514,151,274  4,913,494,863  5,238,324,092 

รวมสินทรัพย์  15,642,300,793  15,122,299,724  14,915,128,895  14,446,816,447 

    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 6, 18  1,479,548,063  1,390,727,041  1,311,933,354  1,238,619,357 

ภำษีเงินได้คำ้งจ่ำย  209,475,620  200,454,032  186,520,274  178,076,471 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมสมำชิกรอตัดบัญชีส่วนที่ถึง

ก�ำหนดรบัรูภ้ำยในหนึง่ปี  36,620,928  41,777,654  32,027,724  33,383,986 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19  215,551,430  202,204,625  181,592,790  173,474,802 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,941,196,041  1,835,163,352  1,712,074,142  1,623,554,616 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รำยได้ค่ำธรรมเนยีมสมำชกิรอตดับญัช ี- สทุธิจำก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดรับรู้ภำยในหนึ่งปี  12,240,558  10,103,194  9,745,203  10,103,194 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 20  299,549,797  269,735,741  277,245,094  253,231,635 

หนี้สินหมุนไม่เวียนอื่น  12,083,724  9,406,579  13,714,458  9,406,579 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  323,874,079  289,245,514  300,704,755  272,741,408 

รวมหนี้สิน  2,265,070,120  2,124,408,866  2,012,778,897  1,896,296,024 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญ 925,850,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท  925,850,000  925,850,000  925,850,000  925,850,000 

ทุนออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

หุ้นสำมัญ 914,849,400 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

(31 ธนัวำคม 2558: หุน้สำมญั 910,249,500 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท)  914,849,400  910,249,500  914,849,400  910,249,500 

ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น  8,785,027,903  8,785,027,903  8,785,027,903  8,785,027,903 

ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22  626,325,025  526,724,744  626,325,025  526,724,744 

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 23  92,585,000  92,585,000  92,585,000  92,585,000 

ยังไม่ได้จัดสรร  2,955,082,401  2,675,814,277  2,487,288,366  2,235,933,276 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  3,360,944  7,489,434  (3,725,696)  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  13,377,230,673  12,997,890,858  12,902,349,998  12,550,520,423 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  15,642,300,793  15,122,299,724  14,915,128,895  14,446,816,447 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  15,115,182,444  14,478,221,148  13,397,274,890  12,949,263,591 

ดอกเบี้ยรับ  109,841,904  200,957,240  108,762,771  199,617,048 

เงินปันผลรับ 12  -  796,889  187,999,916  192,296,798 

รำยได้อื่น 24  273,340,073  242,606,209  365,292,426  299,391,767 

รวมรายได้  15,498,364,421  14,922,581,486  14,059,330,003  13,640,569,204 

ค่าใช้จ่าย 25 

ต้นทุนขำยและบริกำร  4,952,433,152  4,944,180,605  5,045,095,693  5,014,002,959 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  6,941,696,392  6,720,570,939  5,675,070,527  5,565,549,189 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  1,000,774,698  938,988,596  836,693,379  808,677,786 

รวมค่าใช้จ่าย  12,894,904,242  12,603,740,140  11,556,859,599  11,388,229,934 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า และค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้  2,603,460,179  2,318,841,346  2,502,470,404  2,252,339,270 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 13  (19,833,042)  (16,138,148)  -  - 

ก�ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้  2,583,627,137  2,302,703,198  2,502,470,404  2,252,339,270 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 26  (483,864,929)  (446,704,579)  (430,621,314)  (398,271,505)

ก�าไรส�าหรับปี  2,099,762,208  1,855,998,619  2,071,849,090  1,854,067,765 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2,099,762,208  1,855,998,619  2,071,849,090  1,854,067,765 

ก�าไรต่อหุ้น 27 

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2.30  2.04  2.27  2.04 

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2.28  2.02  2.25  2.02 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก�าไรส�าหรับปี  2,099,762,208  1,855,998,619  2,071,849,090  1,854,067,765 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  (402,794)  836,444  -  - 

ผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย 8  (4,657,120)  -  (4,657,120)  - 

หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได้ 26  931,424  -  931,424  - 

ผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิจำกภำษีเงินได้  (3,725,696)  -  (3,725,696)  - 

รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง - สุทธิจำกภำษีเงินได้  (4,128,490)  836,444  (3,725,696)  - 

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์

ประกันภัย 20  -  (25,479,080)  -  (24,925,304)

หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได้ 26  -  5,095,817  -  4,985,061 

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลัง - สุทธิจำกภำษีเงินได้  -  (20,383,263)  -  (19,940,243)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (4,128,490)  (19,546,819)  (3,725,696)  (19,940,243)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  2,095,633,718  1,836,451,800  2,068,123,394  1,834,127,522 

การแบ่งปันก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2,095,633,718  1,836,451,800  2,068,123,394  1,834,127,522 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไรก่อนภำษี  2,583,627,137  2,302,703,198  2,502,470,404  2,252,339,270 

รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภำษี
เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว  (52,680,938)  (21,030,988)  (48,086,346)  (17,100,383)

ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนชั่วครำว  (9,081,401)  (9,109,285)  (9,380,565)  (8,494,676)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  858,562  -  858,562  - 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  19,833,042  16,138,148  -  - 

ขำดทุนจำกสินคำ้เสียหำย  1,112,467  1,909,427  1,112,467  1,909,427 

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยคำ่ใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  13,204,199  16,868,992  11,488,863  15,441,217 

ค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหน่ำย  864,762,333  820,638,246  712,089,064  682,527,044 

คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์  -  702,477  -  702,477 

ขำดทุน(ก�ำไร)จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์  2,318,345  7,855,359  (838,504)  1,971,449 

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16,999,072  83,161  15,358,748  83,104 

ค่ำใช้จำ่ยที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  99,600,281  201,025,338  95,036,075  189,919,778 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  39,233,362  32,432,218  32,812,375  29,811,461 

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลคำ่สุทธิที่จะได้รับ  86,355  -  -  - 

รำยได้บัตรของขวัญ - สุทธิจำกส่วนที่ขำยและ
รับช�ำระเป็นเงินสดในระหว่ำงปี  (16,411,572)  (22,173,472)  (15,661,072)  (21,340,242)

รำยได้คำ่ธรรมเนียมสมำชิก - สุทธิจำกส่วนที่ขำย
และรับช�ำระเป็นเงินสดในระหวำ่งปี  (41,777,654)  (56,692,069)  (33,383,986)  (41,205,556)

เงินปันผลรับ  -  (796,889)  (187,999,916)  (192,296,798)

ดอกเบี้ยรับ  (109,844,903)  (200,957,240)  (108,762,771)  (199,617,048)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  3,411,838,687  3,089,596,621  2,967,113,398  2,694,650,524 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  3,040,399  2,536,556  323,796  4,140,329 

สินคำ้คงเหลือ  (42,908,858)  (3,420,068)  (36,600,789)  (1,471,420)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (36,871,574)  (36,817,317)  (23,535,822)  (21,602,408)

เงินมัดจ�ำ  (13,558,009)  (51,465,040)  (5,309,736)  (38,071,877)

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น  62,047,460  (16,420,958)  53,142,314  (27,540,252)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  29,758,377  26,403,081  23,779,060  21,236,169 

รำยได้รอตัดบัญชี  38,758,292  61,758,822  31,669,733  48,325,625 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  (9,419,306)  (5,853,120)  (8,798,916)  (5,683,120)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,677,145  9,406,579  4,307,879  9,406,579 

เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  3,445,362,613  3,075,725,156  3,006,090,917  2,683,390,149 

เงินสดรับจำกดอกเบี้ย  111,271,786  181,702,645  110,716,845  180,450,536 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้  (467,110,324)  (554,960,316)  (415,385,696)  (497,204,004)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  3,089,524,075  2,702,467,485  2,701,422,066  2,366,636,681 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บำท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  (1,000,000)  - 

เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น  (596,509,429)  (201,856,000)  (644,208,429)  (84,756,000)

เงินสดจำ่ยเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (99,999,970)

เงินจำ่ยล่วงหน้ำเพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์
ลดลง (เพิ่มขึ้น)  20,884,196  (5,366,235)  11,823,596  3,694,365 

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  (614,229,960)  (741,598,857)  (407,666,076)  (616,508,407)

เงินสดจ่ำยส�ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (12,874,997)  (52,277,018)  (9,691,697)  (51,485,961)

เงินสดจำ่ยส�ำหรับสิทธิกำรเช่ำ  (39,755,000)  -  (39,755,000)  - 

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  4,145,396  6,801,808  22,626,819  18,786,935 

เงินปันผลรับ  -  796,889  187,999,916  192,296,798 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,238,339,794)  (993,499,413)  (879,870,871)  (637,972,240)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ  4,599,900  3,168,400  4,599,900  3,168,400 

เงินปันผลจ่ำย  (1,820,494,084)  (1,723,456,541)  (1,820,494,000)  (1,723,456,450)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,815,894,184)  (1,720,288,141)  (1,815,894,100)  (1,720,288,050)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) สุทธิ  35,290,097  (11,320,069)  5,657,095  8,376,391 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี  287,234,156  298,554,225  230,610,057  222,233,666 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 
(หมายเหตุ 7)  322,524,253  287,234,156  236,267,152  230,610,057 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

เจำ้หนี้คำ่อำคำรและอุปกรณ์ลดลง  (13,987,875)  (37,760,436)  (20,331,624)  (46,382,423)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้น

เป็นบรษิทัจ�ำกดัตำมกฎหมำยไทยและ

ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท

มหำชนจ�ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

บริษัทมหำชนจ�ำกัด และมีภูมิล�ำเนำ

ในประเทศไทย ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ 

คือกำรประกอบกิจกำรภัตตำคำรโดย

ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ “เอ็ม เค เรสโต

รองต์” ที่อยู ่ตำมที่จดทะเบียนของ 

บรษิทัฯ อยูท่ีเ่ลขที ่1200 ถนนบำงนำ-

ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 

กรุงเทพมหำนคร

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2559 

บริษัทฯ มีสำขำเปิดให้บริกำรจ�ำนวน 

461 สำขำ (2558: 452 สำขำ)

2. เกณฑ์ในการจัดท�า 
งบการเงิน

 2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท�ำขึ้นตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่

ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรใน

งบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 

กันยำยน 2554 ออกตำมควำมใน 

พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็น

งบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป ็น

ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบบั

ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงนิฉบบั

ภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้

เกณฑ์รำคำทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผย

เป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำร

เงินรวม

  ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำ

ขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท 

เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และ

บรษิทัย่อย (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่ำ “บรษิทั

ย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น

2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด รำ้นอำหำร ไทย 100 100

บรษิทั เอม็เค เซอร์วสิ เทรนนิง่ เซน็เตอร์ จ�ำกดั ให้บริกำรด้ำนกำรฝึกอบรม ไทย 100 100

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลำยจ�ำกัด ผลิตอำหำรเพื่อจ�ำหน่ำย ไทย 100 100

  ข) บริษัทฯ จะถือว่ำมีกำร

ควบคุมกิจกำรท่ีเข ้ำไปลงทุนหรือ

บรษิทัย่อยได้ หำกบรษิทัฯ มสีทิธไิด้รบั

หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ

กิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้

อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผล 

กระทบอย่ำงมนัียส�ำคญัต่อจ�ำนวนเงนิ

ผลตอบแทนนั้นได้ 

  ค) บริษทัฯ น�ำงบกำรเงนิของ

บริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำร

เงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจ 

ในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่
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บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อย

นั้น  

  ง)  งบการเงนิของบรษิทัย่อย

ได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีี่

ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

  จ )  ยอดคงค ้ างระหว ่ าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้า

ระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัด

ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนใน

บรษิทัย่อยและการร่วมค้าตามวธิรีาคา

ทุน

3. มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีราย

ละเอียดดังนี้

 ก. มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปี

ปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ  และ

บรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) และฉบบัใหม่รวมถงึแนวปฏบิตัิ

ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการ

ปรับปรุงหรือจัดให ้มีขึ้นเ พ่ือให ้มี

เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�า

และค�าศัพท์ การตีความและการให้

แนวปฏิบั ติทางการบัญชีกับผู ้ ใช ้

มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ

ปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย

 ข.  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ใน

อนาคต

 ในระหว ่างป ีป ัจจุบัน สภา

วิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) 

และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่

จ�านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2560 มาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดั

ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การ

ตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ

บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ

บริษัทย ่อยเชื่อว ่ ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรบัปรงุและแนวปฏบิตัทิางบญัชี

ฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอื

ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง

หลักการส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ม า ต ร ฐ า น ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง นี้

ก�าหนดทางเลือกเพ่ิมเติมส�าหรับการ

บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้

เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้า ทั้งน้ี กิจการต้องใช้วิธีการ

บันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุน

แต่ละประเภทและหากกิจการเลือก

บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วน

ได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าว

โดยวิธีปรับย้อนหลัง

 มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหาร

ได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบ

การเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

4. นโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้
 รายได้จากการขายและบริการ
 รายได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

รายได้จากการขายอาหารและเครื่อง

ดื่มในภัตตาคาร ซึ่งรับรู้เมื่อได้ส่งมอบ

สินค้าและให้บริการแล้ว รายได้จาก

การขายและบริการแสดงมูลค่าตาม

ราคาในใบก�ากับสนิค้าโดยไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบ

และบริการทีไ่ด้ให้หลงัจากหกัส่วนลด

แล้ว

 รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก
 รายได้จากบัตรสมาชิกรับรู้โดย

วิธีเส้นตรงตลอดอายุของบัตรสมาชิก

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตาม

เกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผล

ตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อ

บริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

 รายได้อื่น 

 รายได้อื่นรับรู ้เป็นรายได้ตาม

เกณฑ์คงค้าง

 4.2 เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับ

จากวนัทีไ่ด้มาและไม่มข้ีอจ�ากดัในการ

เบิกใช้

 4.3 ลูกหนี้การค้า
 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตาม

จ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ

บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น

จากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง

โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

 4.4  สินค้าคงเหลือ
 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงตามราคา

ทุน  (วธิเีข้าก่อน-ออกก่อน) หรอืมลูค่า

สุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่า

กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุน

ในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ ้ย

โรงงานด้วย

 วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์แสดง

ตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) 

หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา

ใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

  มู ล ค ่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะ ไ ด ้ รั บ

ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้

ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนที่

จ�าเป็นต้องจ่ายเพือ่ให้ขายสนิค้านัน้ได้

 4.5 เงินลงทุน
  ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุน 

  ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได ้

จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

  ค) เงินลงทุนในตราสารทุน 

ที่ไม่อยู ่ในความต้องการของตลาด 

ถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

  ง) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่

แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่า

ตามวิธีส่วนได้เสีย

  จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการ

เงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

ค�านวณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ

ของหน่วยลงทุน

 เม่ือมกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผล

ต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ

กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะ

ถกูบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ 

 4.6 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
และค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตาม

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ (ถ้าม)ี

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและ

อุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของ
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สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า ตามอายุสัญญาเช่า

งานระบบ 10 ปี

อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ด�าเนินงาน 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 8 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน 3 ปี และ 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน งานระหว่าง

ก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือ

การจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเม่ือบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดั

จ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มี 

ตวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่า

ของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการ

ด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 ปี และ 10 ปี

 4.8 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�าหน่าย
 สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด

จ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิการเช่าค�านวณจากราคาทุน

โดยวธิเีส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าและรวมอยูใ่นการค�านวณ

ผลการด�าเนินงาน

 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ 

บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 

บรษิทัฯ ควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอื

ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่า

ใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัมดีงันี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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อยู ่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัท

ร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ

ออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่

ท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญ

ต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการ

หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจ

ในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ 

 4.10 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
 สั ญ ญ า ร ะ ย ะ ย า ว เ พื่ อ เ ช ่ า

สินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผล

ตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วน

ใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่าย

ตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู ้เป็น 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

เช่า

 ค ่าใช ้จ ่ายที่ เกิดขึ้นจากการ

ยกเลกิสญัญาเช่าด�าเนนิงานก่อนหมด

อายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้

แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน

รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้น

เกิดขึ้น

 4.11 เงินตราต่างประเทศ
 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุล

เงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ

ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการ

เงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ใน

การด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่ เป ็น เงินตราต ่ าง

ประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยู่

ในสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่า

เป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้

รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนิน

งาน

 4.12 การด้อยค่าของสิน 
ทรพัย์
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการ

ประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

สิทธิการเช่าของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าว

อาจด้อยค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบั

รู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี

มูลค ่าต�่ากว ่ามูลค ่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้

รับคืนหมายถึงมูลค ่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ

มลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคา

ใดจะสูงกว่า

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้

รายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน

 4.13 การจ่ายโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑ์ท่ีช�าระด้วยตราสารทุน

 บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดย 

ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจาก

พนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ

ซือ้หุน้ ณ วนัให้สทิธ ิโดยบนัทกึเป็นค่า

ใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้

บริการของพนักงานที่ก�าหนดไว้ใน

โครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจาก

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วน

ของผู้ถือหุ้น

 4 .14 ผลประโยชน ์ของ
พนักงาน
 ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ร ะ ย ะ สั้ น ข อ ง
พนักงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงิน

เดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบ

กองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่

เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
 โครงการสมทบเงิน

 บ ริ ษั ท ฯ  บ ริ ษั ท ย ่ อ ย แ ล ะ

พนักงานได ้ร ่วมกันจัดต้ังกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่

พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นราย

เดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารอง

เลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายใน

ปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระ

ส�าหรับเงินชดเชยที่ต ้องจ่ายให้แก่

พ นั ก ง า น เ มื่ อ อ อ ก จ า ก ง า น ต า ม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว

เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้

บริษัทฯ และบริษัทย ่อยจัดให ้มี

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงนิรางวลั

การปฏบัิตงิานครบก�าหนดระยะเวลา

 บริษทัฯ  และบรษิทัย่อยค�านวณ

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลัง

อ อ ก จ า ก ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น แ ล ะ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้

ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ป ร ะ กั น ภั ย ส� า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ผ ล

ประโยชน ์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ป ร ะ กั น ภั ย ส� า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ผ ล

ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

จะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

 ในการปฏบิตัติามมาตรฐานการ

บญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของ

พนักงานเป ็นครั้งแรกในปี  2554 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกรับรู  ้

หนีส้นิในช่วงการเปลีย่นแปลงทีม่ากก

ว่าหนี้สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตาม

นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับ

ก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

 4.15 ประมาณการหนี้สิน
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึ

ป ร ะ ม า ณ ก า ร ห นี้ สิ น ไว ้ ใ น บั ญ ช ี

เ ม่ือภาระผูกพันซึ่งเป ็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า

บริษัทฯ  และบริษัทย ่อยจะ เสีย

ท รั พ ย า ก ร เชิ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ป เ พื่ อ

ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น  และ

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 4.16 ภาษีเงินได้
 ภาษเีงนิได้ประกอบด้วยภาษเีงนิ

ได้ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึก

ภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาด

ว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย

ภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึก

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตก

ต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี

ของสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เก่ียวข้องน้ัน 

โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนั

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้

สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ 

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอ

การตัดบัญชีส� าหรับผลแตกต ่าง

ชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุ

ทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่ี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย ่อยจะ

ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ภาษี เ งินได ้รอการตัดบัญชีทุกสิ้น                    

รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หาก

มีความเป ็นไปได ้ค ่อนข ้างแน ่ว ่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีัง้หมดหรอื

บางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไป

ยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น

เกี่ยวข ้องกับรายการที่ ได ้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 4.17 ตราสารอนุพันธ์
 สัญญาซื้อขายเงินตราต ่าง
ประเทศล่วงหน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 สัญญาซื้ อขายเงินตราต ่ าง

ประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม ซึ่งค�านวณโดยสถาบันการ

เงินที่น่าเชื่อถือ บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยรับรู ้ก�าไรหรือขาดทุนจากการ

เปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของสญัญา

ดังกล่าวในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่

คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์

หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนี้

สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็น

รายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่าง

ผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วัน

ที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ

คล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนด

ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ

คล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ

คล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับ

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า

ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ช้

วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิ

แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท

ของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอ

ซือ้ขายของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิอย่าง

เดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ามารถ

สังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่

ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สามารถ

สังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแส

เงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมิน

ความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด

มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทางบัญช ี
ที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่าย

บรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไม ่

แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการ

ประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน

และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณ

การไว ้  การใช ้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

   สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของ

สญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน

หรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเ อียดของสัญญาเพื่อ

พจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้

โ อ น ห รื อ รั บ โ อ น ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ 

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ เช ่าดัง

กล่าวแล้วหรือไม่

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงิน
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของเครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้

ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา

ได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหาร

ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ดงักล่าว โดยใช้เทคนคิและแบบจ�าลอง

การประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน

แบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียง

กบัตัวแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค�านึงถงึ

ความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของ

ธนาคารและคู ่สัญญา) สภาพคล่อง 

ข ้ อ มู ล ค ว า ม สั ม พั น ธ ์  แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือ

ท า ง ก า ร เ งิ น ใ น ร ะ ย ะ ย า ว  ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ม ม ติ ฐ า น ที่

เกี่ ยวข ้องกับตัวแปรที่ ใช ้ ในการ

ค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า

ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของ
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มูลค่ายุติธรรม

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และค่า
เสื่อมราคา
 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของ

อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็น

ต ้องท�าการประมาณอายุการให ้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้

งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้อง

ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ

มู ล ค ่ า ค ง เ ห ลื อ ใ ห ม ่ ห า ก มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็น

ต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหาก

คาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่า

กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ในการนี้ฝ ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้

ดลุยพนิิจทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่ว

เนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษี

เงินได ้รอการตัดบัญชีส�าหรับผล 

แตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมี

ก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราว

และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ

ควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอ

การตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่

คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วง

เวลา

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่
ช�าระด้วยตราสารทุน
 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ฝ่าย

บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัด

มลูค่า รวมทัง้สมมตฐิานต่างๆ ทีเ่หมาะ

สม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความ

ผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงิน 

ปันผล เป็นต้น

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์
และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน
 หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงานและ

ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการ

ประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด 

อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรา

มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน

จ�านวนพนักงาน เป็นต้น

 

6. รายการธรุกิจกับกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน

ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข ้องกัน 

เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 976 833 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 23 25 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายได้จากการบริหารงาน - - 91 54 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

เงินปันผลรับ - - 188 191 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ขายสินทรัพย์ถาวร - - 25 12 ราคาตามบัญชีบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า - - 3 - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ซื้อสินค้า - - 32 - ราคาตลาด

ค่าฝึกอบรมจ่าย - - 103 76 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าตอบแทนสิทธิ 5 5 5 5 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าตอบแทนสิทธิจ่าย 50 47 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าเช่าอุปกรณ์ด�าเนินงานจ่าย 42 39 29 28 ราคาตลาด

ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ่าย 31 31 31 31 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ถาวร - 1 - 1 ราคาตลาด
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  

มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย - - 126,351,799 113,273,513

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 541,227 707,866 541,227 707,866

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 541,227 707,866 126,893,026 113,981,379

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย - - 14,900,029 4,775,506

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 10,095,161 15,690,060 4,001,952 9,914,235

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 10,095,161 15,690,060 18,901,981 14,689,741

เงนิให้กูย้มืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

 ยอดคงค้างของเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลือ่นไหว

ของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะความ

สัมพันธ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2558

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

2559เพิ่มขึ้น ลดลง

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล ฟูด้ ซพัพลาย จ�ากดั บริษัทย่อย - 1,000,000 - 1,000,000

รวม - 1,000,000 - 1,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 เงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ�านวน 1 ล้านบาท เป็นเงนิให้กูย้มืในรปูของ

ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงิน

กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละของดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ 

แห่งหนึ่งบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม 

สญัญาส�าคญักบักจิการที่
เกีย่วข้องกนั

 สั ญ ญ า ใ ห ้ สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช ้

เครื่องหมายการค้าและรูปแบบการ 

ให้บรกิาร และสทิธใินการด�าเนนิธรุกจิ

 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2537 

บริษทัฯเข้าท�าสญัญาให้สทิธใินการใช้

เครือ่งหมายการค้าและรปูแบบการให้

บริการ “เอ็ม เค เรสโตรองต์” ในการ

เปิดร้านอาหารสุกี้ยากี้รูปแบบไทยใน

ประเทศญี่ปุ่นแก่บริษัท พลีนัส-เอ็มเค 

จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันใน

ประเทศญี่ปุ่น โดยมีค่าธรรมเนียมราย

เดือนในอัตราตามท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปีและจะต่อ

อายุออกไปอีกทุกๆ 3 ปีจนกว่าจะมี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งสิ้นสุดสัญญาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัสิน้สดุสญัญา 

180 วัน

สัญญารับจ้างบริหารงาน

 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 

บริษัทฯ เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหาร

งานให้แก่ บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด 

จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงรับจ้างบริหาร

งานในด้านการปฏบิตังิานทีส่าขา ด้าน

การพัฒนาธุรกิจและงานวิศวกรรม 

ด้านการจดัซือ้ ด้านการตลาด ด้านการ

บัญชีและการเงิน ด้านการบริหารงาน

บุคคล และด้านการควบคุมคุณภาพ 

โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนใน

การบริหารงานตามสัญญาในอัตรา

ร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและ

บริการ (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ไม่

เกิน 4 ล ้านบาทต่อเดือน สัญญา 

ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2557 - 28 

กุมภาพันธ์ 2559 และจะต่ออายุออก

ไปอีกทุกๆ 2 ปี จนกว่า บริษัทฯ จะได้

รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์

ฟู้ด จ�ากัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะ

เวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

บรษิทัฯ และบรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟูด้ 

จ�ากดั ได้ตกลงท�าสญัญารบัจ้างบรหิาร

งานฉบับใหม่ โดยบริษัทฯ จะได้รับ 

ค่าตอบแทนในการบริหารงานตาม

สัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 

7.6 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 

ปี โดยมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่  1 

มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จน

กว่าบรษิทัฯ จะได้รบัหนงัสอืแจ้งความ

ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด ล่วง

หน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละ

รอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2556 

บริษัทฯ เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหาร

งานให้แก่บรษิทั เอม็เค เซอร์วสิ เทรนนิง่ 

เซ็นเตอร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลง

รับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซื้อ 

ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการ

บริหารงานบุคคล และบริหารงานการ

ฝึกอบรม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่า

ตอบแทนในการบริหารงานตาม

สัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 

500,000 บาท สัญญาดังกล่าวมีอายุ  

2 ปี โดยมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่  

1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558 

และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 2 ปี จน

กว่าบรษิทัฯ จะได้รบัหนงัสอืแจ้งความ

ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก

บริษัท เอ็มเค เซอร ์วิส เทรนนิ่ง 

เซ็นเตอร์ จ�ากัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุด

ระยะเวลาในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า  

3 เดือน
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 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

บริษัทฯ และบริษัท เอ็มเค เซอร์วิส 

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด ได้ตกลงท�า

สัญญารับจ้างบริหารงานฉบับใหม่ 

โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนใน

การบริหารงานตามสัญญาเป็นราย

เดือนในอัตราเดือนละ 500,000 บาท 

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 

-       31 ธันวาคม 2560 และจะต่ออายุ

ออกไปอกีทกุๆ 2 ปี จนกว่าบรษิทัฯ จะ

ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์เป็น

ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็มเค 

เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด ล่วง

หน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละ

รอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ เข้าท�าสัญญารับจ้างบริหาร

งานให้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลง

รับจ้างบริหารงานในด้านการจัดซ้ือ 

ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการ

บรหิารงานบุคคล และด้านการควบคมุ

คุณภาพ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่า

ตอบแทนในการบริหารงานตาม

สัญญาเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 

150,000 บาท สัญญาดังกล่าวมีอายุ 6 

เดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 

และจะต่ออายุออกไปอีกทุกๆ 1 ปี จน

กว่าบรษิทัฯ จะได้รบัหนงัสอืแจ้งความ

ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรจาก

บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล ฟูด้ ซพัพลาย 

จ�ากัด ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลา

ในแต่ละรอบไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สญัญาให้เช่าช่วงสทิธกิารเช่าพืน้ทีแ่ละ

สัญญาให้บริการช่วง

 บรษิทัฯ เข้าท�าสญัญาให้เช่าช่วง

สทิธกิารเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาให้บรกิาร

ช่วงแก่บรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์ฟูด้ จ�ากดั 

ทั้งสิ้น 9 แห่ง รายได้ค่าเช่าช่วงและค่า

บริการช่วงเป็นไปตามเงื่อนไขของ

สัญญาแต่ละฉบับ สัญญาดังกล่าว

มอีาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายอุอกไป

อกีทกุๆ 3 ปี หากบรษิทั เอม็ เค อนิเตอร์

ฟู้ด จ�ากัด มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา

สัญญาให้เช่าอาคาร

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

บรษิทัฯ เข้าท�าสญัญาให้เช่าอาคารกบั

บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด ซพัพลาย 

จ�ากดั โดยทีฝ่่ายหลงัตกลงทีจ่ะจ่ายค่า

เช่าให้บรษิทัฯเป็นจ�านวน 0.54 ล้านบาท

ต่อเดอืน สญัญาให้เช่านีม้กี�าหนดระยะ

เวลาเช่า 6 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 

2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ต่อมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ

และบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด 

ซัพพลาย จ�ากัด ตกลงเปลี่ยนจ�านวน

พื้นที่เช่าและอัตราค่าเช่าเป็นจ�านวน 

0.37 ล้านบาทต่อเดือน

สัญญาเช ่าที่ดิน อาคารและโกดัง 

เก็บสินค้า

 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2557 

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร 

และโกดงัเกบ็สนิค้ากบับรษิทั โกลบอล 

แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยที่

ฝ่ายหลงัตกลงให้เช่าทีด่นิ รวม 6 โฉนด 

พร้อมสิง่ปลกูสร้าง และบรษิทัฯ ตกลง

ที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นจ�านวน 1.69 ล้าน

บาทต่อเดือน สัญญามีผลบังคับตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 และบรษิทัฯ จะต้องแจ้ง

ความจ�านงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อน

ระยะเวลาเช่าเดมิสิน้สดุลงไม่น้อยกว่า 

90 วัน

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า

 เม่ือวนัที ่1 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ

ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารคลัง

สินค้ากับบริษัท โกลบอล แอสเซท         

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยที่ฝ่ายหลัง

ตกลงให้เช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้า

และบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าเช่าตาม

อัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาเช่าน้ีมี

ก�าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี นับแต่วัน

ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 

ตลุาคม 2576  ทัง้นีส้ญัญาดงักล่าวระบุ

ให้บริษัทฯ เริ่มช�าระค่าเช่างวดแรกใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป 

และบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ�านง

การต่ออายุสัญญาเช่าก่อนระยะเวลา

เช่าเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

 เม่ือวันที่  18 เมษายน 2559 

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติม

กบับรษิทั โกลบอล แอสเซท ดเีวลลอป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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เม้นท์ จ�ากัด โดยท่ีฝ่ายหลังตกลงให้

เช่าท่ีดนิและบรษิทัฯ ตกลงทีจ่ะจ่ายค่า

เช่าตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญา

เช่านี้มีก�าหนดระยะเวลาเช่า 17 ปี 6 

เดือน นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2576  ทั้งนี้สัญญา

ดังกล่าวระบุให้บริษัทฯ เริ่มช�าระค่า

เช่างวดแรกในวนัที ่1 พฤษภาคม 2559 

เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะต้องแจ้ง

ความจ�านงการต่ออายสุญัญาเช่าก่อน

ระยะเวลาเช่าเดมิสิน้สดุลงไม่น้อยกว่า 

90 วัน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงนิรวม/
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 117 102

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3 4

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 15 27

รวม 135 133

 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายผล

ประโยชน์หลังออกจากงานแก่กรรมการและผู้บริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 

ถึง 0.40 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 158,577,057 156,909,835 135,881,696 135,775,847

เงินฝากธนาคาร 163,947,196 130,324,321 100,385,456 94,834,210

รวม 322,524,253 287,234,156 236,267,152 230,610,057

6767



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.63 ถึง 2.03 ต่อปี (2558: ร้อยละ 1.90 ถึง 

2.60 ต่อปี)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินฝากประจ�า 5,963,176,000 4,850,000,000 5,913,176,000 4,800,000,000

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

(หมายเหตุ 8.2) 2,254,991,095 3,740,994,671 1,968,308,397 3,410,908,401

เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนส่วนบุคคล 

(หมายเหตุ 8.3) 1,070,088,224 - 1,070,088,224 -

รวม 9,288,255,319 8,590,994,671 8,951,572,621 8,210,908,401

8. เงนิลงทนุชัว่คราว

 8.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 8.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

ราคาทนุ มลูค่า
ยติุธรรม

ราคาทนุ มลูค่า
ยติุธรรม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสในตราสารหนี้ปันผล 2 - - 20,000,000 20,311,507

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 1,143,557,318 1,144,400,876 945,587,301 946,516,399

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 13,693,480 13,779,095 - -

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้พลัส (ชนิด1) 228,684,643 231,484,470 2,765,433,117 2,774,131,966

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์โน้ตต่างประเทศ 850,000,000 865,291,500 - -

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 35,154 32,020 34,799

รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 2,235,967,461 2,254,991,095 3,731,052,438 3,740,994,671

บวก: ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 19,023,634 9,942,233

รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 2,254,991,095 3,740,994,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ราคาทนุ มลูค่า
ยุติธรรม

ราคาทนุ มลูค่า
ยุติธรรม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสในตราสารหนี้ปันผล 2 - - 20,000,000 20,311,507

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 857,236,274 857,718,178 616,161,849 616,430,129

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 13,693,480 13,779,095 - -

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้พลัส (ชนิด1) 228,684,643 231,484,470 2,765,433,117 2,774,131,966

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์โน้ตต่างประเทศ 850,000,000 865,291,500 - -

กองทุนเปิด เค ตลาดเงิน 32,020 35,154 32,020 34,799

รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,949,646,417 1,968,308,397 3,401,626,986 3,410,908,401

บวก: ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 18,661,980 9,281,415

รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,968,308,397 3,410,908,401

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี 3,740,994,671 698,854,398 3,410,908,401 570,413,342

ซื้อเพิ่ม 16,379,290,114 14,440,517,326 14,347,989,114 12,556,817,326

ขาย (17,927,056,029) (11,428,517,326) (15,848,056,029) (9,741,917,326)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน 52,680,938 21,030,988 48,086,346 17,100,383

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 9,081,401 9,109,285 9,380,565 8,494,676

ยอดคงเหลือปลายปี 2,254,991,095 3,740,994,671 1,968,308,397 3,410,908,401
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 8.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนส่วนบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 สรุปได้ดังนี้

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส่วน

บุคคลเพื่อการลงทุน ซึ่งบริหารงาน

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แห่งหนึ่ง โดยมีการลงทุนในตราสาร

หน้ีในประเทศและต ่างประเทศ 

บริษทัฯ จดัประเภทเงนิลงทนุดงักล่าว

เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 

บรษิทัฯ ได้ประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของ

เงนิลงทนุดงักล่าว โดยใช้มลูค่าอ้างองิ

จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนลดลงจ�านวน 4.7 ล้านบาท 

บรษิทัฯ บนัทกึการเปลีย่นแปลงมลูค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

เผื่อขายดังกล ่าวในก�าไรขาดทุน

เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น ใ น ง บ ก� า ไร ข า ด ทุ น

เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ราคาทนุ มลูค่า
ยุติธรรม

ราคาทนุ มลูค่า
ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,043,275,344 1,070,088,224 - -

บวก: ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 31,470,000 -

หัก: ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (4,657,120) -

รวม 1,070,088,224 -

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี - -

ซื้อเพิ่ม 1,043,275,344 -

ก�าไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 31,470,000 -

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (4,657,120) -

ยอดคงเหลือปลายปี 1,070,088,224 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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9.  ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - - 103,331,679 87,433,535

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 103,331,679 87,433,535

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 27,589,188 27,433,847 23,763,631 23,854,625

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 27,589,188 27,433,847 23,763,631 23,854,625

รวมลูกหนี้การค้า 27,589,188 27,433,847 127,095,310 111,288,160

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 541,227 707,866 23,561,347 26,547,844

เงินทดรองจ่าย 11,103,253 15,427,571 9,713,221 13,691,553

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 48,111,939 49,538,822 47,329,679 49,283,753

อื่นๆ 16,600,977 17,884,070 10,023,660 17,203,881

รวมลูกหนี้อื่น 76,357,396 83,558,329 90,627,907 106,727,031

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,578,310) - (2,578,310)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 76,357,396 80,980,019 90,627,907 104,148,721

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 103,946,584 108,413,866 217,723,217 215,436,881
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10. สนิค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน             

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 211,710,357 189,752,391 (86,355) - 211,624,002 189,752,391

วัตถุดิบ 41,364,568 19,574,307 - - 41,364,568 19,574,307

วัสดุอุปกรณ์ 70,854,422 72,806,258 - - 70,854,422 72,806,258

รวม 323,929,347 282,132,956 (86,355) - 323,842,992 282,132,956

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน             

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 194,319,299 179,607,526 - - 194,319,299 179,607,526

วัตถุดิบ 40,803,351 19,574,308 - - 40,803,351 19,574,308

วัสดุอุปกรณ์ 69,217,736 69,670,230 - - 69,217,736 69,670,230

รวม 304,340,386 268,852,064 - - 304,340,386 268,852,064

 ในระหว่างปีปัจจบุนั บรษิทัย่อยบนัทกึการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัเป็นจ�านวน 

0.08 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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11. สนิทรพัย์หมนุเวยีนอ่ืน

12. เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด 

ซัพพลาย จ�ากัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อด�าเนินธุรกิจในการผลิตอาหารเพ่ือจ�าหน่าย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  

(หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยแห่งใหม่นี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ธนาคาร - เงินโอนแก่ธนาคาร              

เพื่อรอจ่ายช�าระหนี้ 286,955,712 284,868,705 233,550,758 238,260,220

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 26,958,374 14,165,370 19,993,400 12,280,273

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 25,875,143 29,454,244 17,810,942 22,334,812

อื่นๆ 19,507,822 10,884,482 19,375,556 9,809,647

รวม 359,297,051 339,372,801 290,730,656 282,684,952

(หน่วย: บาท)

บริษัท ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด 400,000,000 400,000,000 100 100 299,049,977 299,049,977 159,999,972 159,999,972

บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร์ จ�ากัด 35,000,000 35,000,000 100 100 52,429,895 52,429,895 27,999,944 31,499,937

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด 
ซัพพลาย จ�ากัด 100,000,000 100,000,000 100 100 99,999,970 99,999,970 - -

รวม 451,479,842 451,479,842 187,999,916 191,499,909
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13. เงนิลงทนุในการร่วมค้า 

 13.1  รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

 13.2  ส่วนแบ่งขาดทุน

 ในระหว่างปี ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

การร่วมค้า
ลักษณะ
ธุรกิจ

ทุน            
ช�าระ
แล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด ร้านอาหาร
12.5 ล้าน

เหรียญ
สิงคโปร์

50 50 98,081,853 118,317,689 149,207,500 149,207,500

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า 98,081,853 118,317,689 149,207,500 149,207,500

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม

การร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า                

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

2559 2558

บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด 19,833 16,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

7474



(หน่วย: พันบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 129,202 170,343

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 106,609 113,133

สินทรัพย์รวม 235,811 283,476

หนี้สินหมุนเวียน 39,647 46,841

หนี้สินรวม 39,647 46,841

สินทรัพย์สุทธิ 196,164 236,635

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ 98,082 118,318

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 98,082 118,318

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

2559 2558

รายได้ 345,665 325,400

รายได้อื่น 5,348 6,432

ต้นทุนขาย (93,437) (84,848)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (297,242) (279,259)

ขาดทุนส�าหรับปี (39,666) (32,275)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (39,666) (32,275)

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (19,833) (16,138)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า (19,833) (16,138)

 13.3  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า

 บริษัท พลีนัส แอนด์ เอ็ม เค พีทีอี ลิมิเท็ด

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

7575



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ - ราคาทุน 7,278,275 7,278,275

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,278,275) (7,278,275)

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ - -

14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

7676
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16.  สนิทรพัย์ไม่มตัีวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม
งบการเงนิ  

เฉพาะกจิการ

ราคาทุน 

1 มกราคม 2558 109,791,292 105,342,553

ซื้อเพิ่ม 52,277,018 51,485,961

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย (87,860) (87,860)

31 ธันวาคม 2558 161,980,450 156,740,654

ซื้อเพิ่ม 12,874,997 9,691,697

31 ธันวาคม 2559 174,855,447 166,432,351

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2558 50,620,033 48,777,353

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 13,684,777 13,186,399

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย (86,620) (86,620)

31 ธันวาคม 2558 64,218,190 61,877,132

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 15,782,874 15,026,371

31 ธันวาคม 2559 80,001,064 76,903,503

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 97,762,260 94,863,522

31 ธันวาคม 2559 94,854,383 89,528,848

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2558 13,684,777 13,186,399

2559 15,782,874 15,026,371
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17.  สทิธกิารเช่า

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม
งบการเงนิ  

เฉพาะกจิการ

ราคาทุน 

1 มกราคม 2558 1,058,827,290 1,022,447,531

31 ธันวาคม 2558 1,058,827,290 1,022,447,531

ซื้อเพิ่ม 39,755,000 39,755,000

31 ธันวาคม 2559 1,098,582,290 1,062,202,531

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2558 736,205,724 722,491,662

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 39,269,202 37,266,551

31 ธันวาคม 2558 775,474,926 759,758,213

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 39,631,593 37,628,941

31 ธันวาคม 2559 815,106,519 797,387,154

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 283,352,364 262,689,318

31 ธันวาคม 2559 283,475,771 264,815,377

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2558 39,269,202 37,266,551

2559 39,631,593 37,628,941

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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19.  หนีสิ้นหมนุเวยีนอ่ืน

20.  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 87,577,603 78,173,962 71,109,432 64,736,476

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 67,929,379 65,112,263 58,904,028 57,183,550

รายได้รอตัดบัญชี - บัตรของขวัญ 14,065,904 14,005,360 13,657,914 13,389,960

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย เงินกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคมค้างจ่าย 33,108,933 31,563,523 28,217,747 27,431,135

อื่นๆ 12,869,611 13,349,517 9,703,669 10,733,681

รวม 215,551,430 202,204,625 181,592,790 173,474,802

 20.1  โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร ่วมกันจด

ทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราช

บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย

เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์

จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ

พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และ

บรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 38.3 

ล้านบาท (2558: 37.9 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ

เป็นจ�านวน 34.2 ล้านบาท (2558: 34.4 ล้านบาท)

18.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 4,830,991 -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 410,081,588 395,301,098 403,026,513 391,084,489

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,095,161 15,690,060 14,070,989 14,689,741

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 71,993,853 111,671,523 66,215,988 95,537,615

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน                

(ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร) 146,444,780 164,175,780 115,980,519 140,313,398

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 779,917,988 687,927,585 648,032,772 581,965,627

เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์ 44,504,562 - 44,504,562 -

อื่นๆ 16,510,131 15,960,995 15,271,020 15,028,487

รวม 1,479,548,063 1,390,727,041 1,311,933,354 1,238,619,357
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 20.2  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์                    
หลังออกจากงาน          

ของพนักงาน

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอื่น                 
ของพนักงาน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 185,998,107 31,679,456 217,677,563

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 20,016,452 7,578,203 27,594,655

ต้นทุนดอกเบี้ย 7,432,540 1,224,268 8,656,808

ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 916,501 916,501

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (4,735,746) (4,735,746)

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 20,226,162 - 20,226,162

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 5,252,918 - 5,252,918

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (893,120) (4,960,000) (5,853,120)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 238,033,059 31,702,682 269,735,741

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 25,133,924 5,171,561 30,305,485

ต้นทุนดอกเบี้ย 7,914,204 1,013,673 8,927,877

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (4,979,306) (4,440,000) (9,419,306)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 266,101,881 33,447,916 299,549,797

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8484



(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์                    
หลังออกจากงาน          

ของพนักงาน

ผลประโยชน์              
ระยะยาวอื่น                 
ของพนักงาน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 175,332,820 28,845,170 204,177,990

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 18,012,079 6,709,658 24,721,737

ต้นทุนดอกเบี้ย 6,995,259 1,107,928 8,103,187

ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 809,490 809,490

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,822,953) (3,822,953)

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 18,845,280 - 18,845,280

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,080,024 - 6,080,024

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (893,120) (4,790,000) (5,683,120)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 224,372,342 28,859,293 253,231,635

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 22,094,038 4,091,084 26,185,122

ต้นทุนดอกเบี้ย 7,392,260 915,026 8,307,286

โอนออก (1,591,814) (88,219) (1,680,033)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (4,638,916) (4,160,000) (8,798,916)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 247,627,910 29,617,184 277,245,094
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่า

จะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น

จ�านวนประมาณ 22.31 ล้านบาท (งบ

การเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 21.76 

ล้านบาท) (2558: จ�านวน 25.23 ล้าน

บาท งบการเงนิเฉพาะกจิการ: จ�านวน 

24.67 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะ

เวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักในการจ่ายช�าระ

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 

22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22 ปี) 

(2558: 22 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ 

22 ปี)

 ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ส� า คั ญ ใ น ก า ร

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขายและบริการ 3,641,229 2,050,798 3,214,058 2,050,798

ค่าใช้จ่ายในการขาย 29,398,135 24,777,426 25,470,215 22,740,904

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,193,998 5,603,994 5,808,135 5,019,759

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 39,233,362 32,432,218 34,492,408 29,811,461

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

อัตราคิดลด 3.5 3.5

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 4.0 - 6.0 4.0 - 6.0

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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31 ธนัวาคม 2559

31 ธนัวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (34.2) 41.8 40.9 (34.2)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (1.6) 1.8 - -

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (32.4) 39.7 38.8 (32.4)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (1.5) 1.6 - -

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (31.2) 38.2 37.4 (31.2)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (1.3) 1.5 - -

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (30.2) 36.9 36.1 (30.2)

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (1.3) 1.5 - -
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21.  ทนุเรอืนหุน้

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 

บรษัิทฯ มทีนุท่ีออกจ�าหน่ายและช�าระ

แล้วเพิม่ขึน้จาก 910.25 ล้านบาท (หุน้

สามัญ 910.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

บาท) เป็น 914.85 ล้านบาท (หุน้สามญั 

914.85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

โดยจ�านวนดงักล่าวเป็นผลมาจากการ

ใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้

หุ้นสามัญ (M-WA) จ�านวน 4.60  ล้าน

บาท (หุ้นสามัญ 4.60 ล้านหุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท) (2558: 3.17 ล้านบาท 

หุน้สามญั 3.17 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 

บาท)

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่ม

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วดัง

กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 

ตุลาคม 2559

22.   ใบส�าคญัแสดงสิทธิ

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมี

มตพิเิศษอนมุตักิารออกและเสนอขาย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่

สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได ้ เว ้นแต ่

เป็นการโอนทางมรดกหรือโอนให้แก่

ทายาทหรือผู ้ แทนโดยชอบตาม

กฎหมายหรอืกรณอ่ืีนใดทีค่ณะกรรมการ

เหน็สมควรจ�านวน 20,000,000 หน่วย 

(ใบส�าคญัแสดงสทิธมิอีาย ุ5 ปีนบัจาก

วันที่ออกและเสนอขายและก�าหนด

ราคาใช ้สิทธิในการซื้อหุ ้นสามัญ

เท่ากับ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ) โดยไม่

คิดมูลค่าโดยจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร 

รวมถึงผู ้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย เพ่ือเป็นการ

ตอบแทนการท�างานของผูบ้รหิารและ

พนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วน

ร่วมเป็นเจ้าของบรษิทัฯ  ซึง่บรษิทัฯ จะ

จดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธใิห้แล้วเสรจ็

ภายใน 1 ปีนบัจากวนัทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้

ออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 

มีมติให้แก้ไขชนิดของใบส�าคัญแสดง

สิทธิ เป ็นชนิดระบุชื่อผู ้ถือและไม ่

สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว ้นแต่

เป็นการโอนในกรณีที่ผู ้บริหารและ

พนักงานเสียชีวิต

 เ ม่ือวันที่  7 สิงหาคม 2556 

บริษัทฯ ได้จัดสรรและออกใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ ้นสามัญของ 

บริษัทฯ (โครงการ “ESOP” หรือ  

“M-WA”) จ�านวน 20,000,000 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้บริหาร รวมถึง

ผู ้บริหารซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย อายุของใบส�าคัญแสดง

สิทธิไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่  7 

สิงหาคม 2556 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

สามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ ้น

สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้รวม 

17 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้

เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่

บริษัทฯได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ  

ซ่ึงวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 

กนัยายน 2557 ส�าหรบัการใช้สทิธิครัง้

ต่อๆ ไปตรงกับวันท�าการสุดท้ายของ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

ธันวาคม ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งที่ 17 

(วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ซ่ึงตรงกับวัน

ที่ 6 สิงหาคม 2561 

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมี

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ 

บริษัทฯ ได้ในอัตราการใช้สิทธิของ 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

สามัญ ในราคา 1 บาทต่อหุ้น โดย

สามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียด

ดังนี้

	 •	 หลังจาก	12	เดือน	นับแต่วัน

ทีไ่ด้รบัการจัดสรร ผูถ้อืใบส�าคญัแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 

10 ของจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้

รับการจัดสรร

	 •	 หลังจาก	24	เดือน	นับแต่วัน

ทีไ่ด้รบัการจัดสรร ผูถ้อืใบส�าคญัแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 20 

ของจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบั

การจัดสรร  

	 •	 หลังจาก	36	เดือน	นับแต่วัน

ทีไ่ด้รบัการจัดสรร ผูถ้อืใบส�าคญัแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีกร้อยละ 30 

ของจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบั

การจัดสรร    

	 •	 เมื่อพ้น	48	เดือนนับแต่วันที่

ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส�าคัญแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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จ�านวนจนกว่าจะครบอายุของใบส�าคญั

แสดงสิทธิ

	 •	 ในกรณทีีผู่ถ้อืใบส�าคัญแสดง

สิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร

หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุ

ตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร

หรอืพนกังานดงักล่าวสามารถใช้สทิธิ

ตามใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้จนครบอายุ

ของใบส�าคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรร

นั้น

	 •	 ในกรณทีีผู่ถ้อืใบส�าคัญแสดง

สิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับ

มรดกตามพินัยกรรม (แล้วแต่กรณี) 

ของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิของผู ้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ดังกล่าวได้ โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามญัตามใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้เพยีง

เท่าจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีผู้ถือ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะ

ในส่วนทีค่รบก�าหนดให้ใช้สทิธไิด้แล้ว

เท่านัน้ และจะสามารถใช้สทิธไิด้ในวนั

ก�าหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบก�าหนด

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

	 •	 ในกรณทีีผู่ถ้อืใบส�าคญัแสดง

สิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทฯ 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบ

โดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน

ดังกล ่าวยังคงเป ็นผู ้บริหารหรือ

พนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั

ย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือ

พนกังานดงักล่าว สามารถใช้สทิธติาม

ใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้จนครบอายขุอง

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

 มลูค่ายติุธรรมโดยประมาณของ

สิทธิซื้อหุ ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 

42.40 - 46.38 บาท ซึ่งค�านวณโดยใช้

แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสทิธติาม

แบบจ�าลองของ Black-Scholes-Merton 

ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคา

หุ้น ณ วันที่ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 49 

บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท ความ

ผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 38.3 ความ

คาดหวงัอตัราการจ่ายเงนิปันผลร้อยละ 

3 อายุสัญญา 1 - 5 ปี และอัตรา

ดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.5 

ต่อป ี

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  31 

ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

บนัทกึค่าใช้จ่ายส�าหรบัโครงการ ESOP 

หรอื M-WA เป็นจ�านวน 99.6 ล้านบาท 

(2558: 201.0 ล้านบาท) และเฉพาะของ 

บรษิทัฯ จ�านวน 95.0 ล้านบาท (2558: 

189.9 ล้านบาท) ซึ่งแสดงรวมในค่าใช้

จ่ายเกีย่วกบัพนกังานในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุนพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุน

จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 บรษิทัฯ มจี�านวนใบส�าคญัแสดง

สิทธิคงเหลือดังนี้

(หน่วย: พันหน่วย)

2559 2558

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 20,000 20,000

หัก: ยอดสะสมของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันต้นปี (4,400) (1,235)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี (4,600) (3,165)

ยอดสะสมของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี (9,000) (4,400)

หัก: ใบส�าคัญแสดงสิทธิตัดจ�าหน่ายต้นปี (4,303) (3,289)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (504) (1,014)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิตัดจ�าหน่าย ณ วันสิ้นปี* (4,807) (4,303)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นปี 6,193 11,297

 * บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายใบส�าคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่เข้าเงื่อนไขการได้
รับสิทธิ เนื่องจากลาออกก่อนใบส�าคัญแสดงสิทธิครบก�าหนด
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23.  ส�ารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธิ

ประจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไป 

จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตาม

กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. รายได้อืน่

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิก 58,932,480 56,692,069 45,548,206 41,205,556

รายได้จากการขายเศษวัสดุ 37,992,567 43,793,521 30,366,016 37,732,832

รายได้ค่าเช่าช่วงและค่าบริการช่วง - - 23,006,933 24,549,475

รายได้จากการบริหารงาน - - 90,900,000 54,000,000

รายได้ค่าสิทธิ 12,576,661 18,433,093 12,576,661 18,433,093

รายได้จากการบริการ 50,197,701 47,900,752 50,197,701 47,900,752

รายได้ค่าบัตรของขวัญหมดอายุ 6,070,400 5,565,400 5,807,700 5,273,400

ก�าไรจากการขายและเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุนชั่วคราว 61,762,339 30,140,273 57,466,911 25,595,059

อื่น ๆ 45,807,925 40,081,101 49,422,298 44,701,600

รวม 273,340,073 242,606,209 365,292,426 299,391,767

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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25.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

26. ภาษเีงินได้

 26.1  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน 4,482,938,787 4,301,193,328 3,769,582,149 3,715,240,486

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,102,367,869 2,044,185,515 2,003,898,688 1,984,417,296

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 1,468,429,715 1,398,995,452 1,207,168,682 1,174,463,680

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 864,762,333 820,638,246 712,089,064 682,527,044

ค่าสาธารณูปโภค 688,146,198 712,279,226 551,134,483 584,196,515

ค่าโฆษณา 240,040,694 257,400,926 153,782,534 160,856,024

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 156,809,378 138,632,200 130,632,781 117,592,255

ค่าฝึกอบรม 2,853,619 3,796,420 104,662,581 75,976,161

ค่าภาษีโรงเรือน 77,668,773 73,700,112 65,250,023 62,205,681

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 44,019,100 42,962,085 35,989,151 35,994,342

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป (21,871,611) (21,930,969) (14,711,773) (21,107,814)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 476,912,584 463,700,228 424,394,226 414,366,632

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปีก่อน (780,672) - (564,727) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตก
ต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราว 7,733,017 (16,995,649) 6,791,815 (16,095,127)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไร
ขาดทุน 483,864,929 446,704,579 430,621,314 398,271,505
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - 5,095,817 - 4,985,061

การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 931,424 - 931,424 -

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 931,424 5,095,817 931,424 4,985,061

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,583,627,137 2,302,703,198 2,502,470,404 2,252,339,270

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  คูณอัตราภาษี 516,725,427 460,540,640 500,494,081 450,467,854

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคลของปีก่อน (780,672) - (564,727) -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี - (159,378) (37,599,983) (38,459,359)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 10,781,093 6,621,440 5,885,000 2,673,126

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่รับรู้ของบริษัทย่อย 5,655,902 - - -

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (48,516,821) (20,298,123) (37,593,057) (16,410,116)

รวม (32,079,826) (13,836,061) (69,308,040) (52,196,349)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 483,864,929 446,704,579 430,621,314 398,271,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 515,662 - 515,662

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,455,655 1,455,655 1,455,655 1,455,655

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

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 59,909,959 53,947,148 55,449,019 50,646,327

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์ 45,215,764 65,396,039 43,462,160 61,941,836

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 931,424 - 931,424 -

เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์ 8,900,912 - 8,900,912 -

อื่นๆ 3,328,908 3,365,597 3,415,509 3,039,477

รวม 139,364,957 144,302,436 129,534,061 133,518,339

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 3,804,727 1,940,613 3,732,396 1,856,283

รวม 3,804,727 1,940,613 3,732,396 1,856,283

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 135,560,230 142,361,823 125,801,665 131,662,056
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 26.2  สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญประกอบด้วย

 รายได้ของบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายได้ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด

บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-2617-1-00-1-0

1. วันที่ในบัตรส่งเสริม 18 ธันวาคม 2558

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอาหารส�าเร็จรูปและ

กึ่งส�าเร็จรูปแช่แข็ง

3. สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

     3.1  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ได้รับ

     3.2  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ 

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน โดยมีก�าหนด

เวลาหกปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

ได้รับ

     3.3  ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลนั้น

ได้รับ

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 7 กรกฎาคม 2559

27.  ก�าไรต่อหุน้

 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณ

โดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วง

น�้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู ่ใน

ระหว่างปี

 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดย

หารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวน

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออก

อยู่ในระหว่างปีสุทธิจากจ�านวนถัว

เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ

อาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบ

เท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ ้นสามัญ 

โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ ้น

สามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้น

สามัญเทียบเท่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 27.1  จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 27.2  การกระทบยอดก�าไรต่อหุ้นปรับลด

 

 การกระทบยอดระหว่างก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558

ยอดยกมา 910,249 907,081

บวก: จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี 1,081 732

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก 911,330 907,813

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับปี จ�านวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก ก�าไรต่อหุ้น

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,099,762 1,855,999 911,330 907,813 2.30 2.04

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (M-WA) 8,536 10,761

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิ 

ซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2,099,762 1,855,999 919,866 918,574 2.28 2.02
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
ก�าไรต่อหุ้น

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,071,849 1,854,068 911,330 907,813 2.27 2.04

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (M-WA) 8,080 10,124

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2,071,849 1,854,068 919,410 917,937 2.25 2.02

28.  ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงาน

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�า

เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายใน

ของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูง

สุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบ

ทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้

กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิ

งานของส่วนงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนิน

กจิการในส่วนงานด�าเนนิงานสองส่วน

งาน คอื ธรุกจิร้านอาหารและธรุกจิอืน่

ที่ประกอบกิจการสนับสนุนธุรกิจ

อาหาร ได้แก่ การให้บริการด้านฝึก

อบรม และการผลิตและจ�าหน่าย

อาหาร และด�า เนินธุ รกิจในเขต

ภูมิศาสตร ์ เ ดียวคือประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารเป็น

ส่วนงานด�าเนินงานหลักของกิจการ

และมีข้อมูลของส่วนงานด�าเนินงาน 

ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมี

สดัส่วนเกนิกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงาน

ด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ จาก

เหตผุลดงักล่าว ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงู

สดุด้านการด�าเนนิงานจงึพจิารณารวม

ส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่

รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ

ร้านอาหาร

 บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติ

งานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก

ก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงาน

ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้

ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ด�าเนินงานในงบการเงนิ ดงัน้ัน รายได้ 

ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสนิทรพัย์

ทัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ จงึถอื

เป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนิน

งานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเก่ียวกับลกูค้า
รายใหญ่

 ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้า

รายใดที่มีค ่าเท ่ากับหรือมากกว่า 

ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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29.  เงนิปันผล

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

  
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล

(ล้านบาท) (บาท)

ปี 2559

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�าปี

ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2559 910 1.0

19 พฤษภาคม 

2559

เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2559 910 1.0 8 กันยายน 2559

รวม 1,820 2.0

ปี 2558

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2557 ที่ประชุมสามัญประจ�าปี

ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2558 907 1.0

21 พฤษภาคม 

2558

เงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2558 816 0.9 8 กันยายน 2558

รวม 1,723 1.9
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30.  ภาระผกูพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้

 30.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

และสัญญาบริการ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ และ

สัญญาบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 

20 ปี 

 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมจี�านวนเงนิขัน้ต�่าทีต้่องจ่าย

ในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญา

บริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

 30.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินค้า

ล่วงหน้า

 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้ากับ

บริษัทหลายรายในประเทศ โดยบริษัทฯ และคู่สัญญาได้

ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับปริมาณการส่งมอบ ก�าหนดการส่ง

มอบ สถานที่ส่งมอบและราคาสินค้า และบริษัทฯ ตกลงที่

จะจ่ายค่าสินค้าตามอัตราที่ระบุในสัญญา

 

 30.3  การค�า้ประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนังสือค�า้ประกันที่ออก

โดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น

จ�านวนประมาณ 20.1 ล้านบาท (2558: 17.6 ล้านบาท) ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ

ค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการจ่ายช�าระเงินให้กับเจ้าหนี้

จ�านวน 8.3 ล้านบาท (2558: 6.3 ล้านบาท) และเพ่ือค�้า

ประกนัการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 11.8 ล้านบาท (2558: 11.3 ล้าน

บาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

2559 2558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 1,331 1,220

1 ถึง 5 ปี 1,358 1,305

มากกว่า 5 ปี 313 356

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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31.  ล�าดับชัน้ของมลูค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)

บริษัท งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ
ค้า - ตราสารหนี้ - - 2,255 3,741 - - 2,255 3,741

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย - ตราสารหนี้ - - 1,070 - - - 1,070 -

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า - ขาดทุน - - 45 - - - 45 -

(หน่วย: บาท)

บริษัท งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ
ค้า  - ตราสารหนี้ - - 1,968 3,411 - - 1,968 3,411

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย - ตราสารหนี้ - - 1,070 - - - 1,070 -

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้า - ขาดทุน - - 45 - - - 45 -
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32.  เครือ่งมือทางการเงิน

 32.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทตามที่

นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” 

ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้าร

ค้าและลกูหนีอ้ืน่ เงนิลงทนุและเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ

ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้กลุม่บรษิทัจงึไม่คาดว่าจะ

ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ 

นอกจากนี ้ การให้สนิเชือ่ของกลุม่บรษิทัไม่มกีารกระจกุตัว

เนือ่งจากกลุม่บรษิทัมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียู่

จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้อง 

สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยว

เนือ่งกบัเงนิฝากธนาคารซึง่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตาม

อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม

บริษัทจึงอยู่ในระดับต�่า 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถ 

จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ - ภายใน

1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 166 157 323 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 5,963 - 3,325 9,288 1.63 - 2.03

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 104 104 -

5,963 166 3,586 9,715

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,480 1,480 -

- - 1,480 1,480

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ - ภายใน

1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 140 147 287 0.05 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 4,850 - 3,741 8,591 1.90 - 2.60

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 108 108 -

4,850 140 3,996 8,986

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,391 1,391 -

- - 1,391 1,391

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ - ภายใน

1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 101 135 236 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 5,913 - 3,039 8,952 1.63 - 2.03

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 218 218 -

5,913 101 3,392 9,406

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,312 1,312 -

- - 1,312 1,312
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ - ภายใน

1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 100 131 231 0.05 - 0.40

เงินลงทุนชั่วคราว 4,800 - 3,411 8,211 2.025 - 2.60

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 215 215 -

4,800 100 3,757 8,657

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,239 1,239 -

- - 1,239 1,239

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราว การขายสินค้าและบริการ

เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ดังนี้ 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยน                                              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา 
ต่างประเทศ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา 50.0 0.1 50.0 0.1 35.6588 35.9233

เยน 1.6 1.6 1.6 1.6 0.3046 0.2965

หนี้สินทางการเงิน

เยน 15.9 56.7 1.4 20.6 0.3113 0.3028

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังนี้ 

สกุลเงิน
งบการเงินรวม/                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบก�าหนดตามสัญญา

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา 
ต่างประเทศ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จ�านวนที่ขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 50 34.85 - 35.17 กรกฎาคมและกันยายน 2560

 32.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่ม

บริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33.  การบรหิารจัดการทนุ 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของ

กลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้าง

มูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 

(2558: 0.16:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อทุนเท่ากับ 0.16:1 (2558: 0.15:1)

34.  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงาน

 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส�าหรับผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรา 

หุ้นละ 1.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,006 ล้านบาท 

 บริษัทฯ จะน�าเสนอเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ต่อไป 

35. การอนมัุตงิบการเงนิ

 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน 15,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 576 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9  โดยหลักเกิดจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 637 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขา

ของร้านเอม็เคสกุีแ้ละร้านอาหารญีปุ่น่ยาโยอ ิ รวมถงึการเพ่ิมขึน้ของยอดขายของสาขาเดมิ  นอกจากน้ีในปีทีผ่่านมาต้นทนุ

วัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง  ท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 10,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 

2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 244 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1  

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการ

ขายและบริการจ�านวน 15,115 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน

หน้า 637 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4  เนื่องจากการ

ขยายสาขาของร้านเอ็มเคสุก้ีและร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ  

รวมถึงการเพิ่มข้ึนของยอดขายของสาขาเดิม  ท้ังนี้รายได้

จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกว่า 

ร้อยละ 98 เป็นรายได้จากการขายและบริการจากร้านสุกี้ 

เอ็มเค และร้านสุกี้ เอ็มเค โกลด์ ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทฯ 

และร้านอาหารญีปุ่น่ยาโยอซิึง่ด�าเนนิการโดยบรษิทั เอม็ เค 

อินเตอร์ฟู้ด จ�ากัด แนวโน้มสัดส่วนรายได้จากการขายและ

บรกิารจากธุรกจิสกุีม้แีนวโน้มลดลงในขณะทีส่ดัส่วนรายได้

จากการขายและบรกิารจากธรุกจิอาหารญีปุ่น่ยาโยอมิแีนว

โน้มเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากร้านอาหารญีปุ่น่ยาโยอมิอีตัราการ

ขยายตัวที่สูงกว่า  

รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ร้านเอ็มเค สุกี้ / เอ็มเค โกลด์ 11,817 81.6 12,078 79.9

ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 2,374 16.4 2,718 18.0

ร้านอาหารอื่นๆ 287 2.0 319 2.1

รวมรายได้จากการขายและบริการ 14,478 100.0 15,115 100.0
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รายได้จากการขายและบริการของร้านสุกี้

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจากร้านสุกี้ จ�านวน 12,078 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า  

261 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยหลักเกิดจากการขยายสาขาใหม่ ส่วนยอดขายของสาขาเดิมไม่มีการเติบโต

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจร้านเอ็มเค สุกี้

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

2558 2559

จ�านวนสาขาร้านสุกี้

จ�านวนร้านเปิดใหม่สุทธิ 12 5

จ�านวนสาขา ณ สิ้นปี/งวด 419 424

ผลการด�าเนินงานและอัตราการเติบโต - ร้านสุกี้

รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 11,816 12,078

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้ทั้งหมด (ร้อยละ) (2.5) 2.2

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสุกี้ – สาขาเดิม (ร้อยละ)  (6.1) (0.3)

2558 2559

จ�านวนสาขาร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

จ�านวนร้านเปิดใหม่สุทธิ 11 18

จ�านวนสาขา ณ สิ้นปี/งวด 140 158
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2558 2559

ผลการด�าเนินงานและอัตราการเติบโต – ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ

รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 2,374 2,718

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายทั้งหมด (ร้อยละ) 8.0 14.5

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย – สาขาเดิม (ร้อยละ) (1.2) 3.6

รายได้จากการขายและ
บริการของร้านอาหาร
ญี่ปุ่นยาโยอิ

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การขายและบริการร้านอาหารญี่ปุ่น

ยาโยอิจ�านวน 2,718 ล้านบาท คิด

เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จากปี

ก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้าน

อาหารญีปุ่่นยาโยอสิาเหตหุลกัเกดิจาก

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนสาขาที่เติบโต

อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2559 จ�านวน

สาขาได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 18 สาขา ทั้งนี้

เนื่องมาจากกระแสตอบรับที่ดีของ

แบรนด์ยาโยอิ ท�าให้บริษัทฯ มีแผนที่

จะขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมความ

ต้องการของผู้บริโภคท้ังในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้

ยังเป็นผลมาจากการเติบโตของยอด

ขายสาขาเดิม โดยในปี 2559 ยอดขาย

สาขาเดิมเติบโตร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้า

รายได้อื่น

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมรีายได้อืน่ จ�านวน 383 ล้านบาท 

โดยหลกัประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้

รับ จ�านวน 110 ล้านบาท ลดลง 91 

ล้านบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับลดลง และราย

ได้อ่ืน จ�านวน 273 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

30 ล้านบาท ซึง่หลกัๆ มาจากก�าไรจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

ชั่วคราว จ�านวน 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

32 ล้านบาท รายได้จากค่าบตัรสมาชกิ 

จ�านวน 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้าน

บาท รายได้จากการบริการ 50 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท เป็นต้น

ต้นทุนการขายและบริการ
ของบริษัทฯ

 ต้นทุนการขายและบริการของ 

บริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 เป็นต้นทุนค่า

อาหารและเครือ่งดืม่ ต้นทนุอืน่ๆ ได้แก่

ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาสินค้าในคลัง

สินค ้า ค ่าวัสดุสิ้นเปลืองในสาขา 

เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการควบคุม

ระบบการจัดซื้อและการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบ

และสนิค้าส�าเรจ็รปูส�าหรบัร้านสกุี ้ร้าน

อาหารญ่ีปุน่ยาโยอ ิและร้านอาหารอืน่

เป็นแบบรวมศูนย์ ท�าให้มีการสั่งซื้อ

สินค้าจ�านวนมากในการสั่งซื้อแต่ละ

ครั้ง ส่งผลให้มีการประหยัดเนื่องจาก

ขนาด (Economy of Scale) และมอี�านาจ

ต่อรองที่ค่อนข้างสูงกับผู้จัดจ�าหน่าย 

อีกทั้งการผลิตที่ผ่านครัวกลางเกือบ

ทั้ งหมด ท�าให ้ เกิดการประหยัด

เนื่ องจากขนาดการผลิตและยั ง

สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มี

มาตรฐานเดยีวกนัได้อกีด้วย นอกจาก

นี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้า

คงเหลอื ทัง้ประเภทวตัถดุบิและสนิค้า

ส�าเร็จรูป โดยประมาณการความ

ต้องการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ

ของแต่ละสาขาในแต่ละวัน ท�าให้

สามารถควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดส่ง
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ไปให้แต่ละสาขาและควบคุมปริมาณ

ของเสยีได้ในแต่ละวนั การบรหิารการ

จัดส่งวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปแบบ

รวมศนูย์ยงัช่วยท�าให้สามารถควบคมุ

ต้นทุนการจดัส่งให้มปีระสทิธภิาพย่ิงข้ึน

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 10,163 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้า ส�าหรบัสดัส่วนก�าไรขัน้ต้น

ต่อรายได้จากการขายและบริการก็ได้

ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.9 ในปี 

2558 เป็นร้อยละ 67.2 ในปี 2559 ซึ่ง

สาเหตุหลักเนื่องจากราคาต้นทุน

วัตถุดิบหลักที่ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

ที่ส�าคัญประกอบด้วย ค ่าใช ้จ ่าย

พนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่า

ใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการ

ขาย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเสื่อม

ร า ค า ท รั พ ย ์ สิ น ถ า ว ร แ ล ะ ค ่ า ตั ด

จ�าหน่าย ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารได้ปรับเพิ่มขึ้นจาก 

7,660 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 7,942 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

3.7 ส่วนอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารต่อรายได้รวมปรับลดลง

เล็กน้อยจากร้อยละ 51.3 ในปี 2558 

เป็นร้อยละ 51.2 ในปีนี้ ทั้งนี้ สาเหตุ

หลักเนื่องจากการลดลงของการ

ส�ารองค่าใช้จ่ายจากการให้สทิธใินการ

ซื้อหุ้นแก่พนักงาน ค่าใช้จ่ายทางการ

ตลาด และค่าสาธารณูปโภค 

ก�าไรสุทธิ

 จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ท�าให้ก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยปรับเพิ่มขึ้นจาก 1,856 ล้านบาท

ในปี 2558 เป็น 2,100 ล้านบาทในปี 

2559 หรือเพ่ิมขึ้น 244 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 13.1 

ฐานะการเงิน

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 15,642 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 จ�านวน 

520 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.4 สาเหตุหลักมาจาก

 1) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน

ชั่วคราว จ�านวน 697 ล้านบาท สาเหตุ

หลกัมาจากเพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจ�า 

จ�านวน 1,113 ล้านบาท เงินลงทุน

ชั่วคราวในกองทุนส่วนบุคคล จ�านวน 

1,070 ล้านบาท และการลดลงของเงนิ

ลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 

จ�านวน 1,486 ล้านบาท 

 2) การลดลงของที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ จ�านวน 233 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีการตัดค่าเสื่อมราคาและ

จ�าหน่ายระหว่างปี จ�านวน 810 ล้าน

บาท และ 23 ล้านบาท ตามล�าดบั และ

มีการซื้อสินทรัพย ์ เพิ่มระหว ่างป ี 

จ�านวน 600 ล้านบาท

 3) การเพิ่มขึ้นของสินค ้าคง

เหลือ จ�านวน 42 ล้านบาท

 4) การเพิ่มขึ้นของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 35 

ล้านบาท

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมดจ�านวน 

2,265 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นปี 

2558 จ�านวน 141 ล้านบาท คดิเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยมีสาเหตุหลัก

จากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

จ�านวน 92 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของ

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน จ�านวน 30 ล้านบาท และการ

เพ่ิมขึน้ของภาษเีงนิได้ค้างจ่าย จ�านวน 

9 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 

13,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 

2558 จ�านวน 379 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ก�าไรสะสม จ�านวน 279 ล้านบาท และ

การเพิ่มขึ้นของส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ�านวน 100 ล้าน

บาท
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อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย
งบการเงินรวม

ปี 2558 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 
ระยะเวลาช�าระหนี้ 
Cash Cycle 

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

5.2
4.9
1.4

539
1

27.7
13

12.2
29

(16)

5.4
5.0
1.6

549
1

24.7
15

12.3
29

(14)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น 
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร
อัตราก�าไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

65.9
12.9

144.2
12.4
14.5

67.2
14.7

139.2
13.5
15.9

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 

ร้อยละ
ร้อยละ

เท่า

12.4
54.5

1.0

13.7
62.3

1.0

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

0.2
0.0
N/A
1.1

0.2
0.0
N/A
1.3

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

 ในปี 2559 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ร้อยละ 

15.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 ในปี 2558 สาเหตุหลัก

เกิดจากก�าไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้น จ�านวน 244 ล้านบาท 

 ส�าหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของปี 2559 

ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.7 

เนื่องจากก�าไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้น จ�านวน 244 ล้านบาท
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อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพ

คล่องที่ 5.4 เท่า ปรับเพิ่มขึ้นจาก 5.2 เท่าในปี 2558 และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วท่ี 5.0 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 4.9 

เท่าในปี 2558 สาเหตหุลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุ

ชั่วคราว จ�านวน 697 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินค้า

คงเหลือและเงินสด จ�านวน 42 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท 

ตามล�าดับ 

 เนือ่งจากตามลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ คอืมกีารเกบ็

เงินสดทันทีภายหลังจากขายและบริการ ท�าให้ระยะเวลา

เก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ มีระยะสั้นมากคือ 1 วัน ในขณะที่

เจ้าหน้ีการค้าจากการซือ้วตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูจะช�าระ

ภายหลังตามนโยบายเครดิต โดยมีระยะเวลาช�าระหน้ี 

โดยเฉลีย่ประมาณ 30 วนั และระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 15 

วัน จึงท�าให้บริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกิน ท�าให้วงจรเงินสด

ติดลบคือมีวงจรเงินสด (14) วัน

โครงสร้างเงินทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.2 เท่า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 

2558 เนือ่งมาจากบรษิทัฯ ไม่มเีงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ

มีเงินสดที่เหลืออยู่ค่อนข้างมากที่ได้จากการเพิ่มทุน

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสีญัญาเช่าด�าเนนิ

งานที่เก่ียวข้องกับการเช่าพ้ืนที่ในอาคารและอุปกรณ์และ

สัญญาบริการอื่นๆ โดยมีจ�านวนที่ต้องจ่ายในอนาคต

จ�านวน 3,002 ล้านบาท โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 3,090 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถช�าระภาระผูกพันที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในการลงทุนในโครงการใดๆ อัน

ก่อให้เกิดภาระผูกพันและหน้ีสินในอนาคต ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ ใช้ความไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ

ว่าการลงทนุดงักล่าวจะสร้างผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้

รายการ 2558 2559

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,702 3,090

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (993) (1,238)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,720) (1,816)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ

(11) 35

สภาพคล่อง

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนิน

งานจ�านวน 3,090 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นก�าไรจากการ

ด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน

ด�าเนินงาน  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ

มีจ�านวน 1,238 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน 

อาคาร อุปกรณ์ จ�านวน 614 ล้านบาท เนื่องจากการขยาย

สาขาที่เพิ่มขึ้น  เงินลงทุนทั่วไป จ�านวน 597 ล้านบาท 

เงินสดจ่ายส�าหรับสิทธิการเช่า จ�านวน 40 ล้านบาท 

 ในปี 2559 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

จ�านวน 1,816 ล้านบาท โดยหลกัเกดิจากการจ่ายเงนิปันผล 

จ�านวน 1,820 ล้านบาท

 จากการเคลือ่นไหวของเงนิสดในกจิกรรมด�าเนนิงาน 

กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินส่งผลให้ในปี 2559 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 35 

ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายการระหว่างกัน

	 รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
	(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ
ป	ี2558 ป	ี2559

1. บริษัท โกลบอล 

แอสเซท ดีเวลลอป

เม้นท์ จ�ำกัด  

(เดิมชื่อบริษัท 

เอ็มเค โกลบอล 

จ�ำกัด) (GAD)

กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำร

และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 

บริษัทฯ 3 รำย ได้แก่  

นำงยุพิน ธีระโกเมน  

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และ

นำยสมชำย หำญจิตต์ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GAD ด้วย

สดัส่วนกำรถอืหุน้ร้อยละ 82.9 

(รวมกำรถือหุ้นของนำยฤทธิ์

และนำงยุพิน และนำงยุพิน

ในฐำนะผู้จัดกำรมรดกของ

นำงทองค�ำ เมฆโต และ 

นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม) 

และร้อยละ 17.1 ตำมล�ำดับ 

มีกรรมกำรร่วมกัน คือ  

นำยฤทธิ์  ธีระโกเมน และ

นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม

ค่ำจัดท�ำบัญชี 0.02 0.02 •	รำยกำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก่ 

GAD จ�ำนวน 16,050 บำท

•	ก�ำหนดรำคำโดยประมำณจำก

จ�ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร

และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำร

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

กำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก่ GAD 

นั้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

ที่ให้บริกำรโดยไม่ท�ำให้บริษัทฯ 

เสียประโยชน์ ดังนั้น รำยกำรดัง

กล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผล

และเกิดขึ้นตำมควำมจ�ำเป็น

ค่ำเช่ำที่ดิน 30.33 34.32 •	 เพื่อใช้เป็นอำคำรส�ำนักงำนแห่งใหม่

ในอัตรำเดือนละ 1,687,554 บำท 

ต่อเดือน 

•	 เพื่อใช้เป็นโรงงำนครัวกลำง 

– บำงนำ CK5 แห่งใหม่ในอัตรำ

เดือนละ 1,049,510 บำทต่อเดือน

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรเช่ำที่ดินเป็นกำรด�ำเนิน

ธุรกรรมตำมปกติ โดยอัตรำค่ำเช่ำ

เทียบเคียงได้กับอัตรำตลำดของ

ทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกัน  

ซึ่งรำยกำรดังกลำ่วถือว่ำมีควำมสม

เหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบริษัทฯ
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บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
	(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี	2558 ป	ี2559

2. บริษัท เอ็ม เค เวิลด์

ไวด์ จ�ำกัด (MKWW)

กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

ของบริษัทฯ 3 รำย ได้แก่ 

นำงยุพิน ธีระโกเมน  

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และ

นำยสมชำย หำญจิตต์ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MKWW 

ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ร้อยละ 85.0 (รวมกำรถือหุ้น

ของนำยฤทธิ์และนำงยุพิน

และนำงยพุนิในฐำนะผูจ้ดักำร 

มรดกของนำงทองค�ำ เมฆโต 

และนำยสมนกึ หำญจติต์เกษม) 

และร้อยละ 15 ตำมล�ำดับ  

มีกรรมกำรร่วมกัน คือ  

นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน และ

นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม

ค่ำจัดท�ำบัญชี 0.02 0.02 •	รำยกำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก่ 

MKWW จ�ำนวน 16,050 บำท

•	ก�ำหนดรำคำโดยประมำณจำก

จ�ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร

และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำร

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

กำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก่ MKWW 

นั้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

ที่ให้บริกำรโดยไม่ท�ำให้บริษัทฯ 

เสียประโยชน์ ดังนั้น รำยกำร 

ดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุ 

สมผลและเกิดขึ้นตำมควำมจ�ำเป็น

3. บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด 

เซอร์วิส จ�ำกัด 

(SFS)

ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่  

นำงยุพิน ธีระโกเมน เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SFS ด้วย

สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 

65.0 

มีกรรมกำรร่วมกัน คือ 

นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม

คำ่เช่ำเครื่อง

ล้ำงจำนและ

เคร่ืองท�ำน�ำ้แขง็

44.75 53.28 •	รำยกำรเชำ่เครื่องล้ำงจำนส�ำหรับ

เอ็มเคสุกี้และยำโยอิทุกสำขำ โดย 

SFS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรหลำย

รำยที่บริษัทฯ เลือกใช้ และได้มีกำร

ก�ำหนดรำคำที่ไม่แตกตำ่งจำกผู้ให้

บริกำรรำยอื่น

•	รำยกำรเชำ่เครื่องท�ำน�้ำแข็งส�ำหรับ

เอ็มเคสุกี้และยำโยอิทุกสำขำ โดย 

SFS เป็นคู่ค้ำเพียงรำยเดียวที่มีระบบ

ให้เช่ำเครื่องท�ำน�้ำแข็งและให้บริกำร

ซ่อมบ�ำรุงหลังกำรขำย 

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรเชำ่อุปกรณ์ดังกลำ่วเป็น

ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

กำรก�ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้

กับรำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำร 

รำยอื่น รำยกำรดังกลำ่วจึงมีควำม 

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ
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บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
	(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ
ป	ี2558 ป	ี2559

4. บริษัท เควี อีเลค

ทรอนิคส์ จ�ำกัด 

(KVE)

กรรมกำรของบริษัทฯ ได้แก่ 

ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์ เป็น

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

และเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 

KVE ด้วยสัดส่วนกำรถือหุ้น

ร้อยละ 61.0 

มีกรรมกำรร่วมกัน คือ 

ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์

ค่ำที่ปรึกษำ

ทำงด้ำนไอที

0.72 0.72 •	บริษัทฯ ได้ว่ำจำ้ง KVE เป็นที่ปรึกษำ

ทำงด้ำนระบบสำรสนเทศในอัตรำ

ค่ำบริกำรเดือนละ 60,000 บำท ซึ่ง

เป็นอัตรำที่ไม่แตกตำ่งจำกผู้ให้

บริกำรรำยอื่น

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็นธุรกรรม

ปกติของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีกำร

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศอย่ำง 

ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ

ธุรกิจ โดยได้ก�ำหนดคำ่ที่ปรึกษำ

จำกกำรเทียบเคียงกับรำคำที่เสนอ

โดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดัง

กลำ่วจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

5. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จ�ำกัด (มหำชน) 

(SE-ED)

กรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

ของบริษัทฯ ได้แก่ นำยฤทธิ์ 

ธีระโกเมน และนำยทนง โชติ

สรยุทธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ของ SE-ED ด้วยสัดส่วนกำร

ถือหุ้นร้อยละ 7.1 และร้อยละ 

2.5 ตำมล�ำดับ 

มีกรรมกำรร่วมกัน คือ 

นำยทนง โชติสรยุทธ์ 

(เป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ 

ลงนำมใน SE-ED) และ  

นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

ค่ำสปอนเซอร์ 0.75 0.68 •	ค่ำสปอนเซอร์คิตตี้แคมป์

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็นธุรกรรม

ปกติของบริษัทฯ และได้มีกำร

ก�ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้กับ

รำคำที่เสนอโดยผู้ให้บริกำรรำยอื่น 

รำยกำรดังกลำ่วจึงถือว่ำมีควำม 

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ

6. บริษัท พรีเมียร์ 

มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด 

(มหำชน) (PMK)

มีกรรมกำรร่วมกัน คือ 

ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์

ค่ำซื้อวัตถุดิบ 0.02 0.01 •	รำยกำรซื้อวัตถุดิบโดยก�ำหนดรำคำ

ที่ไม่แตกตำ่งจำกคู่ค้ำรำยอื่น

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวเป็น

ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

กำรก�ำหนดรำคำโดยเทียบเคียงได้
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บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
	(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผลของรายการ
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	 กับรำคำที่เสนอโดยคู่ค้ำรำยอื่น 

รำยกำรดังกลำ่วจึงมีควำมสมเหตุ

สมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 

บริษัทฯ

7. บริษัท เนชั่นแนล 

ฟู้ด  รีเทล จ�ำกัด 

(NFR)

ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่  

นำงยุพิน ธีระโกเมน เป็น

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่

ของ NFR ด้วยสัดส่วนกำร 

ถือหุ้นร้อยละ 74.9

ค่ำจัดท�ำบัญชี 0.02 0.02 •	รำยกำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก่ NFR 

จ�ำนวน 16,050 บำท

•	บริษัทฯ ก�ำหนดรำคำโดยประมำณ

จำกจ�ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรให้

บริกำรและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้

บริกำร

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

กำรให้บริกำรจัดท�ำบัญชีแก่ NFR 

นั้นเรียกเก็บตำมค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

ที่ให้บริกำรโดยไม่ท�ำให้บริษัทฯ 

เสียประโยชน์ ดังนั้น รำยกำร 

ดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุ 

สมผลและเกิดขึ้นตำมควำมจ�ำเป็น

8. นำงยุพิน ธีระโกเมน ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่

เช่ำทรัพย์สิน 0.36 0.39 •	รำยกำรเชำ่สถำนที่เพื่อใช้ด�ำเนิน

กำร Home Delivery Call Center และ

สำขำย่อยโชคชัย  

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรเชำ่สถำนที่ดังกล่ำวเป็นไป

เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ นั้น โดยได้มีกำรพิจำรณำถึง

ควำมเหมำะสมของสถำนที่ตั้งที่ก่อ

ให้เกิดควำมสะดวกในกำรให้บริกำร

แก่ลูกคำ้ อัตรำค่ำเช่ำสำมำรถเทียบ

เคียงได้กับอัตรำค่ำเช่ำในพื้นที่

เดียวกัน ดังนั้น รำยกำรดังกล่ำวจึง

ถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็น

ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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บุคคลและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
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9. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่

ขำยบัตร 

ของขวัญ

0.08 0.11 •	รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพื่อใช้

บริกำรรำ้นอำหำรของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยก�ำหนดรำคำ

เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็น

ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

กำรก�ำหนดรำคำเช่นเดียวกับลูกค้ำ

ทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมี

ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ

10. นำยสมชำย  

หำญจิตต์เกษม

ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้น 

รำยใหญ่

ขำยบัตร 

ของขวัญ

0.08 0.27 •	รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพื่อใช้

บริกำรรำ้นอำหำรของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยก�ำหนดรำคำ

เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็น

ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

กำรก�ำหนดรำคำเช่นเดียวกับลูกค้ำ

ทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมี

ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ

11. นำยประวิทย์ 

ตันติวศินชัย

ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้น ขำยบัตร 

ของขวัญ

0.12 0.12

-

•	รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพื่อใช้

บริกำรรำ้นอำหำรของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยก�ำหนดรำคำ

เช่นเดียวกับลูกค้ำทั่วไป

•	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็น

ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และได้มี

กำรก�ำหนดรำคำเช่นเดียวกับลูกค้ำ

ทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมี

ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ	

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้ำท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมดัระวงั 

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็น

ส�ำคัญ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของ 

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่ำจ

มคีวำมขดัแย้งทกุรำยกำรเป็นรำยกำร

ตำมธุรกิจปกติ หรือเป็นรำยกำรท่ีมี

ควำมจ�ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผล

เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย โดยเงื่อนไขตำ่งๆ ของ

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดข้ึนจะถูก

ก�ำหนดให้เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำ

ปกติและเป็นไปตำมรำคำตลำด และ

ด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับ

ลูกค้ำทั่วไปท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกัน ส�ำหรับกำรกู ้ยืมเงิน/ 

กำรให้กู้ยืมเงินกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

น้ัน บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยด�ำเนนิกำร

ไปเพื่อเสริมสภำพคล่องตำมควำม

จ�ำเป็นเทำ่นั้น

มาตรการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน	

 บริษัทฯ อนุมัติรำยกำรระหว่ำง

กันโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นส�ำคญั โดย

ผ่ำนขัน้ตอนกำรพจิำรณำตำมระเบยีบ

ปฏบัิตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและ

ผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ซึง่ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรระดบัสงูของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมพิจำรณำ

ถึงผลกระทบและให้มีกำรก�ำหนด

รำคำเป ็นไปอย ่ำงเหมำะสมตำม

เง่ือนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรท�ำ

รำยกำรกบับคุคลภำยนอก โดยกำรท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกนัทีม่คีวำมส�ำคญั จะ

ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้มีกำรขออนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับ

ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำ

โดยทั่วไปในกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำง 

บรษิทัฯ และบริษัทย่อยกับกรรมกำร  

ผูบ้รหิำร หรอืบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง 

ดังนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย อำจมี

รำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯ 

จงึขออนมุตัใินหลกักำรให้ฝ่ำยจดักำร

สำมำรถอนมุตักิำรท�ำธรุกรรมดงักล่ำว 

หำกธุรกรรมเหล ่ำ น้ันมีข ้อตกลง

ทำงกำรค ้ำในลักษณะเดียวกับที่

วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู ่สัญญำ

ทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วย

อ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำก

อิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป ็น

กรรมกำร ผู ้บริหำร หรือบุคคลที่มี

ควำมเกีย่วข้อง ทัง้นี ้บรษิทัฯ  จะจดัท�ำ

รำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมเพื่อ

รำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทกุไตรมำส ในกรณทีีก่รรมกำรบรษิทัฯ 

กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร

หรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวน

ได ้ เสียหรือมีควำมขัดแย ้งทำงผล

ประโยชน์ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย 

ผู้นั้นไม่มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำร

ดังกล่ำวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ตำมทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำร

ระหว่ำงกันที่ส�ำคัญไว้ในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจ

สอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มการท�า
รายการระหว่างกันในอนาคต	

 บริษัทฯ  และบริษัทย ่อยม ี

นโยบำยในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนำคต 

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมี

ควำมขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียว

กับลูกค้ำทั่วไป ด ้วยนโยบำยกำร

ก�ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและเป็นไป

ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปโดยผ่ำน

กระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติที่ชัดเจน 

โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตำมหลักกำร

กำรก�ำกับกิจกำรที่ดี  ถูกต ้องตำม 

หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ก�ำหนด และต้องเป็นไปตำมอ�ำนำจ

อนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

115



หุ้นสามัญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 925,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 925,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 914,849,400 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 914,849,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

หมายเหตุ: 

(1) หุ้นทั้งหมดที่นางยุพิน ธีระโกเมน ถืออยู่ตามที่ปรากฏข้างต้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นการถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม 

 ซึ่งเป็นน้องชายและเสียชีวิตแล้ว จ�านวน 164,087,977 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0 

(2) นายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นน้องชายของนางยุพิน ธีระโกเมน

(3) นายฤทธิ์ ธีระโกเมน เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน

(4) มูลนิธิป้าทองค�า เอ็มเค ก่อตั้งขึ้นโดยนางยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นบุตรของนางทองค�า เมฆโต ที่เสียชีวิตไปแล้ว 

 โดยมีนางยุพิน ธีระโกเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นประธานและรองประธานกรรมการของมูลนิธิ ตามล�าดับ

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

1. นางยุพิน ธีระโกเมน(1)      363,321,979 39.7

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม(2)      164,332,012 18.0

3. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน(3)      139,878,733 15.3

4. มูลนิธิป้าทองค�า เอ็มเค(4)        31,265,983 3.4

5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11        24,198,400 2.6

6. ส�านักงานประกันสังคม        17,984,500 2.0

7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว        17,126,000 1.9

8. DBS Bank LTD        10,102,900 1.1

9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25          9,263,300 1.0

10. RBC INVESTOR SERVICES TRUST          7,108,000 0.8

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 มตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่3 มกราคม 2556 ได้อนมุตัใิห้บรษิทัฯ ออกและเสนอขายใบส�าคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซ่ึงด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “M-WA”) ซึ่งมีรายละเอียดสรุป

ได้ดังนี้

ประเภทและชนิด •	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานเสียชีวิต

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ •	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก •	20,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย •	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการเสนอขาย •	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เป็นจ�านวนเกินกว่า 50 ราย

วิธีการจัดสรร •	จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของ 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

•	ทั้งนี้ จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ) และพนักงานแต่ละราย ไม่จ�าเป็นต้องมีจ�านวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับต�าแหน่ง  

อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือ

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

จ�านวนหุ้นสามัญที่ส�ารองเพื่อการใช้
สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

•	20,000,000 หุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ •	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ •	ราคาการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับ

ราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวถือเป็นการเสนอขาย

หลักทรัพย์ในราคาต�่ากว่าราคาตลาด ซึ่งค�านวณโดยอ้างอิงกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปที่ราคา 49 บาทต่อหุ้น
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ •	วันท�าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน 

หรือเดือนธันาคม) ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิภายหลังครบ

ก�าหนดระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึง 

ผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  

(วันก�าหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

•	หลังจาก 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

•	หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ

ได้อีกร้อยละ 20 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

•	หลังจาก 36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ

ได้อีกร้อยละ 30 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

•	หลังจาก 48 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ

ได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนจนกว่าจะครบอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

•	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก�าหนดการใช้สิทธิใดๆ 

สามารถสะสมเพื่อน�าไปใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิแล้วใบส�าคัญแสดง 

สิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

•	วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ตรงกับวันท�าการสุดท้ายของวันที่ครบก�าหนดระยะเวลา 5 ปี

นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจ�านง 
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

•	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขส�าหรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

•	ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ

•	ในกรณีที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการ

เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

•	ในกรณีที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรม

ของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิได้เพียงเท่าจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะ

ในส่วนที่ครบก�าหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดใช้ 

สิทธิใดๆ จนครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

•	ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธไิด้โอนย้ายสงักัดหรอืบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 

เห็นชอบ โดยทีผู่บ้รหิารหรอืพนกังานดงักล่าวยงัคงเป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
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•	ในกรณีที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือในวัน

ก�าหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้ผู้บริหารหรือ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

•	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่

ก�าหนดในข้อก�าหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่

ระบุในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องก�าหนด

วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย •	บริษัทฯ จะจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ตลาดรองของใบส�าคัญแสดงสิทธิ •	บริษัทฯ จะไม่น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ

•	บริษัทฯ จะน�าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้า

จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น •	ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

•	ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจ�านวน 20,000,000 หน่วย ราคาตลาดของ

หุ้นของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 2.1 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ 

คือราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO Price) ที่ 49 บาทต่อหุ้น และ

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ 1 บาทต่อหุ้น

•	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียง

ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

•	ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจ�านวน 20,000,000 หน่วย ส่วนแบ่งก�าไร

ต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่ง

ก�าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค�านวณเปรียบเทียบกับจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ�านวน 925,850,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วภายหลัง

จากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปและการใช้สิทธิ

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งจ�านวน)
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 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ท�าให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือ

รองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็น 

ผู ้มีอ�านาจในการพิจารณาก�าหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ�านาจ 

ในการจัดท�าข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอ�านาจในการก�าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม  

หลกัเกณฑ์ ข้อก�าหนด เงือ่นไข และรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกใบส�าคญัแสดงสทิธิเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย

และประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส�าคัญ

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้น หรือ 

งดจ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยูก่บัภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการด�าเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

และความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา 

และพ�จารณาคาตอบแทน

เลขานุการบร�ษัทฯ
นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ภัตตาคารเอ็มเค
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

สายงานพัฒนาและ
ว�ศวกรรม

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

สายงานบัญชี
และการเง�น

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

สายงานพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

สายงานธุรกิจ
อาหารญี่ปุ น

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

สายงานว�จัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
นางยุพิน ธีระโกเมน

สายงานจัดหา
และจัดสง

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

โครงสร้างการจัดการของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : นาย ประวิทย์ ตันติวศินชัย ได้พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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 โครงสร้างการจัดการของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะ

กรรมการบรษัิทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งนี้ คณะ

กรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีองค์

ประกอบ คณุสมบตั ิและการแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิ

ชอบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน  
ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม  
กรรมการ

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  
กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

5. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี  
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายอรรถพล ชดช้อย  
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน

7. นายทนง โชติสรยุทธ์  
กรรมการอิสระ

8. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาค่า
ตอบแทน

9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา  
กรรมการ

10. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม

 กรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทน

บริษัทฯ คือ นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน  

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม นาย

สมชาย พิพิธวิจิตรกร นายประวิทย์ 

ตนัตวิศนิชยั สองในสีค่นลงลายมอืชือ่

ร ่วมกันและประทับตราส�าคัญของ 

บริษัทฯ 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ 

 1. จดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 

ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค�านงึถงึ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็น

ธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย

 2. พิจารณาและให้ความเหน็ชอบ

หรอือนมุตัใินเรือ่งทีส่�าคญัเกีย่วกบัการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วสิยัทศัน์

และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทาง 

การเงิน ความเสี่ยง แผนงานและ 

งบประมาณ เป็นต้น 

 3. ติดตามและควบคุมดูแลให้

ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4. ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ มีความต่อเนื่องในระยะยาว 

และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน

พัฒนาผู ้บริหาร รวมทั้ งทบทวน

แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร

ระดบัสงู (Management Succession Plan)

 5. จัดให้มีนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เป ็นลาย

ลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ

นโยบายดงักล่าว รวมทัง้มกีารทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง

 6. ส่งเสรมิให้จดัท�าจรรยาบรรณ

ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 

เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่

บรษิทัฯ ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้

ติดตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

ดังกล่าวอย่างจริงจัง

 7. พิจารณาเรื่องความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การ

พิจารณาการท�ารายการที่อาจมีความ

ขัดแย ้งของผลประโยชน ์  ควรมี

แนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผล
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ประโยชน์ของบรษิทัฯ  และผูถ้อืหุน้โดย

รวมเป็นส�าคัญ โดยท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

ไม ่ควรมีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจ  

รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเกีย่วกับข้ันตอนการด�าเนนิการ

และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่

อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

ให้ถูกต้องครบถ้วน

 8. ก�ากับดูแลให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมี

ก า ร ท บ ท ว น ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

ประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง

อย่างสม�า่เสมอและในทกุๆ ระยะเวลา

ท่ี พ บ ว ่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง

 9. จัดให้มีระบบการควบคุม

ด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงาน

ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบาย รวมทัง้

จัดให ้มี บุคคลหรือหน ่วยงานที่ มี 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ดั ง ก ล ่ า ว แ ล ะ

ทบทวนระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง

 10. คณะกรรมการบรษิทัฯ  หรอื

คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความ

เห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปีของ 

บริษัทฯ

 11. จัดให้มีแนวทางการด�าเนิน

การที่ชัดเจนเก่ียวกับผู ้ ท่ีประสงค์

จะแจ้งเบาะแส หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี ผ่าน

ทาง website หรือรายงานตรงต่อ

บริษัทฯ โดยช ่องทางในการแจ ้ง

เบาะแสอาจก�าหนดให้ผ่านกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของ 

บริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูล

ตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

 12. จัดให ้มีกลไกก�ากับดูแล

บรษิทัย่อย เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์

ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่

ในการพิจารณาความเหมาะสมของ

บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ

การท�ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์

 13. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ และการประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการ 

บริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

 14. ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�า

ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.อรรณพ  ตันละมัย  
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นายอรรถพล ชดช้อย 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน

เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้าน

บัญชีและการเงิน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการ

รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ

 2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบ

การควบคุมภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น

อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. สอบทานและหารือกับฝ่าย

จัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ 

ของบริษัทฯ และมาตรการท่ีฝ ่าย

จัดการได้ด�าเนินการเพื่อติดตามและ

ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

 5. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่ง

ตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�า

หน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดัง

กล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบ

บัญชี โดยไม่มีฝ ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง

 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให ้ เป ็นไปตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 7. จัดท�ารายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษทัฯ หลงัจากการประชมุ

ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ครั้ง

 8. จัดท�ารายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าป ีของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกล ่าวต ้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง

ต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูก

ต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ

 (ค) ค ว า ม เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชุมของคณะ

กรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน

 (ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดย

รวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)

 (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่า ผูถ้อืหุน้

และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

 9. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะ

กรรมการบรษิทัฯมอบหมายด้วยความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื

มข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�า

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ให ้คณะ

กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการ

ปรับปรุงแก ้ไขภายในเวลาที่คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

 (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ

หรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัในระบบ

ควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรค

หน่ึงต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพย์ฯ

 11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ค ณ ะ

กรรมการตรวจสอบอาจขอค�าปรึกษา

จากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู ้

เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า 

มีความจ�าเป็นและเหมาะสม โดย

บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้าง

ต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัฯ ยัง

คงมีความรับผิดชอบในการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)124



คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา และพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ

2. นายอรรถพล ชดช้อย  
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาค่า
ตอบแทนด้านบรรษัทภิบาล

 1. พัฒนาและเสนอแนะแนว

ปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ี

เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบ

ริษัทฯตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ

 3. ทบทวนแนวปฏบิตัด้ิานการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดย

เปรียบเทียบกับหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและ

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และเสนอแนะต ่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง

 4. ท บ ท ว น ป รั ช ญ า ใ น ก า ร

ด�าเนนิธรุกจิ จรยิธรรมธรุกจิ จรยิธรรม

กรรมการ จรยิธรรมพนักงาน และแนว

ปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องตามความเหมาะสม 

เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยว

กับด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

ด้านการสรรหา

 1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรม

การบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงใน

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯพิจารณา

แต่งตั้งส�าหรับผู ้บริหารระดับสูงใน

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ หรือให ้คณะกรรมการ 

บรษิทัฯพจิารณาคดัเลอืกเพือ่เสนอชือ่

ให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต ่งต้ัง

ส�าหรับกรณีอื่น

 2. ในการสรรหาบุคคลเพ่ือ

เสนอชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯหรอื

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทฯหรือผู้บริหารระดับ

สูงในต�าแหน่งประธานเจ ้าหน้าที่

บริหารตามที่กล่าวในข้อ 1 นั้น คณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน ควรด�าเนินการ

ดังนี้

 2.1 ก� า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ

ลักษณะส่วนตัวอ่ืนที่เห็นว่ามีความ

ส�าคัญของกรรมการและผู ้บริหาร

ระดบัสงูในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหารที่ต้องการสรรหา เช่น มีความรู้ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านที่ตอ้งการ มคีวามเปน็ผูน้�า 

มคีณุธรรมและความรบัผดิชอบต่อผล

งาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่น

ในการท�างานอย่างมีหลักการและ

มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะ

และความม่ันคง และกล้าแสดงความ

คิดเห็นที่ แตกต ่างและเป ็นอิสระ 

เป็นต้น

 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระ

ของบุคคลที่ จะ เสนอ ช่ือให ้ เป ็น

กรรมการประเภทอสิระของบรษิทัฯว่า

มีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ารง

ต�าแหน่งเป ็นกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯหรือไม่

 2.3 พจิารณาความเพยีงพอของ

การอทุศิเวลาส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าที่

ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เช่น ในการ

พิจารณาเสนอช่ือกรรมการเดิมเข้า

ด�ารงต�าแหน่งต่ออกีวาระ อาจประเมนิ

จากจ�านวนครั้ งของการเข ้าร ่วม
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วน

บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัทที่

บุคคลนั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนท่ีจะ

เป็นกรรมการบริษัทฯ

 2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า

บุคคลท่ีจะถกูเสนอชือ่นัน้ มคีณุสมบตัิ

ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

หน่วยงานทางการ

 3. ทบทวนและเสนอความเหน็

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของขนาด (Size) และ

องค์ประกอบ (Composition) ของคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมี

จ� า น ว น ก ร ร ม ก า ร เ พี ย ง พ อ ที่ มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการของคณะกรรมการชดุย่อยที่

คณะกรรมการบริษัทฯจัดตั้งข้ึน ส่วน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั

ควรประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีหลากหลาย 

เพือ่ให้การพจิารณาตดัสนิใจของคณะ

กรรมการบรษัิทฯในเรือ่งต่างๆ มคีวาม

รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควร

พิจารณาถึงความเหมาะสมของ

จ�านวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้

เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี

 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียว

กับด้านการสรรหากรรมการตามท่ีได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

ด้านการพิจารณาค่า
ตอบแทน

 1. พิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะ

กรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ 

บรษิทัฯจดัตัง้ขึน้ และผูบ้รหิารระดบัสงู

ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือที่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิล้วแต่

กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ ให้หมายรวม

ถึง (ก) ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer) 

ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนที่จ ่ายเป็นราย

เดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance 

Fee) ซึง่เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นราย

ครั้งต่อการประชุมส�าหรับกรรมการที่

เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่าย

ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

(Incentive) ซึง่ได้แก่ โบนัสหรอืบ�าเหน็จ 

และ (ง) ผลประโยชน์อืน่ใดตามทีค่ณะ

กรรมการบริษัทฯก�าหนด

 2. เ พ่ือให ้การพิจารณาค ่า

ตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม 

และสมเหตุสมผล คณะกรรมการ 

บรรษทัภิบาล สรรหา และพจิารณาคา่

ตอบแทนควรด�าเนินการพิจารณาค่า

ตอบแทนตามหลกัเกณท์และแนวทาง 

ดังต่อไปนี้

 2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสม

ผลและอยู ่ในระดับที่สามารถที่จะ

ดงึดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสู งที่ มี คุณสมบั ติที่ บริษัทฯ

ต้องการ โดยอาจพจิารณาเปรยีบเทยีบ

กับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของ

บรษิทัอืน่ทีม่กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

และเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของ

กิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จากยอด

ขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น 

ระดับของก�าไร (Profitability) และความ

ยากง่ายของการบริหาร (Complexity)

 2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควร

เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควร

ได้รับค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นด้วย เช่น 

กรรมการชดุย่อย นอกจากจะได้รบัค่า

ตอบแทนในฐานะเป ็นกรรมการ 

บริษัทฯแล้ว ควรได้รับค่าตอบแทน

เพิ่มเติมอีกในฐานะเป็นกรรมการชุด

ย่อยด้วย  ประธานกรรมการบริษัทฯ

และประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ควรได้รบัค่าตอบแทนมากกว่าสมาชกิ

ของคณะกรรมการบรษิทัฯและสมาชกิ

ของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่

เหมาะสม

 2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการที่

จ่ายตามผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ 

บรษิทัฯ เช่น โบนสักรรมการ ควรเชือ่ม

โยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้

มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะ

ไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่

กรรมการ

 2.4 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ 

บริษัทฯจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

ของผู้บริหารเท่าน้ัน จะไม่ได้รับค่า

ตอบแทนในฐานะกรรมการของ 
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บริษัทฯแต่อย่างใด          

 3. ทบทวนและให้ค�าแนะน�าต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯเก่ียวกับความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นประจ�าทกุปี โดยพจิารณาตามหลกั

เกณท์และแนวทางการพิจารณาค่า

ตอบแทนดงักล่าวข้างต้นก่อนน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

 4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู ้บริหารระดับสูงในต�าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อก�าหนด

ค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอขออนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษิทัฯเป็นประจ�า

ทุกปี  ในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานประจ�าปีของผู้บริหารระดับสูงใน

ต�าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารนัน้ 

ควรจะพจิารณาจากผลการด�าเนนิงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯโดยรวม   ผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ส�าคัญอื่น และ

การสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

และผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ 

ควรจะเปรียบเทียบกับผลการด�าเนิน

งานของบริษทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม

เดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบ

การพิจารณาด้วย

 5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียว

กับด้านการพิจารณาค่าตอบแทนตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

คณะผู้บริหาร
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 4 ท่าน ตาม 

รายชื่อและต�าแหน่ง ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

3. นางยุพิน ธีระโกเมน  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
(ทรัพยากรมนุษย์ และวิจัย             
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชี 
และการเงิน)

 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น

ต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงสุดของ 

บริษัทฯ และมีอ�านาจ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบในการบริหารกิจการ

ทัง้ปวงของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการ 

บรษิทัฯ มอบหมายและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่

คณะกรรมการมอบหมายน้ัน ให้รวม

ถงึเรือ่งหรอืกจิการต่างๆ ดงัต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการทั้งปวงของ 

บริษัทฯ ให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ และมติที่

ประชุมผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนนโยบาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 2 .  ปฏิบั ติหน ้าที่ด ้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด

 3. จัดท�าแผนธุรกิจ แผนการ

ลงทุน และงบประมาณประจ�าปีของ 

บรษิทัฯ รวมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขแผนและ

งบประมาณดังกล่าวในระหว่างปี 

หากเห็นว่าจ�าเป็น เพื่อให้สอดคล้อง

กบัเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างม ี

นยัส�าคญั  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4 .  ควบคุมและติดตามการ

ด�าเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการ

ลงทุน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้บรรลผุล

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 5. เสนอรายงานผลการด�าเนิน

งานและฐานะการเงินประจ�าเดือน 

ประจ�ารายไตรมาส และประจ�าปีของ 

บริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง

และเห็นว ่ามีความส�าคัญต ่อการ

ทบทวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณา

รับทราบหรือให้ความเห็นชอบ

 6. รายงานให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่

มีเหตกุารณ์เกดิขึน้หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ี

ความเป ็นไปได ้สูงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบ

อย่างมนียัส�าคญัต่อผลการด�าเนนิงาน 
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และฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของ 

บริษัทฯ รวมทั้งเสนอมาตรการหรือ 

ค�าแนะน�าในการแก ้ไขเหตุการณ์ 

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่

พจิารณาให้ความเห็นชอบ

 7. จัดท�าหรือปรับปรุงแก้ไข

โครงสร้างองค์กรระดับสูง รวมท้ัง

ก�าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ 

ผู ้บริหารระดับสูงที่อยู ่ภายใต้การ

บังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิาร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 8. จัดท�าหรือปรับปรุงแก้ไข

ตารางการมอบอ�านาจด�าเนนิการ และ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

 9. ควบคุมดูแลการด�าเนินงาน

และกิจกรรมประจ�าวันของบริษัทฯ  

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้

ก�ากับดูแลให้พนักงานของบริษัทฯ  

มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ  

กฎข ้อบังคับ ค�าสั่ ง  และมติของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 10.   มอี�านาจในการบงัคบับญัชา

พนักงานและลูกจ ้างของบริษัทฯ  

ทุกต�าแหน่ง รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง 

โยกย้าย ลงโทษทางวินัย และเลิกจ้าง 

อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นพนักงานใน

ต�าแหน่งตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

ด้วย

 11.   มีอ�านาจในการออกระเบยีบ

ว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่ง

รวมถงึการก�าหนด เปลีย่นแปลง แก้ไข 

และยกเลกิระเบยีบ กฎข้อบงัคบั ค�าสัง่ 

ประกาศทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานของ 

บรษิทัฯ โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบ 

ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนด

 12. มีอ�านาจในการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท�า

การอย่างหนึง่อย่างใดแทน ตามทีเ่หน็

สมควรได้ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 13. มีอ�านาจในการพิจารณา

อนุมัติหรือด�าเนินการในเรื่องอื่นๆ 

ตามทีก่�าหนดไว้ในตารางการมอบหมาย

อ�านาจด�าเนินการที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว

 14.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ด้

รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เป็นครั้งคราว 

 ท้ังนี ้การใช้อ�านาจของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่

สามารถกระท�าได้ในกรณีที่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งตามทีนิ่ยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสียหรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย เว ้นแต่เป็นการอนุมัติ

รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า

โดยท่ัวไป และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได ้อนุมัติ ในหลักการไว ้แล ้วตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ฯ

เลขานุการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการ

พจิารณาแต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัฯ  อย่าง

ชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 โดยมอบหมาย

ให้ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ซึ่งเป็น

ผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

บริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการ

บริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการดังนี้

 1. ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ด ้ ว ย ค ว า ม 

รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความ

ซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ รวมทั้งต้อง

ป ฏิ บั ติ ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ  

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. จั ด ก า ร เรื่ อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม 

คณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ของ 

บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best 

Practices)

 3. บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

รวมทั้งแจ ้งมติของที่ประชุมคณะ

กรรมการและที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบและติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)128



 4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

ดังต่อไปนี้

  4.1 ทะเบียนกรรมการ

  4.2 ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม 

คณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี

ของบริษัทฯ

  4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือ

หุน้ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วน

ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ 

ผู้บริหาร

 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศในส่วนที่ 

รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ากับดูแล

ตามระเบียบและข ้อก�าหนดของ 

หน่วยงานทางการ

 7. ติดต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้

ท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ 

ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

 8. ให้ค�าแนะน�าและข้อมลูต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและ 

ข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการต้อง

ทราบและปฏิบัติ รวมทั้งติดตามให้มี

การปฏิบั ติตามอย ่างถูกต ้องและ

สม�่าเสมอ

 9. ดูแลกิจกรรมต ่างๆ ของ 

คณะกรรมการ เพือ่ให้กรรมการปฏบิตัิ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ตารางสรุปการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการปี 2559

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 5/5 - -

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 5/5 - -

3. นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร 5/5 - 2/2

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย 5/5 6/6 -

5. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี 5/5 6/6 -

6. นายอรรถพล  ชดช้อย 5/5 5/6 2/2

7. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 5/5 - -

8. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ 5/5 - 2/2

9. นายสุจินต์  ชุมพลกาญจนา 5/5 - -

10. นายประวิทย์  ตันติวศินชัย 5/5 - -
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่าง

ชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในการก�ากับการท�างานของบริษัทฯ และผ่าน

การพจิารณาความเหมาะสมโดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัทฯ ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารใน 

ปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการจ�านวน 6,603,500 บาท อย่างไรกด็ ีตามหลกัเกณฑ์

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กรรมการที่

เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหาร

เท่าน้ัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่ 

อย่างใด

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 
สรรหา และ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

รวม

1. นายฤทธิ์  ธีระโกเมน - - - -

2. นายสมชาย  หาญจิตต์เกษม - - - -

3. นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร 893,000 - 30,000 923,000

4. ดร.อรรณพ ตันละมัย 893,000 112,500 - 1,005,500

5. นางวิไล  ฉัททันต์รัศมี 893,000 75,000 - 968,000

6. นายอรรถพล  ชดช้อย 893,000 60,000 30,000 983,000

7. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 893,000 - - 893,000

8. ดร.ขัติยา  ไกรกาญจน์ 893,000 - 45,000 938,000

9. นายสุจินต์  ชุมพลกาญจนา 893,000 - - 893,000

10. นายประวิทย์  ตันติวศินชัย - - - -

รวม 6,251,000 247,500 105,000 6,603,500

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ต่อ)130



ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ 

จ�านวน 53,019,562 บาท

* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าน�้ามัน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ประเภท
จ�านวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเดือน 4 39,364,812

เงินโบนัส 4 11,680,397

ค่าตอบแทนอื่นๆ* 4 1,974,353

รวม 4 53,019,562

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและ 

ผูบ้รหิารในรปูของค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิข้างต้นแล้ว จาก

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (M-WA) 

รวมจ�านวน 20,000,000 หน่วย ให้แก่ผูบ้รหิาร (รวมถงึผูบ้รหิาร

ซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) และพนกังานของบรษิทัฯ และ/

หรอืบรษิทัย่อย ซึง่จดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญั

แก่ประชาชนในเดอืนสงิหาคม 2556 ทัง้นี ้ผูบ้รหิาร (รวมถึง

ผูบ้รหิารซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ) ได้รบัการจดัสรร M-WA 

รวมจ�านวน 1,678,900 หน่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายนามผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร M-WA จ�านวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร จ�านวนหน่วยที่ใช้สิทธิในปี 2559

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 451,300 135,400

2. นางยุพิน ธีระโกเมน 406,800 122,000

3. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 406,800 122,000

4. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา 251,200 75,400

5. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 162,800 48,800
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หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี



นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  เป็นบรษิทัฯ ทีด่�าเนินธุรกจิ

เกีย่วกบัด้านอาหารและบรกิาร มสีาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีใ่ห้บรกิาร

ลูกค้าเป็นจ�านวนมาก และเป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริการ ความปลอดภัยและ

คุณภาพของอาหาร จึงท�าให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง นอกจาก 

การด�าเนนิธรุกจิทีม่รีากฐานมัน่คงแล้ว  คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัได้ให้ความส�าคัญ 

เป็นอย่างยิ่งต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นในหลักการและได้น�า 

ข้อบังคับต่างๆ มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ก�าหนดนโยบายบริหารกิจการ รวมถึง

การก�ากับดูแลภายในหน่วยงาน เพื่อให้กิจการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้วางไว้

 ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามองค์ประกอบน้ัน เป็น

แนวทางในการด�าเนินธุรกจิทียึ่ดมัน่ในความถกูต้อง โปร่งใส และมคีวามเป็นธรรม 

อย่างทั่วถึง สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผู้ม ี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนัก

และมีจิตส�านึกในจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจด้านบริการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

มาตรฐานการจดัการทีด่ขีองบรษิทัฯ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิและ

เป ็นที่ยอมรับทั้ งในประเทศและต ่างประเทศ ดัง น้ัน คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าไปสู่การเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืน 

และเป็นบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ลกูค้า พนกังาน และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 ( นายฤทธิ์  ธีระโกเมน )

 ประธานกรรมการบริษัท

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  มี

เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ 

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ

ด�าเนนิธรุกจิการก�ากบัดแูลกจิการ และ

การบริหารจัดการท่ีดีเลิศ โดยมุ่งเน้น

การสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น 

และค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม 

มคีณุธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ มคีวาม

โปร่งใส และตรวจสอบได้ จงึได้ก�าหนด

เป็นนโยบายด้านการจัดการดูแลท่ีดี 

เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร

และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 

ผู ้บ ริหารและพนักงานทุกคนจะ 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์

ต่อองค์กร และผู ้ร ่วมงานทุกๆ คน 

ที่เกี่ยวข้อง

 2. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะให้

ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก 

อีกทั้งให้ความส�าคัญกับความเป็นอยู่

และความสุขในการท�างานของ

พนักงาน ประโยชน์องค์กร และคู่ค้า

ร่วมกัน เป็นล�าดับ

 3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

มุ ่งมั่นและทุ ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด ้วย

ความรับผดิชอบ มคีวามเป็นอสิระ และ

มีการจัดแบ่งหน้าท่ีระหว่างประธาน

กรรมการและประธานเจ ้าหน้าที่

บริหารรวมถึงผู้บริหารทุกท่าน

 4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

วางตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็น

ผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรมและเป็นตวัอย่าง

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ท�างานด้วยความเสียสละ ไม่คิดเล็ก 

คิดน ้อยในประโยชน ์ส ่วนตนจะ

ค�านึงถึงผลลัพธ์โดยรวมขององค์กร

และส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอ

 6. เป ิด เผยสารสนเทศของ 

บริษัทฯ ท้ังในเรื่องทางการเงินและที่

ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

 7. ผู้ถอืหุน้บรษิทัฯ จะได้รบัการ

ปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั  มสีทิธใินการ

เข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ และมช่ีองทาง 

ในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

 8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ

แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น

ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา

กลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญอย่าง

รอบคอบ และมีระบบการคัดสรร

บุคลากรที่จะเข ้ามารับผิดชอบใน

ต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัอย่าง

เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่

โปร่งใสเป็นธรรม 

ความส�าคญัของการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี

 1. เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหาร

จัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐาน

ชดัเจนเป็นสากล สามารถตรวจสอบได้ 

ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ มศีกัยภาพในการ

แข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น

 2. สร ้างความเช่ือมั่นให ้กับ

นักลงทุนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างเท่าเทยีมกนั

 3. เพ่ือเป็นเครื่องมือการวัดผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ และ 

ตรวจสอบการท�างานต่างๆ เพ่ือการ

ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้จนบรรลเุป้าหมาย

ของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกั

ถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการ

ควบคุมบริษัทฯ ผ ่านการแต ่ง ต้ัง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท�าหน้าที่

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ) 
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แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสิน

ใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ

ของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ  จงึ

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ดแูลให้บรษิทัฯ มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา 

สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี 

ค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ

วาระ  หรอืประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุ

ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและ

วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบ

วาระการประชุม และเผยแพร่ผ่าน 

website ของบรษิทัฯ ละเว้นการกระท�า

ใดๆ ทีเ่ป็นการจ�ากัดโอกาสของผูถ้อืหุน้

ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

 1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

อ�านวยความสะดวกในการประชุม 

ผู้ถือหุ้น สถานท่ีจัดการประชุม ให้มี

ขนาดเพียงพอรองรับจ�านวนผู้ถือหุ้น

อยู ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็น

อุปสรรคในการเดินทาง

 1.3 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

สามารถเสนอวาระการประชุมหรือ 

ส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามช่องทาง

ที่บริษัทฯ จัดให้ เช่น ทาง website 

บริษัทฯ 

 1.4 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู ้อื่นมา

ประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยได้

รับเอกสารและค�าแนะน�าในการมอบ

ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย พร้อมทั้งเสนอช่ือกรรมการ

อิสระให้เป็นทางเลือกในการมอบ

ฉันทะ

2. การด�าเนินการในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น

 2.1 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด ้ มี ก า ร น� า

เทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

การลงทะเบียนผู ้ถือหุ ้น การนับ

คะแนน และแสดงผล เพื่อให้การ

ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้

รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า

 2.2 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

ซักถามประธานกรรมการ  และ

ประธานกรรมการชุดย่อย ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 

 2.3 ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนแยกส�าหรับแต่ละระเบียบ 

วาระที่ เสนอในการลงมติเลือกต้ัง

กรรมการเป็นรายบุคคล

 2.4 บรษิทัฯ จดัให้มบีคุคลทีเ่ป็น

อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ

วิสามัญผู ้ถือหุ ้น และเปิดเผยให้ที่

ประชุมทราบพร ้อมบันทึกไว ้ ใน

รายงานการประชุม

 2.5 ประธานในที่ประชุมต้อง

จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และ

ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความ

คิดเห็นและตั้งค�าถามที่เกี่ยวข้องต่อที่

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นั้นๆ

3. การจดัท�ารายงานการประชมุ 
และการเปิดเผยมตกิารประชมุ
ผู้ถือหุ้น

 3.1 รายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น 

บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน 

และวิธีการแสดงผลคะแนนให ้ที่

ประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม 

รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้ง

ประเดน็หรอืซกัถาม นอกจากนี ้บนัทกึ

ค�าถามค�าตอบ และผลการลงคะแนน

ในแต่ละวาระว่ามีผู ้ถือหุ ้นเห็นด้วย 

คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร

รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้า

ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม

ด้วย

 3.2 บริษัทฯ ได ้ เป ิด เผยให ้

สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน

ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ

และวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท�าการถดัไป

บน website ของบริษัทฯ
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หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกั

ถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรม โดยด�าเนินการดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้น

 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ดแูลให้บรษิทัฯ แจ้งก�าหนดการประชมุ

พร้อมระเบยีบวาระ และความเหน็ของ

คณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และเผยแพร่ผ่านทาง website ของ 

บริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัด

ประชุมผู้ถือหุ้น

 1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้

ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ

การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละ

ประเภทของหุ้น

 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

จดัท�าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ทั้งฉบับ 

2. การคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถ้อืหุน้ส่วน

น้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้นให้ชัดเจน

เป็นการล่วงหน้า เพ่ือแสดงถึงความ

เป็นธรรมและความโปร่งใสในการ

พิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู ้ถือหุ ้น 

ส่วนน้อยเสนอหรือไม่

 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ก�าหนดวิธีการให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ เช่น ให้เสนอช่ือผ่านคณะ

กรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล

ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ

และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับ

การเสนอชื่อ

 2.3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 

ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับ

วาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญประชุม 

และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เปิด

โอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการ 

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน

 เพื่อความเท่าเทียมกันในการ 

รับรู ้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้

ข ้อมูลภายในเ พ่ือประโยชน ์ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่ง

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ และเพ่ือเป็นการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ 

ได้มีการก�าหนดนโยบายการดูแลการ

ใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้

 3.1 ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึง 

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ

ที่ทราบข้อมูลที่มีสาระส�าคัญและ 

งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้ 

เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป ท�าการ

เผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 รวมทั้งมิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่าง

ส่วนงาน เพื่อป้องกันการน�าข้อมูล

ภายในที่มีสาระส�าคัญซ่ึงยังมิได้เปิด

เผยแก่สาธารณชนทั่วไปไปเปิดเผย

ก่อนเวลาอันควร เว้นแต่ส่วนงานน้ัน

จ�าเป็นต้องรบัทราบโดยหน้าที ่และให้

ดูแลข ้อมูลดังกล ่าวเช ่นเดียวกับ 

หน่วยงานเจ้าของข้อมลู ทัง้นี ้ไม่รวมถงึ

การให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่

ก�ากับดูแล 

 3.2 ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึง 

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ

ที่ทราบข้อมูลที่ส�าคัญและงบการเงิน

ของบริษัทฯ ท�าการ ซื้อ ขาย โอน หรือ

รบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  ในช่วง 

1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 

ให้แก่สาธารณชนทราบ และจนกว่า 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ) 
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จะพ้น 24 ชัว่โมงนบัแต่ได้มกีารเปิดเผย

ข้อมูลนั้นสู ่สาธารณชน (Blackout 

Period)  ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคล

ที่เกี่ยวข้องทราบเก่ียวกับช่วงระยะ

เวลา Blackout Period ล่วงหน้า 14 วัน

ก่อนถึง Blackout Period

4. การมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ

 4.1 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้

เสีย จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับ

ทราบ และต้องออกนอกห้องประชุม

ในวาระนั้นๆ

 4.2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 

มหีน้าทีพ่จิารณาและแก้ไขปัญหาเรือ่ง

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจ

จะเกดิขึน้รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู ้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและ

ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

รายการ ท่ี เกี่ ยวโยงกันในการท�า

ธุรกรรมของบริษัทฯ น�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่าง

สม�่าเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่ 3  บทบาทของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความ

ส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง สังคม 

พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้จัดท�า

จรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติที่ดี  ให ้

พนักงานให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้

เสียกลุ ่มต่างๆ มีความซื่อสัตย์ต ่อ

หน้าที่ ไม่ทุจริต ไม่จ่ายสินบน ทั้งนี้ 

เพื่อให ้ เกิดการตอบสนองต ่อผล

ประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรง

และเป็นธรรม ซึง่สามารถสรปุแนวทาง

ปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

	 •	 ลูกค้า มุง่มัน่สร้างความพอใจ

และมัน่ใจให้แก่ลกูค้า พฒันาสนิค้าให้

มีคุณภาพและบริการที่ ดี ย่ิงขึ้นต ่อ

ลูกค้า อีกทั้งให้ความส�าคัญในการ

สร้างความสะดวกให้แก่ลกูค้า บรษิทัฯ 

เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้าโดยมี

หน่วยงานที่ติดตาม และรับเรื่องร้อง

เรียนน�ามาปรับปรุงการบริการอยู ่

เสมอ

	 •	 คู่ค้า มุ่งม่ันที่จะสร้างความ

สมัพนัธ์ทีด่ ีเอือ้ประโยชน์ร่วมกนั และ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู ่ค้าใน

ธุรกิจบริการด้วยความซื่อสัตย์อย่าง

สงูสดุ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ  ให้ความส�าคญั

อย่างสงูต่อคูค้่า  รวมทัง้ให้ความส�าคญั

ต่อความลับทางการค้าของคู่ค้า

	 •	 คู่แข่ง มุง่เน้นการแข่งขนัทาง

ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การให้บรกิารเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ

ลูกค้า ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู ่แข่ง

เพยีงเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  ใน

ขณะเดียวกันถือว่าบริษัทอื่นเป็นคู่ค้า

และเป็นผู ้ร ่วมวิชาชีพเดียวกัน มี

สัตยาบันร ่วมกันในการประกอบ

วิชาชีพ 

	 •	 สงัคม   คณะกรรมการตระหนกั

ถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดย

มอบเป็นนโยบายให้ฝ่ายจัดการน�า

เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 

(Corporate Social Responsibility) เพื่อให้

ความช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในภาพ

รวม และส่งเสรมิให้พนกังานตระหนกั

ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุก

ภาคส่วน

	 •	พนักงาน	 ใ ห ้ โ อ ก า ส แ ก ่

พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

ในการท�างาน และยึดหลักคุณธรรม

และความยุติธรรมในการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล ทั้งค ่าตอบแทน 

สวสัดกิาร กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพ่ือ

ความม่ันคงในอนาคตของพนักงาน 

ตลอดจนให้ความส�าคัญเรื่องการ

พฒันาพนกังานทกุระดบั ในด้านความ

รู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีในการท�างาน  

อีกทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและ 

สขุอนามยัของพนกังานในโรงงาน และ 

ให้พนกังานทกุคนปฏบิตังิานมกีารน�า

ระบบประเมินและการวดัผลอย่างเป็น

ธรรมตามความสามารถ (Competency) 

และได้ก�าหนดดัชนีการวัดผลส�าเร็จ 
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(KPIs : Key Performance Indicators) มา

วั ด ผ ล ส� า เ ร็ จ ใ น ก า ร ท� า ง า น ข อ ง

พนักงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย

	 •	 ผู้ถือหุ้น มุ ่ ง มั่ น ใ น ก า ร

ด�าเนินงานท่ีจะรกัษาผลประโยชน์ของ

ผูถ้อืหุน้เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุ

แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนท่ีดีและ

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ

เปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ลงทุน  ผู ้ถือหุ้น 

อย่างถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส และเชือ่

ถือได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้

ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

 1. คณะกรรมการบริษทัฯ มหีน้า

ที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง

ทีเ่ป็นทางการเงนิและมใิช่ทางการเงนิ

อย่างครบถ้วนทันเวลา และเชื่อถือได้ 

อย่างเท่าเทียมกัน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส ่วนได้เสียรับทราบ ทางรายงาน

ประจ�าปี การแจ้งข่าวสาร ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ 

โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี

ต า ม ที่ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง

ประเทศไทยได้ก�าหนดแนวทางไว้ โดย

บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างสม�่าเสมอท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารท้ังตลาดหลักทรัพย์

และ website ของบริษัทฯ

 2. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ ์ท�าหน ้าที่ เป ็นหน ่วยงาน

ประสานกับนักลงทุน สถาบัน นัก

วิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การด�าเนิน

งาน และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วย

ช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว 

และเข้าถึงได้ง่าย

 3. ข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ

อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจลงทนุ

หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์

ของผู ้ถือหุ ้น จะเปิดเผยหลังจากที่

ข้อมลูนัน้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว

 4. คณะกรรมการบริษัทฯ มี 

หน้าท่ีในการจัดท�ารายงานความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการต ่อ

รายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับ

รายงานประจ�าปี ค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการเป ็นรายบุคคลใน

รายงานประจ�าปี นอกจากนั้นจะต้อง

เปิดเผยรวมถึงจ�านวนครั้งในการ

ประชุมในแต่ละปี

 5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ดรูายงานการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

(Management Discussion and Analysis) 

ควบคูก่บังบการเงนิทกุไตรมาส รวมถงึ

ต้องพจิารณาค่าสอบบญัชแีละเปิดเผย

ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

 6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่

สะท้อนถงึภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือ

ลักษณะของค่าตอบแทน และรวมถึง

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่าน 

ได้รบัจากการเป็นกรรมการของบรษิทั

ย่อยด้วย

 7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 8. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 

ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ด�าเนินการ ตรวจสอบและดูแลการ

บริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มี

การวเิคราะห์ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจ

จะเกดิขึน้ พร้อมทัง้ด�าเนนิการให้มกีาร

บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู ่ใน

ระดับที่ยอมรับได้

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ
การแต่งตั้ง

 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มี

จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ควรไม่เกนิ 

12 คน สุดแต่ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะ

ก�าหนดเป็นครัง้คราว และในจ�านวนนี้

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ) 
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ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยครึ่ง

หนึ่งของกรรมการที่มีอยู่

 1.2 กรรมการจะต้องมคีณุสมบตัิ

แ ล ะ ไ ม ่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต ้ อ ง ห ้ า ม ต า ม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 

และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้

วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย และ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 1.3 คณะกรรมการก�าหนดหลัก

เกณฑ ์ ในการให ้กรรมการด� ารง

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึง

ประสทิธภิาพการท�างานของกรรมการ

ที่ด�ารงต�าแหน่งหลายบริษัทอย่าง

รอบคอบ และเพือ่ให้มัน่ใจว่ากรรมการ

สามารถทุ ่มเทเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดย

ก�าหนดจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละ

คนจะไปด�ารงต�าแหน่งให้เหมาะสมกบั

ลกัษณะหรอืสภาพธรุกจิของบรษิทั ซึง่

ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ 

เนือ่งจากประสทิธภิาพของการปฏบิตัิ

หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจ 

ลดลง หากจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการไป

ด�ารงต�าแหน่งมีมากเกินไป และมีการ

เ ป ิ ด เ ผ ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ ดั ง ก ล ่ า ว ใ ห ้

สาธารณชนทราบด้วย

 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จัด

ให้มีเลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีให้ 

ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควร

ทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรม

ของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้

มกีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั้งนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาจบ

ปรญิญาตรทีางด้านกฎหมายหรอืบญัชี 

หรือได ้ผ ่านการอบรมหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

เลขานุการ

 1.5 คณะกรรมการ สามารถตั้ง

คณะอนกุรรมการได้อย่างไม่จ�ากดัตาม

ความจ�าเป็น เพ่ือช่วยกลั่นกรองและ

ควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ

 1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

มี ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส แ ล ะ ชั ด เจ น โ ด ย 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูเ้ริม่ต้นการ

ส ร ร ห า  แ ล ะ เ ส น อ ชื่ อ บุ ค ค ล ที่ มี

คณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ พร้อมประวัติอย่าง

เพียงพอส�าหรับการคัดเลือก เม่ือได้

รายชือ่แล้วคณะกรรมการสรรหาเสนอ

รายชื่อต ่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาน�าเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น

เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

 1.7 มีการเปิดเผยประวัติของ

กรรมการทุกราย ผ่าน website ของ 

บริษัทฯ 

 1.8 กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

ใหม่จะได้รบัฟังการบรรยายสรปุเกีย่ว

กับข้อมูลที่มีความจ�าเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิติัหน้าทีก่รรมการ 

บริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือนนับจากที่

ได้รับการแต่งตั้ง

 1.9 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 

ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ

ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่าง

ชัดเจน ทั้งประเภทของต�าแหน่ง

กรรมการและจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถ

ไปด�ารงต�าแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน

 1.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ สรุป

ข้อมลูใหม่ๆ ให้กรรมการใหม่รบัทราบ

ผ่านทางคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ และให้

กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ 

เพ่ือให้เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้

 2.1 จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ

บั ง คั บ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ร ว ม ทั้ ง ม ต ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่

ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
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รอบคอบ โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู ้ มี 

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 2.2 พิจารณาและให้ความเห็น

ช อ บ ห รื อ อ นุ มั ติ ใ น เรื่ อ ง ที่ ส� า คั ญ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์  

เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง  

แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น 

 2.3 ติดตามและควบคุมดูแลให้

ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2.4 ดแูลให้การด�าเนนิธรุกจิของ 

บริษัทฯ มีความต่อเนื่องในระยะยาว 

และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน

พัฒนาผู ้บริหาร รวมทั้ งทบทวน

แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร

ระดบัสงู (Management Succession Plan)

 2.5 จัดให้มีนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เป ็นลาย

ลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ

นโยบายดงักล่าว รวมทัง้มกีารทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง

 2.6 ส่งเสรมิให้จดัท�าจรรยาบรรณ 

ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก

คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่

บรษิทัฯ ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้

ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

ดังกล่าวอย่างจริงจัง

 2.7 พิจารณาเรื่องความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การ

พิจารณาการท�ารายการที่อาจมีความ

ขัดแย ้งของผลประโยชน ์  ควรมี

แนวทางที่ชัดเจนและเป ็นไปเพื่อ 

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

โดยรวมเป็นส�าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้

เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการด�าเนนิ

การและการเปิดเผยข้อมลูของรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์

ให้ถูกต้องครบถ้วน

 2.8 ก�ากับดูแลให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมี

ก า ร ท บ ท ว น ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

ประสทิธผิลของการจัดการความเสีย่ง

อย่างสม�า่เสมอและในทกุๆ ระยะเวลา

ที่ พ บ ว ่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง

 2.9 จัดให้มีระบบการควบคุม

ด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงาน

ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย รวม

ท้ังจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

เป็นผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมดังกล ่าว และ

ทบทวนระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง

 2.10  คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื

คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความ

เห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปีของ 

บริษัทฯ

 2.11  จดัให้มแีนวทางการด�าเนนิ

การที่ ชัดเจนเกี่ยวกับผู ้ที่ประสงค์

จะแจ้งเบาะแส หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่าน

ทาง website หรือรายงานตรงต่อ

บริษัทฯ โดยช่องทางการแจ้งเบาะแส

อาจก�าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้ และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 2.12 จัดให้มีกลไกก�ากับดูแล

บรษิทัย่อย เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์

ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่

ในการพิจารณาความเหมาะสมของ

บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ

การท�ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ) 



141

 2.13   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้น

แต่ในกรณท่ีีมเีหตสุดุวสิยั โดยกรรมการ 

บริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

 2.14 ประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็น

ประจ�าทุกปี

3. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
ชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ี

พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่ง

ท่ีส�าคญัทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานอย่าง

รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ อย่าง

น้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้อง

มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และต้องมี

คณุสมบัตเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และตามนิยามกรรมการ

อิสระที่ก�าหนดส�าหรับบริษัทฯ โดย

เฉพาะ เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบ

ควบคมุภายใน ระบบรายงานทางการ

เงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

รวมถงึการพจิารณาคดัเลอืกและแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชี

 3.2 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง 

ประธานและกรรมการของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 

ค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 

บริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวนไม่

น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อย

ก ว ่ า กึ่ ง ห นึ่ ง แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ข อ ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็น

กรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งน้ี ประธาน

กรรมการบรษิทัฯ ไม่ควรเป็นกรรมการ

หรือประธานของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 

ค่าตอบแทน 

4. การประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ และ
การได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ 

 4.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จัด

ให้มีการก�าหนดตารางการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็น

รายปี และให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้ง

ใ ห ้ ก ร ร ม ก า ร แ ต ่ ล ะ ค น รั บ ท ร า บ

ก�าหนดการดังกล่าว 

 4.2 คณะกรรมการบริษทัฯ จะได้

รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การประชุมเป็นการล่วงหน้า โดย 

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดท�า

หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระ 

การประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมก ่อนการประชุมล ่วงหน้า 

อย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ 

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด ้ มี เว ล า ศึ ก ษ า ข ้ อ มู ล 

อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  

เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน

 4.3 ประธานกรรมการเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบในการจัดวาระการ

ประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ

ประธานเจ ้ าหน ้าที่บริหาร  และ

กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ

ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม  

โดยก�าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ 

มีหน้าที่รวบรวมการน�าเสนอเรื่องเข้า

สูว่าระการประชมุจากกรรมการแต่ละ

ท่าน

 4.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน

แต่ละวาระการประชุมจะต้องงดออก

เสยีง หรอืงดให้ความเหน็ในวาระนัน้ๆ 

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วน

ได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความ

ร ่ วมมือให ้กรรมการปฏิบั ติตาม

นโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่

ประชมุเพือ่รบัทราบและเชญิกรรมการ

ทีม่ส่ีวนได้เสยีออกนอกห้องประชมุใน

วาระนั้นๆ 

 4.5 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  

มอบหมายให ้ เลขานุการบริษัทฯ  

ท� า ห น ้ า ที่ บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ้ 

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา   และต้องมี

ความชัดเจนทั้งผลการประชุมและ

ความเหน็ของคณะกรรมการ เพือ่ใช้ใน
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การอ้างอิง

5. ค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ และ

ประธานเจ ้าหน้าที่บริหารไม ่อาจ

ก�าหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได ้ 

เ น่ืองจากเป ็นการขัดกันของผล

ประโยชน์ การก�าหนดค่าตอบแทนจึง

ต้องด�าเนินการโดยคณะกรรมการ 

บรรษทัภิบาล สรรหา และพจิารณาคา่

ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�าหนดและ

เสนอให้กรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึง

ให้ผู ้ถือหุ ้นเห็นชอบตามผลงานท่ี 

คณะกรรมการได้ท�าไว้ต่อไป

 5.1 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

มหีน้าท่ีให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทนของ 

คณะกรรมการฯ และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ในด้านการก�าหนดโครงสร้าง/

องค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่าง

เป็นธรรม เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ 

และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 

อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษา

ก ร ร ม ก า ร ท่ี มี คุ ณ ภ า พ ไว ้ ไ ด ้ ห รื อ 

เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

มโีครงสร้าง/องค์ประกอบค่าตอบแทน

ที่มีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการ

เข้าใจ

 5.2 ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิพิจารณา 

หลักเกณฑ์และนโยบายการก�าหนด 

ค ่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร ใ น แ ต ่ ล ะ

ต�าแหน่งทุกปี โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ต้องน�าเสนอค่าตอบแทน

กรรมการให้ผู ้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา 

โดยก�าหนดเป็นวาระการประชุมใน

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น

 5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ และ

ผู ้บริหารระดับสูงจะต้องรายงาน 

เ ก่ี ย ว กั บ ค ่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร  

หลกัการเหตผุลไว้ในรายงานประจ�าปี

และงบการเงินของบริษัทฯ

6. การประเมินผลของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จัด

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วม

กันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อ

ปรบัปรงุแก้ไขต่อไป ทัง้นี ้การประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะใช้แนวทางตามการประเมนิ 

ที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และด�าเนินการปรับปรุง

เพิ่มเติมเพื่อให ้ เหมาะสมกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จัด

ให้มีการประเมินผลงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือเปรียบเทียบกับ

ผลการด�าเนินงานโดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะท�าการประเมินในแบบ

ประเมนิผล และคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็น

ผู ้แจ ้งผลการประเมินต่อประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

7. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
 7.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบ

หมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และฝ่ายบริหาร จัดท�าแผนในการ

ทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

ในระดับบริหารและต�าแหน่งในสาย

งานหลัก

 7.2 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 

ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานเพื่อทราบเป ็นประจ�าถึง

แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อ

เตรียมความพร ้อมที่ต ่อ เนื่องถึง 

ผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้

 7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่ามรีะบบการ

คัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ

ตามความเหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและ 
ผู้บริหาร

 8.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะส่ง

เสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีาร

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ) 
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 8.2 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะได้

รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงาน

ก�ากับดูแลอย ่างสม�่ า เสมอ และ 

ต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขานุการ 

บริษทัฯ ประสานงานกบักรรมการเพือ่

แจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

9. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษัทฯ

 9.1 ปฏิบัติหน ้าที่ด ้วยความ 

รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความ

ซือ่สตัย์สจุริต เพือ่ประโยชน์สงูสดุของ 

บรษิทัฯ  เป็นส�าคญั รวมทัง้ต้องปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ  

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 9.2 จัดการเรื่ องการประชุม 

คณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best 

Practices)

 9.3 บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

รวมทั้งแจ ้งมติของที่ประชุมคณะ

กรรมการและท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้

ผูบ้ริหารทีเ่กีย่วข้องทราบ และตดิตาม

ให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวผ่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 9.4 จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสาร

ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ

และรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นและ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 9.5 เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวน

ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ 

ผู้บริหาร

 9.6 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศในส่วนที่ 

รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ากับดูแล

ตามระเบียบและข ้อก�าหนดของ 

หน่วยงานทางการ

 9.7 ติ ด ต ่ อ แ ล ะ สื่ อ ส า ร กั บ 

ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปให้ได้รบัทราบสทิธต่ิางๆ 

ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

 9.8 ให ้ค�าแนะน�าและข ้อมูล

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการ

ต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ

สม�า่เสมอ

 9.9 ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ 

คณะกรรมการ เพือ่ให้กรรมการปฏบิตัิ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล



ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม



ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจร่วม	30	ปี	บริษัท	 เอ็มเค	 เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน) 
	ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคู่ไปกบัการยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมอย่างสม�า่เสมอ	
ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ	ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของ
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หวังที่จะสร้างผลกระทบ
เชิงบวกแก่สงัคม	และสรา้งการเตบิโตทีย่ั่งยนื	ผ่านการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการภายในองค์กร
ที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการปันผลประโยชน์กับคู่ค้า	 เรามุ่งมั่นที่จะสอดแทรกการ
ด�าเนินกิจการด้วยความรบัผดิชอบและกจิกรรมต่อสงัคมในหลกัการด�าเนนิกจิการอย่างต่อเนือ่งต่อ
ไป	เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัท่ีว่า	“ส่งมอบความสขุแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารท่ีอร่อย	
มีคุณภาพ	ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ	และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	ตลอด
จนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

การด�าเนินกิจการด้วย 
ความรับผิดชอบ	 
(CSR-in-Process)

 การด�าเนินกิจการด้วยความ 

รับผิดชอบต ่อสังคมของบริษัทฯ 

ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่า มูลค่า 

เชิงเศรษฐกิจสามารถท่ีจะถูกสร้างไป

พร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม 

และท�าให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไป

พร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของ

สังคมได้

การก�ากับดูแลกิจการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

 ระบบการก�ากับดูแลกิจการมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนิน

ธุรกิจ นโยบายและกฎต่างๆ ถูกตั้ง

ข้ึนเพื่อรักษาความสามัคคีและความ

เป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร การ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เอง

โดยตรง เน่ืองจากจะเป็นการผลักดัน

ให้บริษัทฯ มีการจัดการทางด้านการ

เงิน กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี อีกทั้ง

ยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การประกอบกิจการด้วย 
ความเป็นธรรม 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ

ด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐาน

นโยบายในการปฏิบัติต่อคู ่ค้าอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การ

ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้อง

ค�านงึถงึความเสมอภาคและเป็นธรรม

ต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

ต่อบริษัทฯ ตลอดทั้งวงจรเป็นส�าคัญ  

นอกจากนี ้บรษิทัฯ พร้อมเข้าไปมส่ีวน

ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วม

กับคู่ค้าโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
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 บริษัทฯ ยังมีนโยบายปฏิบัติต่อ

คู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา

การแข่งขนัทีด่ ีไม่ละเมดิความลบัหรอื

ล่วงรูค้วามลบัทางการค้าของคูค้่าด้วย

วธิฉ้ีอฉล ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความ

ลบัของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยวธิกีาร

ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่

ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การด�าเนินการเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นยังคง

ทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งราก

ลกึลงในทกุภาคส่วนของสงัคมไทย ส่ง

ผลให้การด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมต้องหยุดชะงกัและเกดิความ

เสียหาย ท�าให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สงัคมด�าเนนิไปได้ช้ากว่าทีค่วรจะเป็น 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธิผล ผู้น�าทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความ

เห็นในการร่วมจับมือกันแก้ไขอย่าง

จริงจัง มุ ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

นโยบายความร่วมมือนี้ได้ขยายมาสู่

ภาคธุรกิจด้วย

 บ ท บ า ท ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ใ น

ฐ า น ะ บ ริ ษั ท ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คือการท�าหน้าที่ส�าคัญในการเป็น

แบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการ

คอร ์ รัปชั่นให ้ภาคเอกชน อีกทั้ ง

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันใน

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปช่ัน

ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็น

รูปธรรมในการต่อต้านคอร์รัปช่ันที่

ชดัเจน บริษทัฯ  โดยประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจงึได้ลง

นามในค�าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2557 และเพื่อให้การด�าเนิน

การเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธาน

กรรมการและประธานเจ ้าหน้าที่

บริหารจึงได้แต่งตั้งคณะท�างานการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2557 เพื่อด�าเนินการประเมิน

ตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อต้าน

การคอร์รปัช่ันของบรษิทัฯ นอกจากน้ี  

ในปี 2558 คณะท�างานการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นได้จัดท�านโยบายต่อต้าน

คอร์รปัชัน่และแนวทางปฏบิติัเกีย่วกบั

การต่อต้านการคอร์รปัช่ันซึง่ได้รบัการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ น�าไปใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 อนึง่ นอกจากการจัดท�านโยบาย

ท่ีป้องกันการกระท�าผิดครรลองแล้ว 

บุคลากรทุกระดับในองค์กรล้วนได้

รับการปลูกฝังมิให้รับอามิสสินจ้าง

หรอืสนิน�า้ใจใดแม้ในกรณทีีม่กีารมอบ

ของขวญัตามธรรมเนยีมเทศกาลต่างๆ 

หากมีความจ�าเป็นต้องรับไว้ สินน�า้ใจ

ดังกล่าวจะถูกน�ามาเก็บไว้เพื่อน�าไป

มอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป 

ภายหลัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

 “วัฒนธรรมเอ็มเค” เปรียบ

เสมือนเครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ 

ยึดมั่นและน�ามาใช้ในการส่งเสริมการ

เคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งใช้เป็น

แนวความคิดหลักในการขับเคลื่อน

องค์กร เน่ืองด้วยบริษัทฯ เน้นการ

บริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่

มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและมี

เป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความ

ส�าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่า

เทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดินา ไม่เลือก

ปฏิบัติ ตลอดจนไม่น�าความแตกต่าง

ด้านเช้ือชาติ สัญชาติ ภูมิล�าเนา สีผิว 

เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ เพราะบริษัทฯ  เช่ือว่า 

มนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี  

สิทธิและเสรีภาพในตนเอง 

 นอกจากความแตกต่างดังที่ 

กล ่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีความ 

เช่ือม่ันในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพ

ที่มีความผิดปกติทางสายตาหรือ 

การสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้บุคคล

ดังกล่าวเข้าท�างานเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรบัผดิชอบในขอบเขตทีส่ามารถ

ท�าได้ และมคีวามคาดหวงัในการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลเหล่าน้ี 

ต่อไปในอนาคต
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การปฏิบัติต่อแรงงาน 
อย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงาน

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการ

บรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ ทีม่คีณุค่า

ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะ

ให้การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้าน

โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยก

ย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดย

ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 (1) ปฏิบตัต่ิอพนกังานด้วยความ

สุภาพ และให้ความเคารพต่อความ

เป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์

 (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ต่อพนักงาน

 (3) ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมใน

การท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ

และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 (4)การแต ่งตั้ งและโยกย ้าย 

รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ

พนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ  

และตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความรู ้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงานนั้น

 (5) ให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

ความรูค้วามสามารถของพนกังานโดย

ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 (6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้

ทางวิชาชีพของพนักงาน

 (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

บังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน

อย่างเคร่งครัด

 (8) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ 

ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความ

กดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง

แผนกพนักงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่อง

ทางในการให้ค�าแนะน�า รวมถงึปรกึษา

ปัญหาร้องเรียนต่างๆ แก่พนักงาน 

รวมทั้งจัดท�าโครงการ “The Healthy 

Body Project” เพ่ือช่วยให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร 

ออกก�าลังกาย และเพื่อเป ็นการ 

ส ่ ง เสริมสุขภาพที่ ดี แก ่พนักงาน 

บริษัทฯ ได้แบ่งพ้ืนที่ส�านักงานใหญ่

ส่วนหนึ่งสร้างห้องออกก�าลังกาย 

และยงัสามารถใช้เป็นห้องท�ากจิกรรม

ต่างๆ ได้อีกด้วย บริษัทฯ ยังให้ความ

ส�า คัญในเรื่ องความปลอดภัยใน

การท�างาน รวมถึงมีการจัดสถานที่

ท�างานและจัดเตรียมอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการ

ท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ

ความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อม

ในการท�างานที่ดี และเพื่อเป็นการ

สนับสนุนการพัฒนาความรู ้ความ

สามารถของพนักงาน ทางบริษัทฯ 

ได้จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่

พนักงานที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 เ พื่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ไ ป กั บ 

วิสัยทัศน์  เอ็มเคมุ ่งม่ันที่จะสร ้าง 

ความสุขและสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าจาก

การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 

รสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ พร้อม

กับการบริการที่ประทับใจ บริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความ

ปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพ

และความสะอาดของอาหารทุก

รายการ เรามีผู้ช�านาญการคอยตรวจ

สอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารและ

การบริการอยู่ภายใต้มาตรฐานความ

ปลอดภยัในทกุขัน้ตอน ดแูลตัง้แต่การ

รับมอบสินค้า ขั้นตอนการปรุงอาหาร

ในโรงงานครัวกลาง ระบบขนส่ง

ไปยังสาขาทั่วประเทศ และการจัด

เก็บอาหารในแต่ละสาขา นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู ้

แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและ

สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่

วางไว้ ซ่ึงมาตรฐานต่างๆ ที่น�ามาใช้ 

ได้รบัการรบัรองจากสถาบนัต่างๆ เช่น

	 •	 ใบรับรองมาตรฐานระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อ

รับรองว่าครัวกลางเอ็มเคมีระบบการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัย

ในการผลิตอาหาร ซ่ึงเป็นมาตรฐาน

สากลที่ทั่วโลกยอมรับ

	 •	 ใบรับรองความปลอดภัย

ของอาหาร (Hazard Analysis Critical 

Control Point หรอื HACCP) ซึง่เป็นระบบ

การจัดการเพื่อความปลอดภัยของ
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อาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติท่ี

ต้องควบคุม (Critical Control Point หรือ 

CCP) ของการผลิต ซ่ึงผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารสามารถน�าไป

ปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร 

ตัง้แต่ผูผ้ลติเบ้ืองต้น (Primary Producer) 

จนถึงผู้บริโภคข้ันสุดท้าย เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

	 •	 ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีใน

การผลิต (Good Manufacturing Practices 

หรือ GMP) โดยเน้นกระบวนการผลิต

ที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตท่ีครัว

กลาง อุปกรณ์การผลิต รวมถึงการจัด

ส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค

	 •	 ใบรับรองระบบการตรวจ

สอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้

สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับรองว่า

บริษัทฯ สามารถด�าเนินการตรวจ

สอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้

สด ที่จ�าหน่ายได้อย่างเป็นระบบ และ

สามารถทวนสอบได้

	 •	 ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก	

“โครงการอาหารปลอดภัย” (Food 

S a f e t y )  ข อ ง ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

ว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบสาร

ปนเป้ือนในอาหาร ได้แก่ สารบอร์แรกซ์ 

สารกนัรา สารฟอกขาว สารฟอร์มาลนิ 

และยาฆ่าแมลง

 

•	 ได้รับการรับรองจาก	“โครงการ

ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือก

ใช้สินค้า Q” (Q Restaurant) ซึ่งเป็น

โครงการของส�านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารเลือกใช้

วัตถุดิบจากสินค้า Q ซึ่งเป็นสินค้าที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ

การผลิตที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค

สินค้าที่มีความปลอดภัย

	 •	 ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก	

“โครงการปลอดผงชูรส” ของสถาบัน

อาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่ทาง

สถาบันอาหารจะเข้ามาท�าการตรวจ

สอบรับรองระบบโดยการน�าตัวอย่าง

อาหาร เครื่องปรุง และน�้าจิ้ม มา

ท�าการตรวจหาสาร MSG (Monosodium 

Glutamate) ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้

ม่ันใจว่าอาหารทุกจานในร้านเอ็มเค 

สะอาด ปลอดภัย และปลอดผงชูรส

อย่างแท้จริง โดยสถาบันอาหารได้

ท�าการมอบป้ายรับรองปลอดผงชูรส

ให้กับร้านเอ็มเคทุกสาขา

 ในส่วนของการใช้น�า้มนัทอดซ�า้ 

ทางบริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบโดย

ดูท่ีมาตรฐานสารที่เรียกว่า “สารโพ

ลาร์” (Polar Compounds) ซึ่งก�าหนดว่า

สารโพลาร์จะต้องไม่เกินค่าที่สามารถ

ใช้ต่อได้ และด้วยความรับผิดชอบที่

มีต่อสุขภาพของชุมชน บริษัทฯ จะ

น�าน�้ามันที่ใช้แล้วไปขายต่อเพื่อน�า

ไปใช้ในการผลิตเป็นน�า้มันไบโอดีเซล

เท่านั้น 

 และด้วยนโยบายในการดูแล

สุขภาพของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้ร่วม

มือกับสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัย

มหิดล ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้

ในการค�านวณค่าพลังงานอาหาร 

(Calorie-Calculation Program) โปรแกรม

น้ีจะค�านวณพลังงานอาหารที่ลูกค้า  

ได้รับในมื้อนั้นๆ เป็นรายบุคคล โดย 

ใ บ แ ส ด ง ผ ล จ ะ ถู ก น� า ม า ม อ บ ใ ห ้ 

พร้อมกับใบเสร็จ ลูกค้าที่รักสุขภาพ

โดยส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับใบ

แสดงผลนี้ เพราะสามารถช่วยในการ

ควบคุมการรับประทานอาหารได้เป็น

อย่างดี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มีความตั้งใจในการ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน

เกณฑ์น้อยทีส่ดุตลอดทัง้สายธารธรุกจิ 

เพื่อรักษาและด�ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ

ประกอบกิจการอยู่ เช่น 

	 •	 การสร้างระบบที่เข้มงวดใน

การก�าจัดขยะติดเช้ือ บรษิทัฯ จะก�าจดั

ขยะติดเชื้อภายในห้องปฏิบัติการ 

จุ ล ชี ว วิ ท ย า ใ น โ ร ง ง า น  ซึ่ ง มี

กระบวนการฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส

	 •	 ระบบบ�าบัดน�้ า เสียก ่อน

ปล่อยลงสู่ล�าคลอง โดยมีการตรวจ
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คุณภาพน�้าทิ้งตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ .  2535  กระทรวง

อุตสาหกรรม 

	 •	 การควบคุมผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรม

อตุสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวม

ท้ังปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบงัคบัที่

เกีย่วข้องอย่างครบถ้วน บรษิทัฯ มกีาร

จัดตั้งนโยบายตรวจวัดเเละลดการใช้

พลังงานที่ครัวกลางเเละสาขา

	 •	 ตั้งแต่ปลายปี	2556	บริษัทฯ

มีการน�าหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอด

ไฟประเภทประหยัดพลังงานและมี

ความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด

บ่อยมาใช้ในร้านอาหารสาขาใหม่ๆ

และมีความพยายามที่จะน�าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปสู่ร้านอาหาร

สาขาที่เปิดบริการก่อนหน้าให้ครบ 

ทุกแห่ง

	 •	 ในกระบวนการขนส่ง	 ทาง 

บริษัทฯ ได ้ศึกษาการบริหารและ

ติดตามพิกัดต�าแหน่งยานพาหนะ 

(Fleet Management) ทีมงานขนส่งนั้น

มีการก�าหนดเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อ

ที่จะประหยัดน�้ามันเเละบริหารพื้นที่

ขนส่งของรถให้เต็มท่ีสุด นอกจากนี้ 

เเล้วบรษิทัฯ มกีารก�าหนดความเรว็ใน

การขบัขีเ่เละตดิตัง้เทคโนโลยีเพือ่ทีจ่ะ

สอดส่องให้ยานพาหนะใช้ความเร็ว

ในการขับขี่ที่ 80-90 กม./ชม. ซึ่งเป็น

ระดับความเร็วที่ให้ประโยชน์ในเรื่อง

การประหยัดพลังงาน  ทั้งนี้พนักงาน

ขับรถได้ถูกฝึกตามหลักสูตรการขับข่ี

เเบบประหยัดน�้ามัน เเละรถแต่ละคัน

จะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อความ

สะดวกในการควบคุมดูแลรวมถึง

ตรวจสอบเส้นทางเดินรถ

	 •	 ส ่ ง เสริมให ้พ นักงานใช ้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ

รีไซเคิลวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษและ

พลาสติก การใช้น�า้อย่างประหยัด และ

การแยกขยะ เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชน 
หรือสังคม

 สืบเน่ืองจากค�ามั่นสัญญาที่จะ

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแนวทาง 

CSR-in-Process บริษัทฯ มุ่งเน้นใน

การเชื่อมต่อความส�าเร็จของธุรกิจ

กับความก้าวหน้าของสังคมให้มีการ

พัฒนาไปพร้อมกัน

1.	 การจัดซื้อวัตถุดิบจาก 
โครงการหลวง

 บริษัทฯ มีนโยบายการใช้สินค้า

ท่ีผลิตในประเทศเป็นหลัก นับต้ังแต่

ปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้ท�าสัญญา 

ร ่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือ

ท�าการซื้อขายสินค้า เเละในปัจจุบัน

ปริมาณผักกว่าครึ่งที่ร ้านอาหารใน

เครือของบริษัทฯ ใช้ในการประกอบ

อาหารน้ันถูกท�าการซื้อเเละคัดสรร

ผ่านโครงการหลวง การร่วมมือของ 

บริษัทฯ เเละมูลนิธิโครงการหลวง

ไม่หยุดอยู่เพียงเเค่การเป็นผู้ซื้อเเละ

ผู้ขาย ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมศึกษา

เเละพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนชาวไร่ 

บริษัทฯ ได ้บริจาคเงินเพ่ือพัฒนา 

โรงเรอืน และการเป็นอยูข่องเกษตรกร

และครอบครวั โดยสนบัสนนุโครงการ

สร ้างสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และ

โครงสร้างระบบของการเกษตรเพือ่ให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคต 

บริษัทฯ ยังคงมีการด�าเนินโครงการ

อย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร การศึกษา 

เเละการกักเก็บน�า้

2.	 โครงการการศกึษา 
ระบบทวภิาคี

 บริษัทฯ ได ้มีความร ่วมมือ

กับส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และวิทยาลัยในสังกัด 49 

แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาในการมอบเงินทุนการ

ศึกษา โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ 

เเละเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้

เเก่นักศึกษาอาชีวะ บริษัทฯ ท�าการ

ฝึกอบรมนักเรียนให้มีความพร้อม 

ทั้ งด ้านวิชาการและทักษะอาชีพ  

ร่วมกันร่างหลักสูตรและมีการสอน

ในสถานศึกษาควบคู ่ ไป กับการ 

ปฏิบั ติงานในสถานประกอบการ 

เพื่อให้ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มี 

ความรูค้วามสามารถ เข้าใจงานบรกิาร

อย่างแท้จริง และมีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดย

มีหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. ปวส. 

และปริญญาตรี ทั้งนี้  ทางบริษัทฯ 

ได้เข้าร่วมรับผิดชอบต้ังแต่การไป

ประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษาเพื่อให้

ข้อมลูเกีย่วกบัโครงการ ท�าความเข้าใจ
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กับครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา  รวมจนถึงการดูแลนักเรียน

ระหว่างท่ีอยูก่บัทางบรษิทัฯ อย่างเป็น

ประจ�า การช่วยเหลือค่าเทอมตลอด

ระยะเวลาการศึกษาพร้อมเบ้ียเล้ียง

และสวัสดิการต่างๆ การจัดอบรม

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน 

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เริ่มฝึกงานและระหว่างการฝึกงาน 

รวมถึงการจัดงานมอบวุฒิบัตรหลัง

จากจบการศกึษา เป็นต้น โดยปัจจบุนั

มี นักเรียนท่ีส�า เร็จการศึกษาจาก

โครงการกับทางบริษัทฯ แล้วจ�านวน 

มากกว่า 250 คน บริษัท เอ็มเค  

เรสโตรองต์ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ท�าการยกระดับความร่วมมือกับ

สถานศึกษา โดยท�าความเข้าใจความ

ต้องการของชุมชนและจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้เอ็มเค “MK Brain Center” ที่

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นท่ีในการ

ใช้อบรมเกี่ยวกับงานการบริการร้าน

อาหาร และเรียนรูใ้นสถานทีเ่สมอืนจรงิ

เพื่อให้เกิดบรรยากาศคล้ายกับการ

ท�างานมากที่สุด โดยจะมีครูผู ้สอน

ของสถาบนัฝึกอบรมเอม็เคเข้าร่วมใน

การสอนด้วย

3.	 โครงการสนบัสนนุนกัเรยีนพกิาร
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จ�ากดั (มหาชน) พยายามทีจ่ะสนบัสนนุ 

เเละส ่งเสริมให ้กลุ ่มคนผู ้พิการม ี

อาชีพเเละมีความมั่นใจโดยการเปิด

โอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน 

โสตศึกษาและโรงเรียนปัญญานุกูล

จ�านวนกว่า 18 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่เป็น

เด็กนักเรียนในกลุ่มบกพร่องทางการ

ได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาได้

เข้าร่วมท�างานกับบริษัทฯ  นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ   มคีวามมุง่หวงัให้เดก็นกัเรยีน

กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการ

จัดการเรียนการสอนทักษะในการให้

บรกิารตามหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ทวิภาคีระดับมัธยมปลายของสถาบัน

ฝึกอบรมเอ็มเคแก่เด็กนักเรียนเพ่ือ

เพิ่มประสบการณ์และทักษะที่จ�าเป็น 

โดยก่อนการท�างาน ทั้งนักเรียนและ

ผู ้ปกครองจะได้รับการปฐมนิเทศ

เก่ียวกับกระบวนการท�างาน และ 

พาชมสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ฝึกปฏิบัติจริงที่สาขา และหลังจากจบ

การฝึกอบรม นักเรียนคนใดมีความ

สนใจก็สามารถท�างานต่อเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์หรอืหารายได้พเิศษ โดย

ทางบริษัทฯ จะมีการมอบหมายให้ 

เจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจเยีย่มตามสาขาเพ่ือ

ทีจ่ะดเูเลการปรบัตัวเเละความเป็นอยู่

ของนักเรียน ซึ่งในขณะน้ีบริษัทฯ ได้ 

เปิดโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพน้ี

ให้เเก่เด็กนักเรียนพิการเป็นจ�านวน 

202 คน 

4.	 การมอบทุนการศึกษาส�าหรับ
การศึกษาขั้นสูง

 บริษัทฯ ได ้เห็นความส�าคัญ

ของความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน

ของบุคลากร จึงได้ท�าความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าหลายแห่งเพื่อ

เป็นคู่สัญญาในการมอบทุนกู้ยืมให้

แก่พนักงานเพื่อการศึกษาในระดับ

ปริญญาขั้นสูง เพ่ือให้ได้ความรู้และ

ประสบการณ์ที่จะสามารถน�ามาใช้

ในการปฏบิติังานเพ่ือการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง

5.	 โครงการจัดสร้างโรงครัว
 บริษัทฯ ต้ังเป้าที่จะสนับสนุน

การให้ความรูเ้กีย่วกบัวธีิการประกอบ

อาหารซึ่งถูกหลักอนามัยเเก่ชุมชน 

บริษัทฯ ได้ท�าการจัดสร้างโรงครัว

มาตรฐานให้กับเสถียรธรรมสถาน 

เน่ืองจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเสถียร

ธรรมสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรม

ส�าหรับสุภาพสตรีที่มีศักยภาพพัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยได้  ดังนั้นบริษัทฯ

จึงต้องการมีส่วนร่วมในการสร้าง

สภาพเเวดล้อมที่ดี สะอาด เเละถูก

สุขลักษณะในการรับประทานอาหาร

ให้กับสถานปฏิบัติธรรมแห่งน้ี เพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมต่อไป

การสร้างนวัตกรรมและ 
เผยแพร่นวัตกรรม

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญทาง

ด้านนวัตกรรมเเละดีไซน์ต้ังแต่สมัย

ที่บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจ ในอดีต

หน่ึงในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการ

ระเบิดเเละไฟไหม้ในเมืองไทยน้ัน 

สืบเนื่องมาจากการใช้เเก๊ส ด้วยความ

มุ ่งมั่นที่จะดูเเลความปลอดภัยของ 

ลูกค้าเเละพนักงาน บริษัทฯ จึงริเริ่ม

ในการออกเเบบหม้อไฟฟ้าของตนเอง

เพ่ือที่จะน�ามาทดแทนหม้อแก๊ส เเละ

มีนโยบายห ้ามใช ้ เ เก ๊สทั้ งในโซน 

บรกิารเเละโซนครวัส�าหรบัร้านอาหาร

150 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(ต่อ)	



ในเครือทั้งหมด สัญลักษณ์หม้อแดง

ของร้านเอ็มเคจึงเป็นเครื่องหมาย

ของคุณภาพและความใส่ใจที่ทาง 

บริษัทฯ มีต่อลูกค้าเเละพนักงานมา

โดยตลอด ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังมีการ

ปรับปรุงรูปแบบของหม้อไฟฟ้าอย่าง

ต่อเนื่องจนมาเป็นเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า 

(Induction) ซ่ึงปลอดภัยจากการถูก 

ไฟดูด 100%

 อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ร้านเอ็มเค

เป็นผูค้ดิค้นและทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่

หลายคือ คอนโดใส่อาหาร เนื่องจาก 

บริษัทฯ พบปัญหาพื้นที่ที่ค่อนข้าง

จ�ากัดบนโต๊ะอาหาร และด้วยเเรง 

บันดาลใจจากการออกแบบของ 

คอนโดมีเนียม คอนโดใส่อาหารจึงถูก 

ออกเเบบมาให้สามารถวางซ้อนกัน 

ได ้หลายชั้นโดยที่ ยั งสามารถคง

มาตรฐานความสะอาดไว้ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการ

ใช้นวัตกรรม PDA ในการสั่งอาหาร

เพื่อความรวดเร็วในการบริการลูกค้า 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ของพนักงาน ลดความผิดพลาด 

เเละลดเวลาที่ลูกค้ารออาหาร อีกทั้ง 

ทางบริ ษัทฯ ได ้ มีการร ่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ โดยการให้

ทุนเพื่อค้นคว้าและวิจัยเพื่อประดิษฐ์ 

หุ ่นยนต์เสิร ์ฟอาหาร โครงการนี้

นอกจากจะเป็นการเพิม่ประสบการณ์

ที่พิเศษให้เเก่ร้านเอ็มเคโดยมีหุ่นยนต์

มาเสร์ิฟเเล้ว ยงัเปิดโอกาสให้นกัศกึษา

ฝึกทักษะทางเทคนิค เเก้ไขปัญหาจาก

สถานการณ์จริง เเละได้ลงมือปฏิบัติ

จนเห็นผลงานวิจัยของตนเองออก

มาเป็นรูปธรรมเเละน�ามาใช้เพื่อเกิด

ประโยชน์ได้จริง

 บริษัทฯ ยังคงท�าการพัฒนา

นวัตกรรมอย ่างต ่อ เนื่อง เพื่อให ้

สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มีการคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถพัฒนา 

การบริการให้ดียิ่งขึ้น  โดยในปี 2556 

บริษัทฯ ได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ Tablet 

บนโต๊ะอาหารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถ

สัง่อาหารได้เอง (Self-Ordering System) 

และในปัจจบุนับรษิทัฯ ได้ติดต้ังระบบ

ดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 80 สาขา 

กิจกรรมเพื่อสังคม	 
(CSR-After	Process)

 บรษิทัฯ      ตระหนกัถงึความส�าคญั 

ต่อการคนืสิง่ดีๆ  ให้แก่สงัคมเพือ่ความ

ยั่งยืน ดังนั้น ทุกปีทางบริษัทฯ จึงได้มี

การบริจาคเงินและให้ความช่วยเหลือ

แก่สถานพยาบาล สถานศึกษา และ

องค์กรต่างๆ อยู่เสมอเพื่อเป็นก�าลัง

ในการสร้างโอกาสส�าหรบัผูย้ากไร้และ

ขาดแคลน

 เน่ืองจากบรษิทัฯ    เป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจอาหาร  บริษัทฯ จึงมีความ

ตั้งใจที่จะสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้บุคลากรของโรงพยาบาลผ่านการ 

รับประทานอาหาร  บริษัทฯ ได้เปิด

บริการร้านอาหารในเครือเอ็มเคฯ 

ทั้ ง ห ม ด  4  ร ้ า น  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  

ร้านเอ็มเค สุกี้ ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 

ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ ราเมน และ 

ร้านกาแฟ เลอ เพอทิท ณ อาคาร 

ป ิยมหาราชการุณย์  โรงพยาบาล

ศิริราช ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ท�าการยก

ผลก�าไรทั้งหมดที่ได้จากการด�าเนิน

งานหลังหักค่าใช้จ ่ายให้แก่มูลนิธ ิ

โรงพยาบาลศิริราช
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับดูแล

งานด้านบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่าง

น้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ มีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ หรอืในกรณทีีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนที่ว่างลง ก็จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พจิารณาค่าตอบแทนซึง่ตนเข้ามาแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนชดุปัจจบุนัประกอบ

ด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

    1. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน ์  เป็นประธาน

    2. นายอรรถพล ชดช้อย  เป็นกรรมการ

    3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  เป็นกรรมการ

 นบัตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2559 จนถงึวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาค่า

ตอบแทนได้มกีารประชมุ 2 ครัง้ เพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และ

พจิารณาค่าตอบแทน ซึง่ผลของการประชมุสรปุได้ดงันี้

 1. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าที่บริหารเกี่ยวกับโบนัสประจ�าปี 2559 และการปรับขึ้นเงินเดือนส�าหรับปี 

2560 โดยได้พจิารณาถงึผลการด�าเนนิงานประจ�าปีของบรษิทัฯโดยรวม ผลการปฏบิตังิานในด้านทีส่�าคญัอืน่ และการสร้าง

ผลตอบแทนให้แก่บรษิทัฯในระยะยาว รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทนโดยการเปรยีบเทยีบกบัต�าแหน่งที่

เท่ากันของบริษัทอื่นที่เทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม  ที่ประชุม

มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว ส่วนโบนัสประจ�าปี 2559 และ

การปรับขึ้นเงินเดือนของปี 2560 ให้อยู่ในระดับเช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทฯ
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 2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯจัด

ตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ  และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือนมี

ความเหมาะสมแล้ว  ส่วนค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมนั้น 

ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอให้ปรับขึ้น  เนื่องจากอัตราที่จ่ายอยู่น้ันอยู่ในระดับที่ต�่าเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นโบนัส

ประจ�าปี 2559 เห็นควรเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลประจ�าปี 2559 ที่จะเสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยได้ยึด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระในครั้งนี้ คอื  นายฤทธิ ์ธรีะโกเมน  นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยทุธ ์กลับเข้ารบัต�าแหน่งเป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีการมาร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ และให้ค�าแนะน�าที่

สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

  

 (ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์)

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดย 

มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ  โดยมีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในท�าหน้าที่ติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากร 

ของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความ

เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ 

ทันเวลา รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ต่อบริษัทฯ  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�า 

ทกุปี ตามแนวทางของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคมุภายใน

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way 

Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีสภาพ

แวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี 

โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงาน 

การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม 

รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 

แ ล ะ ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ส� า เ ร็ จ  ( K e y 

Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ใน

การประเมินประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ขององค์กร ก�าหนดให้มีคู่มือการใช้

อ�านาจและคู่มือการปฏิบัติงานของ 

ทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่

ระดับสายงานและฝ่าย  มีการสร้าง

บรรยากาศของการปฏบิตังิานทีด่ ีเพือ่

ส่งเสริมให้บุคลากรทกุระดบัในหน่วยงาน

มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยการเสริม

สร้างวฒันธรรมองค์กรทีใ่ห้ความส�าคญั

กับความซือ่สตัย์และจรยิธรรม นอกจาก

นี้บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู ้บริหารและ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯให้ความ

ส�าคญัเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการที่

ดี โดยก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงาน

มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับ

การบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบั

ธรุกจิทีอ่าจท�าให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์

หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  โดยคณะ

กรรมการบริษัทฯ ได ้ มีมติ จัด ต้ัง 

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น

ผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละหน่วยงาน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลและติดตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การ

ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่าง

สม�า่เสมอ ผ่านการประชมุคณะจดัการ

บริหารความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลการประเมนิความเสีย่ง

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  เพือ่พจิารณา

รับทราบ ทั้งน้ีรายละเอียดด้านการ

บริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อ 

“ปัจจัยความเสี่ยง”

3. มาตรการควบคุม

 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่

เหมาะสมและเพียงพอ มีการก�าหนด

นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการ

ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละการ

อนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่

การปฏิบัติงาน มีการจัดท�าคู่มือการ

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน มีการสอบทาน

รายงานทางการเงินและรายงาน 
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ผลการด�าเนนิงานทีม่ใิช่ทางการเงนิให้

เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด มีการ

บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต ้องและ

สม�่าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทาง

บัญชีทั้งที่ เป ็นเอกสารและข ้อมูล

สารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็น

ไปตามที่กฎหมายก�าหนด  โดยให้

แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ�านาจ

หรือมกีลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลบั

ได ้อย ่างเหมาะสมโดยเฉพาะการ

ปฏบัิตงิานในส่วนทีม่คีวามเสีย่งส�าคญั 

เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น 

ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัด

ซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน 

เ ป ็ น ต ้ น  ร ว ม ถึ ง ก า ร น� า ร ะ บ บ

สารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานเพือ่

ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  บริษัทฯมี

ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร

ทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุม

ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

พนักงานมคีวามรูค้วามสามารถในการ

ปฏิ บัติ งานอย ่างมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีการท�า

ธรุกรรมกบับคุคลทีม่คีวามขดัแย้งหรอื

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  โดยฝ่ายบริหาร

จะน�าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

ความสมเหตุสมผลและเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการติดตาม

ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

อย่างสม�่าเสมอด้วยเช่นกัน

4. ระบบสารสนเทศและ 
 การสื่อสารข้อมูล

 บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อ

ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้

ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน โดยได้น�าระบบเทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ มี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้มคีวามปลอดภยั

ของข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลหรือ

เอกสารที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบ  เพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานและการน�าข้อมูลที่

ส�าคญัไปใช้ในการบรหิารจดัการของผู้

บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มี

ความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ  

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหน่วยงานนัก

ลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ท�า

หน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ 

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

และการลงทุนของบริษัทฯด้วยช่อง

ทางการตดิต่อรวดเรว็และเข้าถงึได้ง่าย 

เช่น Website ของบริษัทฯ,  E-mail,  Call 

Center เป็นต้น และที่ส�าคัญบริษัทฯได้

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคล

ภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

การร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ

ทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯก�าหนด

ดังกล่าวข้างต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจ

สอบประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ

หรอืสอบทานได้รบัการปรบัปรงุแก้ไข

อย่างเหมาะสมทนัท่วงท ี โดยน�าเสนอ

รายงานและประเด็นต่าง ๆ ผ่านคณะ

กรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่

เขา้ร่วมประชมุเป็นประจ�าทกุไตรมาส 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้

เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อ

พิจารณาและรบัทราบผลการสอบทาน

งบการเงินและประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ

ระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

ส�าคัญ  
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รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

ต�าแหน่ง • ประธานกรรมการ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 65 ปี

จ�านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท • 139,878,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว 

• 363,321,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร

• เป็นสามีของนางยุพิน ธีระโกเมน

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ •	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน   
 

2532-2555       

2529-2555

2530-2542      

2517-2530       

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

ประธานกรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2537-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2533-ปัจจุบัน

2534-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวิลด์ไวด์

กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด

กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

กรรมการ บจ.พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง

กรรมการ บจ.โทเท็มส์

กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป

กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย

กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์ 
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2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

ต�าแหน่ง • กรรมการ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 56 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• 164,332,012  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• เป็นน้องชายของนางยุพิน ธีระโกเมน

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 

• Director Accreditation Program (DAP) 6/2546 

• Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน 
    

2532-ปัจจุบัน            

2555-2558            

2535-2555       

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2537-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บจ.เอ็ม เค เวิลด์ไวด์

กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด

กรรมการ บจ.เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

กรรมการ บจ.เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี)

กรรมการ บจ.เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์

กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป

กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย

กรรมการ บจ.เนชั่นแนล ฟู้ด รีเทล

กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค

กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส

กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์

กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว
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3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

ต�าแหน่ง • กรรมการ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

• กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 78 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• 3,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• เป็นน้องชายของมารดาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Michigan State University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การสัมมนาผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547  

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน    

2546-ปัจจุบัน    

2552-2557    

2547-2552       

2529-2541

2527-2542       

2526-2542

กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ประธานกรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล

กรรมการ บมจ.บางสะพานบาร์มิล

กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรรมการ บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา 

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547-ปัจจุบัน    

2552-2555

กรรมการ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล

กรรมการ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
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4. ดร.อรรณพ ตันละมัย

ต�าแหน่ง • กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 66 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  

(MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University

• ปริญญาเอก Engineering Management University of Missouri

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) 154/2554 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน 
    

2558-ปัจจุบัน 

2554-2558  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549-ปัจจุบัน   

2559-ปัจจุบัน     

2559-ปัจจุบัน

2555-2559    

2550-2554      
  

2542-2550     
 
   

2538-2542     
    

2532-2538       

กรรมการ บจ.เอ็กซ์ สิบเก้า

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

กรรมการ บจ.ทอออ

คณบดี วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

ต�าแหน่ง • กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  

และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 65 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri - Rolla

• ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 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

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน       
 

2550-ปัจจุบัน     

2548-2557       

กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556-ปัจจุบัน    

2551-ปัจจุบัน    

2551-ปัจจุบัน    

2545-ปัจจุบัน    

2531-ปัจจุบัน

2531-ปัจจุบัน    

กรรมการ บจ.ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ บจ.เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์

กรรมการ บจ.วิปเทล

กรรมการ บจ.ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ บจ.เควี อีเลคทรอนิคส์

กรรมการผู้จัดการ บจ.เควี อีเลคทรอนิคส์
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6. นายทนง โชติสรยุทธ์

ต�าแหน่ง • กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 63 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) 33/2546 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน     

2536-ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน     

2549-ปัจจุบัน      

2544-ปัจจุบัน

2527-ปัจจุบัน  

2546-2549

2530-2536

กรรมการ บจ.เบสแล็บ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ.เพลินพัฒน์

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา 
บจ.เพลินพัฒน์

กรรมการ บจ.ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

กรรมการ บจ.เอ็มแอนด์อี

กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เพลินพัฒน์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
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7. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

ต�าแหน่ง • กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 63 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Fellow (FIOD)

• Director Certification Program (DCP) 13/2544 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน     

2558-ปัจจุบัน 

2556-2558    
 

2553-2555        

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.บีซีพีจี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปัจจุบัน 

2540-ปัจจุบัน  

2535-ปัจจุบัน  

2557-ปัจจุบัน 
 

2554-ปัจจุบัน    

2559-ปัจจุบัน  

2545-2554       

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ บจ.ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจ.จดัหางาน เอก็เซค็ควิทฟีเสร์ิชเซอร์วสิเซส

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบัญชีการเงินประจ�า 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประปานครหลวง 

เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ บจ.สหไทย เทอร์มินอล

กรรมการ และเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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8. นายอรรถพล ชดช้อย

ต�าแหน่ง • กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 60 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) 54/2548 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน     

2556-ปัจจุบัน  
   

2525-2542       

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน    

2544-2554     
   

2542-2544       

ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ.ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก

กรรมการ และผู้อ�านวยการ  
บจ.มอลลิเก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)

ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  
บจ.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)
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9. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา

ต�าแหน่ง • กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 66 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• 4,136,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว  

• 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน    

2555-2557   
 
 

2549-2555       

2535-2549       

กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาสาขาภตัตาคาร 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ 
ธุรกิจต่างประเทศ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

ผู้อ�านวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
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10. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

ต�าแหน่ง • กรรมการ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน)

• เลขานุการบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• มิถุนายน 2555

อายุ • 61 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• 4,047,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) 97/2555 

• Director Accreditation Program (DAP) 6/2546 

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน 

2555-ปัจจุบัน     

2542-ปัจจุบัน   

2549-2558   

2537-2549        

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

กรรมการ และเลขานุการ  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
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11. นางยุพิน ธีระโกเมน

ต�าแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  

(ทรัพยากรมนุษย์และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการครั้งแรก

• -

อายุ • 60 ปี

จ�านวนและสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัท

• 363,321,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว โดยเป็นการถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดก 

ของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นน้องชาย  

จ�านวน 164,087,977 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0

• 139,878,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของทุนที่ออก 

และช�าระแล้ว (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร

• เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของ 

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

คุณวุฒิทางการศึกษา • มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• -ไม่มี-

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน     
 

2555-2558   
  

2549-2555      
  

2529-2549       

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
(ทรัพยากรมนุษย์และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น 
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเซนและ 
ร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

ผู้อ�านวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

•	 บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2542-ปัจจุบัน     

2537-ปัจจุบัน     

2539-ปัจจุบัน     

2548-ปัจจุบัน     

2555-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล

กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค

กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส

กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป

กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น 

กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย

กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 

2558

จ�านวนหุ้น 
ที่ถือ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 

2559

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขี้น/ 
ลดลง

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
(%)

1 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

139,743,333 139,878,733 135,400 15.3%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 363,199,979 363,321,979 122,000 39.7%

2 นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
(พัฒนา,การตลาดและ
อาหารญี่ปุ่น)

164,210,012 164,332,012 122,000 18.0%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,760,000 3,700,000 1,940,000   0.4%

4 ดร.อรรณพ ตันละมัย กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 15,000 20,000 5,000 0.0%

7 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา กรรมการ 7,075,300 4,136,000 -2,939,300 0.5%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 3,000,000 3,000,000 0.3%

10 นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
(บัญชีและการเงิน)

4,998,800 4,047,600 -951,200 0.4%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 30,000 - -30,000 -

11 นางยุพิน ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
(ทรัพยากรมนุษย์และวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์)

363,199,979 363,321,979 122,000 39.7%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 139,743,333 139,878,733 135,400 15.3%
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ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหาร

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 1200 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขทะเบียนบริษัท 0107555000317

โฮมเพจบริษัท www.mkrestaurant.com

โทรศัพท ์ 0-2836-1000

โทรสาร 0-2836-1099

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน 925,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  

925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 914,849,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  

914,849,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 

โทรสาร :  0-2009-9991

ผู้ตรวจสอบบัญช ี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 0-2264-0777 

โทรสาร : 0-2264-0789

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิง
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