บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
5

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ หลักๆที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1

ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน
ที่ตงั ้

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

1. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 2416, 6914, 6943 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของ
และ 93850-93865 ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
โรงงำนครัวกลำงบำงนำ (CK4) ทีต่ ำบล
บำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร (รวมส่วนปรับปรุงที่ดนิ
โกดัง)

173

2. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 55273 ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของ
ของโรงงำนครัวกลำงนวนคร (CK3) ที่
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี
3. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 44679 ซึง่ คำดว่ำ บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของ
จะเป็ นทีต่ งั ้ ของสำขำใหม่ทต่ี ำบลบำงพุด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 44682-44683 ซึง่
MKI เป็ นเจ้ำของ
คำดว่ำจะเป็ นทีต่ งั ้ ของสำขำใหม่ท่ตี ำบล
บำงพุด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 248227-248228
MKS เป็ นเจ้ำของ
ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำน MKS ทีต่ ำบล
บำงนำ อำเภอพระโขนง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
6. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 8696-8699 ตำบล บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของ
สวนหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รวม

30

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ ได้จดจำนองทีด่ นิ
ตำมโฉนดเลขที่ 6914,
6943 และ 93850-93856
รวม 18 โฉนด เพื่อเป็ น
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อในวงเงินรวม 250
ล้ำนบำท
ไม่ม ี

8

ไม่ม ี

11

ไม่ม ี

10

ไม่ม ี

103

ไม่ม ี

335

หมำยเหตุ
โรงงำนครัวกลำงนวนคร (CK3) ประสบภำวะน้ ำท่วมอย่ำงรุนแรงในปี 2554 บริษทั ฯจึงได้ยำ้ ยส่วนกำรผลิตของ CK3
มำไว้ท่ี CK4 ภำยหลังกำรซ่อมแซมซึง่ แล้วเสร็จในเดือนตุลำคมปี 2555 บริษทั ฯจึงได้ปรับเปลี่ยน CK3 ให้เป็ นศูนย์
กระจำยสินค้ำ
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
5.2

อาคารและอุปกรณ์
อำคำรและอุปกรณ์ทงั ้ หมดเป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย และไม่ตดิ ภำระผูกพันใดๆ รำยละเอียดดังนี้
ราคาทุน*
(ล้านบาท)

รายการทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อำคำร
ส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำ
งำนระบบ
อุปกรณ์เครื่องครัว และอุปกรณ์ดำเนินงำน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตัง้
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้ /งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวมอาคารและอุปกรณ์
* รวมค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
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420
1,202
1,273
1,081
13
1,495
454
187
394
6,519

ค่าเสื่อมราคา
สะสม
(ล้านบาท)
202
396
630
728
9
1,258
303
129
3,655

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)
218
805
643
353
4
237
151
58
394
2,863

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
5.3

สิ ทธิ การเช่า
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสทิ ธิกำรเช่ำจำนวน 408 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

สาขา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เยำฮันรัชดำ (M007)
สีลมคอมเพล็กซ์ (M009)
อิมพีเรียล-สำโรง (M011)
จัสโก้-สุขำภิบำล 1 (M015)
อิมพีเรียล-สำโรง 2 (M016)
เซ็นทรัลรำมอินทรำ (M017)
ฟิวเจอร์พำร์คบำงแค(M018)
เซ็นทรัลบำงนำ (M021)
ซีคอนสแควร์ (M023)
ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต (M029)
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ (M030)
จัสโก้วงั หิน (M046)
โรบินสันหำดใหญ่ (M054)
ศรีรำชำนคร (M057)
เซ็นทรัลพระรำม 3 (M063)

ผู้ให้เช่า

พืน้ ที่
(ต.ร.ม.)

ระยะ
เวลา
เช่า
(ปี )

บมจ. ซี.พี. แลนด์
บจ. สีลมอำคำรและบริกำร
บจ. อิมพีเรียล พลำซ่ำ
บจ. สยำม-จัสโก้
บจ. อิมพีเรียล พลำซ่ำ
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนำ
บจ. วัฒนวนำ
บจ. บำงนำ เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี
บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
บจ. รังสิตพลำซ่ำ
บมจ. เซ็นทรัล พัฒนำ
บจ. เจ. ซี. เซ็นหลุยส์
บจ. ซีอำร์ หำดใหญ่ (ประเทศไทย)
บจ. สหทรัพย์ภทั รกิจ
บจ. นำทรัพย์พฒ
ั นำเรียลตี้ เซอร์วสิ

380
452
484
594
346
557
695
726
591
1,054
755
479
320
334
754

17
20
25
18
25
20
27
30
27
27
20
16
17
19
25

สิ ทธิ การเช่าตัดจาหน่ าย (ล้านบาท)
วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

1 มี.ค. 2537
1 ธ.ค. 2534
1 ก.ย. 2535
1 ม.ค. 2537
1 ก.ย. 2535
1 ก.ค. 2536
1 ธ.ค. 2536
1 ก.ค. 2536
21 ส.ค. 2540
1 ม.ค. 2538
4 พ.ย. 2537
5 มี.ค. 2544
1 เม.ย. 2546
1 มิ.ย. 2543
10 ต.ค. 2540

30 มิ.ย. 2554
30 พ.ย. 2554
31 ส.ค. 2560
30 เม.ย. 2555
31 ส.ค. 2560
30 มิ.ย. 2556
30 พ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2566
20 ส.ค. 2567
30 ธ.ค. 2564
3 พ.ย. 2557
4 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2563
31 พ.ค. 2562
9 ต.ค. 2565
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ปี 2554

ปี 2555

1
2
1
1
1
2
2
1
2
3
4
1
1
1
2

1Q56

1
1
2
2
1
2
3
4
1
1
1
2

0
1
0
1
1
1
0
0
0
1

สิ ทธิ การเช่า
รอตัด
จาหน่ าย
(31 มีนาคม
56 ถึงสิ้นสุด
สัญญา)
4
0
13
18
24
6
3
10
7
15

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สาขา

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์เอกมัย
(M065)
จัสโก้สขุ มุ วิท 71 (M074)
เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์รชั โยธิน
(M075)
เดอะมอลล์บำงกะปิ (M076)

สิ ทธิ การเช่า
รอตัด
จาหน่ าย
1Q56
(31 มีนาคม
56 ถึงสิ้นสุด
สัญญา)
0
11

สิ ทธิ การเช่าตัดจาหน่ าย (ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า

พืน้ ที่
(ต.ร.ม.)

ระยะ
เวลา
เช่า
(ปี )

บจ. เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี

378

26

1 ธ.ค. 2540

30 พ.ย. 2566

1

1

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ดเี วลอปเมนท์
บจ. รัชโยธิน เรียลตี้

307
400

11
23

1 พ.ย. 2544
1 ม.ค. 2545

31 ต.ค. 2555
31 ธ.ค. 2567

1
1

0
1

0

10

544

28

5 ส.ค. 2537

4 ส.ค. 2565

1

1

0

8

502
421
430
410
509
465
355
355
555

25
13
15
19
20
19
18
20
17

9 เม.ย. 2545
27 มี.ค. 2553
27 พ.ย. 2547
15 เม.ย.2543
10 ส.ค. 2543
1 พ.ค. 2544
1 ม.ค. 2545
8 มี.ค. 2548
5 ธ.ค. 2548

8 เม.ย. 2570
1 ส.ค. 2566
26 พ.ย. 2562
31 ม.ค. 2563
9 ส.ค. 2563
21 ธ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562
7 มี.ค. 2568
4 ธ.ค. 2565

1
2
1
1
2
1
1
1
3

1
2
1
1
2
1
1
1
3

0
1
0
0
1
0
0
0
1

14
20
9
5
13
9
6
11
25

594
358

19
25

1 พ.ค. 2546
1 ม.ค. 2549

4 ส.ค. 2565
31 ธ.ค. 2573

2
2

2
2

1
1

16
38

บจ. เดอะมอลล์ บำงกะปิ คอม
เพล็กซ์
อยุธยำพำร์ค (M079)
บจ. คลองสวนพลู
พำรำไดซ์พำร์ค (M081)
บจ. พำรำไดซ์พำร์ค
เซ็นทรัลเชียงใหม่ (M082)
บจ. เซ็นทรัลพัฒนำ เชียงใหม่
เดอะมอลล์ท่ำพระ (M091)
บจ. เดอะมอลล์ ชอปปิ้ ง คอมเพล็กซ์
เดอะมอลล์โครำช (M092)
บจ. รำชสีมำชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์
เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน (M111)
บจ. งำมวงศ์วำน ชอปปิ้ งมอลล์
เดอะมอลล์ท่ำพระ 2 (M124)
บจ. เดอะมอลล์ ชอปปิ้ ง คอมเพล็กซ์
เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์รงั สิต (M127) บจ. เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี
เซ็นทรัลพระรำม 2 (M144)
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท
เดอะมอลล์บำงแค (M153)
บจ. ธนบุรี เรียลเอสเตท
สยำมพำรำกอน (M200)
บจ. สยำมพำรำกอน ดีเวลลอปเม้นท์

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา
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ปี 2554

ปี 2555

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สาขา

31.

เอ็มเคเทรนดี้ ฟิวเจอร์พำร์ค
รังสิต (M215)

32.
33.

เอสพลำนำดรัชดำ (M218)
เอสพลำนำดรัตนำธิเบศร์
(M306)
ซีคอน บำงแค (M378)
อิมพีเรียล สำโรง (M368)
ซีคอน บำงแค (M389)
ณ สยำมเซ็นทรัลบำงนำ (NS2)
ยำโยอิเอสพลำนำดรัชดำ
(Y009)
ยำโยอิเดอะมอลล์บำงกะปิ
(Y024)

34.
35.
36.
37.
38.
39.

สิ ทธิ การเช่า
รอตัด
จาหน่ าย
1Q56
(31 มีนาคม
56 ถึงสิ้นสุด
สัญญา)
1
15

สิ ทธิ การเช่าตัดจาหน่ าย (ล้านบาท)

ผู้ให้เช่า

พืน้ ที่
(ต.ร.ม.)

ระยะ
เวลา
เช่า
(ปี )

บจ. รังสิตพลำซ่ำ

226

15

15 มี.ค. 2549

30 ธ.ค. 2564

2

2

บจ. สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี
บจ. เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี

296
205

25
20

14 ธ.ค. 2549
3 ธ.ค. 2552

4 ส.ค. 2574
2 ธ.ค. 2572

1
1

1
1

0
0

22
9

บจ.ซีคอน บำงแค จำกัด
บจ.อิมพีเรียล พลำซ่ำ จำกัด
บจ.ซีคอน บำงแค จำกัด
บจ. บำงนำ เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี
บจ. สยำมฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ต้ี

354
502
352
403
234

27
25
27
30
24

1 ธ.ค. 2536
1 ก.ย. 2535
1 ธ.ค. 2536
1 ก.ค. 2536
14 ธ.ค. 2549

30 พ.ย. 2563
31 ส.ค. 2560
30 พ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2566
4 ส.ค. 2574

1
1

1
1

0
0
0
0
0

7
5
7
12
16

บจ. เดอะมอลล์บำงกะปิ คอมเพล็กซ์
(รับโอนสิทธิกำรเช่ำจำก บจ.
พัฒนำกำร เกีย มอเตอร์)

180

14

1 เม.ย. 2551

4 ส.ค. 2565

1

1

0

9

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุด
สัญญา

ปี 2554

ปี 2555

รวม
49
45
11
หมำยเหตุ ไม่มกี ำรต่ออำยุสทิ ธิกำรเช่ำสำหรับสำขำเยำฮันรัชดำ (M007) สำขำสีลมคอมเพล็กซ์ (M009) และสำขำจัสโก้-สุขำภิบำล (M015) ทีห่ มดอำยุลง ทัง้ นี้ สิทธิกำรเช่ำสำหรับสำขำ ซีคอนสแควร์
บำงแค (M389) เป็ นกำรต่ออำยุสญ
ั ญำของสำขำฟิ วเจอร์พำร์ค-บำงแค (M18)
บริษทั ฯได้ทำกำรจดจำนองสิทธิกำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอนซึง่ มีมลู ค่ำทำงบัญชี ณ 31 มีนำคม 2556 จำนวน 38 ล้ำนบำท เพื่อค้ำประกันวงเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง
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397

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
5.4

เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯเป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจำนวนทัง้ สิน้ 19 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
บ1037

สาหรับบริ การ
ภัตตำคำร

ระยะเวลาคุ้มครอง
25 ส.ค. 2555 – 24 ส.ค. 2565*

บ32312

โฆษณำ ออกบัตรสมำชิกทำงกำรค้ำ 28 ต.ค. 2548 – 27 ต.ค. 2558*

บ32308

คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

บ32314

โฆษณำ

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

บ32316

คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง
โฆษณำ

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

บ32326

คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง
กระจำยสินค้ำ บรรจุหบี ห่อสินค้ำ

บ32327

กระจำยสินค้ำ บรรจุหบี ห่อสินค้ำ

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

บ32459

กระจำยสินค้ำ บรรจุหบี ห่อสินค้ำ

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

บ32460

คำร์เฟทีเรีย จัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ภัตตำคำร ภัตตำคำรแบบ
บริกำรตนเอง
กระจำยสินค้ำ บรรจุหบี ห่อสินค้ำ

3 ก.พ. 2549 – 2 ก.พ. 2559*

บ32317
บ32318

บ32462
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เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
T95/00253A
(สิงค์โปร์)

สาหรับบริ การ
ประเภท 42 (จัดหำอำหำร บริกำร
จัดเลีย้ ง บริกำรของว่ำง)

ระยะเวลาคุ้มครอง
11 ม.ค. 2548 – 10 ม.ค. 2558

IDM000017313
(อินโดนีเซีย)

ประเภท 43

4 ม.ค. 2548 – 3 ม.ค. 2558

860027
(ออสเตรเลีย)

ประเภท 42 (จัดหำอำหำร เครื่องดื่ม
ภัตตำคำร จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน)

8 ธ.ค. 2553 – 7 ธ.ค. 2563

30089751
(เยอรมัน)

ประเภท 42 (จัดหำอำหำร เครื่องดื่ม
ภัตตำคำร จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน)

1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2563

919936
(จีน)

ประเภท 43

21 ธ.ค. 2549 – 20 ธ.ค. 2559

2255949
(สหรำช
อำณำจักร และ
ไอร์แลนด์เหนือ)
115118
(เวียดนำม)

ประเภท 39 (จัดส่งอำหำรถึงบ้ำน)
และประเภท 43 (ภัตตำคำร
จัดเลีย้ ง)

16 ธ.ค. 2553 – 15 ธ.ค. 2563

ประเภท 43 (ภัตตำคำร และจัดส่ง
อำหำรถึงบ้ำน)

22 พ.ค. 2550 – 21 พ.ค. 2560

* สำมำรถต่ออำยุหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำได้ครำวละ 10 ปี
5.5

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 มีนำคม 2556 มีจำนวน 203 ล้ำนบำท และ
153 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ประกอบด้วยส่วนทีเ่ กีย่ วกับอำหำร (สินค้ำสำเร็จรูป วัตถุดบิ และสินค้ำระหว่ำงผลิต) และ
วัสดุอุปกรณ์
ปริม ำณสินค้ำคงเหลือในส่วนที่เกี่ยวกับอำหำรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อ ยมีอ ยู่ในปริมำณที่น้อ ยมำกเมื่อ เทียบกับ
ต้นทุนขำย เนื่องจำกควำมสดใหม่ของสินค้ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อคุณภำพของอำหำร ดังนัน้ บริษทั ฯและบริษทั
ย่อยจึงมีนโยบำยในกำรรักษำระดับ สินค้ำคงเหลือในส่วนที่เกี่ยวกับอำหำรให้อยู่ในระดับต่ ำที่สุดโดยมีอำยุไม่เกิน 1
สัปดำห์

5.6

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึง่ ได้แก่ ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ล้ำนบำท และ 49 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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5.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีเงินลงทุน ชั ่วครำวจำนวน 201 ล้ำนบำท
และ 170 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ประเภทหลักทรัพย์
1. กองทุนรวมตรำสำรตลำดเงิน
2. ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ค่ำเผื่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
รวม

2555
180
20
1
201

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
ร้อยละ
1Q56
89.7
149
10.0
20
0.3
0.0
100.0
170

ร้อยละ
88.0
12.0
0.0
100.0

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีนโยบำยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทม่ี คี วำมเสีย่ งต่ำและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมกับระดับ
ควำมเสีย่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ำหรือเผื่อขำยและมีกำหนดระยะเวลำกำรถือครองทีส่ อดคล้องกับแผนกำรใช้เงิน
ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่มนี โยบำยลงทุนในตรำสำรทุนใดๆ
ในทุกๆไตรมำส บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ซง่ึ แสดงว่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดอ้ ยค่ำลงหรือไม่ โดย
หำกมีขอ้ บ่งชีข้ องกำรด้อยค่ำ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงบกำไรขำดทุน
5.8

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯมีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้ำซึ่งประกอบธุรกิจ
ร้ำนอำหำรเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษทั ฯ มูลค่ำรวม 168 ล้ำนบำท และ 168 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีสดั ส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้ำทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.7 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ตำมลำดับ ทัง้ นี้ นโยบำยกำรลงทุนจะจำกัดเฉพำะธุรกิจที่มคี วำมเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริกำร
ของบริษทั ฯ โดยโครงกำรลงทุนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น
ตำมขอบเขตอำนำจกำรอนุมตั ติ ำมทีก่ ำหนด สำหรับนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมค้ำจะเป็ นไป
ตำมนโยบำยของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะส่งตัวแทนเข้ำเป็ นกรรมกำรเพื่อ ร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมค้ำ

5.9

ใบอนุญาต
ใบอนุญำตทีส่ ำคัญในกำรประกอบกิจกำรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีดงั นี้
ก) ประเภททีม่ อี ำยุ 1 ปี และต้องทำกำรต่ออำยุทุกปี ได้แก่ หนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตัง้ สถำนทีจ่ ำหน่ ำยอำหำรและ/
หรือสถำนทีส่ ะสมอำหำร ใบอนุ ญำตจัดตัง้ สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและ/หรือสถำนทีส่ ะสมอำหำร ใบอนุญำต
จำหน่ ำยสุรำ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ ใบอนุญำตให้ทำกำรค้ำสัตว์หรือซำกสัตว์
ใบอนุญำตนำเข้ำหรือสั ่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ใบอนุญำตผลิตอำหำร
และอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
จัดเตรียมเอกสำรเพื่อยื่นขอใบอนุ ญำตครอบครองวัตถุอนั ตรำย
ข) ประเภททีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 1 ปี ได้แก่ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนซึง่ มีอำยุ 5 ปี หรือตำมแต่ท่กี รมโรงงำน
อุตสำหกรรมเห็นสมควร
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5.10

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

5.10.1 สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำพืน้ ทีแ่ ละสัญญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกซึง่ ได้แก่
ห้ำงสรรพสินค้ำ โมเดิรน์ เทรด และศูนย์กำรค้ำต่ำงๆ เพื่อใช้เป็ นสำนักงำนใหญ่บำงส่วน ร้ำนสำขำทั ่วประเทศ และห้อง
ช่ำง ทัง้ นี้ สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรส่วนใหญ่มกี ำรระบุถงึ เงื่อนไขสำคัญๆดังนี้
 พืน้ ทีเ่ ช่ำ ตำแหน่งพืน้ ทีเ่ ช่ำ วัตถุประสงค์กำรเช่ำ ขอบเขตกำรให้บริกำร
 อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำบริกำร กำหนดชำระค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร กำรชำระค่ำภำษีอำกรทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ผูเ้ ช่ำจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบชำระค่ำภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ
 อำยุสญ
ั ญำส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำ 3 ปี และกำรต่ออำยุสญ
ั ญำนัน้ มีทงั ้ แบบ ก) กำหนดอัตรำค่ำเช่ำใหม่ อัตรำ
ค่ำบริกำรใหม่ และอำยุสญ
ั ญำใหม่ล่วงหน้ำ หรือแบบ ข) กำหนดเงื่อนไขใหม่เมื่อต่อสัญญำ ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่ำต้อง
แจ้งควำมประสงค์ในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ผใู้ ห้เช่ำล่วงหน้ำก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ
เช่ำ
 เงินประกันกำรเช่ำ/กำรรับบริกำรซึ่งส่วนใหญ่เทียบเท่ำอัตรำค่ำเช่ำและ/หรืออัตรำค่ำบริกำรประมำณ
3
เดือนเพื่อเป็ นหลักประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ โดยผูเ้ ช่ำจะได้รบั คืนเงินประกันโดยไม่มดี อกเบีย้ เมื่อครบ
กำหนดเวลำตำมสัญญำและผูเ้ ช่ำได้ชำระเงินคงค้ำงใดๆแล้ว
 กำรเช่ำช่วง/กำรให้บริกำรช่วงหรือโอนสิทธิตำมสัญญำไม่สำมำรถทำได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมจำก
ผูใ้ ห้เช่ำ/ผูใ้ ห้บริกำร ซึง่ บริษทั ฯอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ/ผูใ้ ห้บริกำรในกำรเช่ำ
ช่วง/ให้บริกำรช่วงแก่บริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกีย่ วกับสัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนและสัญญำบริกำรทีบ่ อกเลิกไม่ได้ โดยมีจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำยรวม 2,315 ล้ำนบำท และ 2,474 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
5.10.2 สัญญาซื้อกุ้ง และปลา
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยกุง้ สด กับ บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) โดยสัญญำได้มกี ำร
กำหนดน้ ำหนักต่อตัว รำคำต่อกิโลกรัม ปริมำณกำรซือ้ ต่อปี และมีกำหนดระยะเวลำส่งมอบสินค้ำตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภำพันธ์ 2556 ถึง 31 มกรำคม 2557 นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังได้เข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยเนื้อปลำและหัวปลำ กับ บริษทั
พรำนทะเล มำร์เก็ตติง้ จำกัด โดยสัญญำได้มกี ำรกำหนดรำคำต่อกิโลกรัม ปริมำณกำรซือ้ ต่อปี และมีระยะเวลำส่งมอบ
สินค้ำภำยใน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2556 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2557
5.10.3 สัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตัง้ Plenus-MK Co.,Ltd.
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำกับ Plenus Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2536 เพื่อร่วมกันจัดตัง้ Plenus-MK Co.,Ltd. เพื่อ
ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร “MK Restaurants” ในประเทศญี่ป่นุ
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2554 บริษทั ฯมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ใน Plenus-MK Co.,Ltd. ร้อยละ 12 และได้เสนอชื่อ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 42

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน เป็ นกรรมกำร 1 รำยใน 6 รำยในฐำนะตัวแทนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ Plenus Co., Ltd. มิใช่ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ
5.10.4 สัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตัง้ Plenus & MK Pte. Ltd.
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำกับ Plenus Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2554 เพื่อร่วมกันจัดตัง้ Plenus & MK Pte.
Ltd. เพื่อประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยในประเทศสิงคโปร์
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 6 มิถุนำยน 2555 บริษทั ฯมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ใน Plenus & MK Pte. Ltd. ร้อยละ 50 และได้เสนอชื่อ
นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยประวิทย์ ตันติวศินชัย เป็ นกรรมกำร 3 รำยใน 6 รำยใน
ฐำนะตัวแทนของบริษทั ฯ โดยกรรมกำรท่ำนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ทัง้ นี้ กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุม
คณะกรรมกำรถือเอำเสียงข้ำงมำกและต้องมีกรรมกำรซึ่งแต่งตัง้ โดย Plenus และ MK อย่ำงน้ อยฝ่ำยละ 1 ท่ำน
ลงคะแนน ทัง้ นี้ สัญญำฉบับนี้ได้กำหนดให้คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยเข้ำทำ Franchise Agreement เพื่อให้สทิ ธิในกำรใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิในกำรใช้เทคโนโลยีของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยกับ Plenus & MK Pte. Ltd. อย่ำงไรก็ตำม
ขณะนี้ยงั ไม่มกี ำรทำ Franchise Agreement ดังกล่ำวเนื่องจำกยังไม่ได้เปิ ดดำเนินกำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนในส่วนของบริษทั ฯ
จำนวน 3,500,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยมีกำหนดชำระเงินเพิม่ ทุนภำยในเดือนมีนำคม 2556
5.10.5 Franchise Agreement เพื่อให้สิทธิ Plenus-MK Co.,Ltd. ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
“MK Restaurants” ในประเทศญี่ปนุ่
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2537 เพื่อให้สทิ ธิเพียงรำยเดียวและจำกัดสิทธิในกำรโอนแก่
Plenus-MK Co.,Ltd. ในกำรดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรภำยใต้ระบบกำรจัดกำรบริหำรและ Know How ทีใ่ ช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ รวมถึงกำรให้สทิ ธิใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำร “MK Restaurants” ใน
ประเทศญี่ปนุ่ ทัง้ นี้ สัญญำได้มกี ำรกำหนดว่ำหำก Plenus-MK Co.,Ltd. เปิ ดร้ำนอำหำรเป็ นร้ำนที่ 8 บริษทั ฯจะให้
สิทธิแก่ Plenus-MK Co.,Ltd. ในกำรให้ช่วงสิทธิในกำรใช้ Franchise ของบริษทั ฯให้แก่บุคคลอื่นในประเทศญี่ปนุ่ ได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่คสู่ ญ
ั ญำจะตกลงกันต่อไป โดยสัญญำได้มกี ำรกำหนดค่ำสิทธิครัง้ แรก (Initial Franchise Fee) ซึง่ เป็ น
แบบกำหนดจำนวนเงิน และค่ำสิทธิรำยเดือนซึง่ คิดตำมสัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน
ระยะเวลำของสัญญำคือ 3 ปี และต่ออำยุโดยอัตโนมัตติ ่อไปอีก 3 ปี เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สัญญำเป็ นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วันก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว
5.10.6 Franchise Agreement เพื่อให้สิทธิ การดาเนิ นกิ จการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนาม
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2551 ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2552 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมลงวันที่ 10 สิงหำคม 2555 เพื่อให้สทิ ธิแก่ Global Investment Gate Joint-Stock Company (GIGJS) เพียง
รำยเดียวในกำรดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศเวียดนำม รวมถึงให้สทิ ธิในควำมลับทำง
กำรค้ำของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะให้คำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกทำเลทีต่ งั ้ ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ
กำรตกแต่ง กำรจัดหำอุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ GIGJS กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ กำรจัดหำวัตถุดบิ และ
กำรให้คำปรึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ และกำหนดให้ GIGJS ต้องเปิ ดร้ำนอำหำรอย่ำงน้อย 1 แห่งภำยในปี
2554, อย่ำงน้อย 3 แห่งภำยในปี 2555, อย่ำงน้อย 7 แห่งภำยในปี 2556 และอย่ำงน้อย 15 แห่งภำยในปี 2557 ทัง้ นี้
GIGJS มิใช่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ฯ โดยสัญญำได้มกี ำรกำหนดค่ำสิทธิครัง้ แรก (Initial Franchise Fee) ซึง่ เป็ นแบบ
กำหนดจำนวนเงินต่อสำขำทีเ่ ปิ ดใหม่ และค่ำสิทธิรำยเดือนซึง่ คิดตำมสัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน
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ระยะเวลำของสัญญำคือ 10 ปี นบั จำกวันลงนำมในสัญญำ โดย GIGJS มีสทิ ธิในกำรเลือกทีจ่ ะต่ออำยุสญ
ั ญำออกไปอีก
5 ปี (กำรต่ออำยุสญ
ั ญำครัง้ ที่ 1) และก่อนกำรสิน้ สุดของกำรต่ออำยุสญ
ั ญำครัง้ ที่ 1 GIGJS มีสทิ ธิในกำรเลือกทีจ่ ะต่อ
อำยุสญ
ั ญำออกไปอีก 5 ปี (กำรต่ออำยุสญ
ั ญำครัง้ ที่ 2) หำกได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษทั ฯ
5.10.7 Franchise Agreement เพื่อให้สิทธิ การดาเนิ นกิ จการร้านอาหาร “MK Restaurants” ในประเทศอิ นโดนี เซีย
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2555 เพื่อให้สทิ ธิแก่ PT Master Kuliner (PTMK) เพียงรำยเดียวใน
กำรดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร “MK Restaurants” ในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงให้สทิ ธิในควำมลับทำงกำรค้ำของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะให้คำปรึกษำและควำมช่วยเหลือในกำรเลือกทำเลทีต่ งั ้ ร้ำนอำหำร กำรออกแบบ กำรตบแต่ง
กำรจัดหำอุปกรณ์ กำรอบรมพนักงำนของ PTMK กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ กำรจัดหำวัตถุดบิ และกำรให้
คำปรึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ และกำหนดให้ PTMK ต้องเปิ ดร้ำนอำหำรอย่ำงน้อย 2 แห่งภำยในปี แรกนับ
จำกวันทีเ่ ปิ ดร้ำนอำหำรร้ำนแรก, เปิ ดเพิม่ อีกอย่ำงน้อย 6 แห่งภำยในปี ทส่ี องนับจำกวันทีเ่ ปิ ดร้ำนอำหำรร้ำนแรก และ
เปิ ดเพิม่ อีกอย่ำงน้อย 10 แห่งภำยในปี ท่ี 3 นับจำกวันที่เปิ ดร้ำนอำหำรร้ำนแรก ทัง้ นี้ PTMK มิใช่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องของ
บริษทั ฯ โดยสัญญำได้มกี ำรกำหนดค่ำสิทธิครัง้ แรก (Initial Franchise Fee) ซึง่ เป็ นแบบกำหนดจำนวนเงินต่อสำขำที่
เปิ ดใหม่ และค่ำสิทธิรำยเดือนซึง่ คิดตำมสัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน
ระยะเวลำของสัญญำคือ 10 ปี นับจำกวันทีเ่ ปิ ดร้ำนอำหำรร้ำนแรก โดย PTMK มีสทิ ธิในกำรเลือกที่จะต่ออำยุสญ
ั ญำ
ออกไปอีก 5 ปี (กำรต่ออำยุสญ
ั ญำครัง้ ที่ 1) และก่อนกำรสิน้ สุดของกำรต่ออำยุสญ
ั ญำครัง้ ที่ 1 PTMK มีสทิ ธิในกำร
เจรจำขอต่ออำยุออกไปอีก 5 ปี (กำรต่ออำยุสญ
ั ญำครัง้ ที่ 2) หำกได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษทั ฯ
5.10.8 Franchise Agreement เพื่อรับสิ ทธิ การดาเนิ นกิ จการร้านอาหาร “ยาโยอิ เคน” (Yayoi-Ken) ในประเทศไทย
บริษทั เอ็ม เค อินเตอร์ฟ้ ูด จำกัด (MKI) ได้เข้ำทำสัญญำเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2549 กับ Plenus Co.,Ltd. เพื่อรับ
สิท ธิเพียงรำยเดียวและจำกัดสิท ธิในกำรโอนในกำรดำเนิ นกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่นภำยใต้เครื่อ งหมำยกำรค้ำและ
เครื่องหมำยบริกำร “ยำโยอิ-เคน” ในประเทศไทย ทัง้ นี้ สัญญำได้มกี ำรกำหนดว่ำหำก MKI เปิ ดร้ำนอำหำรเป็ นร้ำนที่
8 Plenus Co.,Ltd. จะให้สทิ ธิแก่ MKI ในกำรช่วงสิทธิในกำรใช้แฟรนไชส์ของ Plenus Co.,Ltd. ให้แก่บุคคลอื่นใน
ประเทศไทยได้ภำยใต้เงื่อนไขที่คู่สญ
ั ญำจะตกลงกันต่อไป โดยสัญญำได้มกี ำรกำหนดค่ำสิทธิรำยเดือ นซึ่ งคิดตำม
สัดส่วนของรำยได้ในแต่ละเดือน
ระยะเวลำของสัญญำคือ 3 ปี และต่ออำยุโดยอัตโนมัตติ ่อไปอีก 3 ปี เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดบอกกล่ำวกำรเลิก
สัญญำเป็ นหนังสือล่วงหน้ำ 180 วันก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว
5.10.9 Basic Agreement เพื่อรับการสนับสนุนในการเปิ ดร้านอาหารเทนจิ นเทปปันยากิ
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 กับ Gozouroppu Co.,Ltd. (Gozouroppu) เพื่อรับกำร
สนับสนุนจำก Gozouroppu ในกำรดำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรเทนจินเทปปนั ยำกิ โดย Gozouroppu จะให้กำรสนับสนุ น
ในด้ำนกำรฝึกหัดพนักงำน กำรจัดซือ้ สินค้ำและวัตถุดบิ กำรจัดหำอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งต่ำงๆ ทัง้ นี้ Gozouroppu
มิใช่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ฯ โดยสัญญำได้มกี ำรกำหนดค่ำสมำชิกเป็ นแบบกำหนดจำนวนเงิน และค่ำสมำชิกรำย
เดือนซึง่ เป็ นแบบกำหนดจำนวนเงินต่อสำขำ
ระยะเวลำของสัญญำคือ 10 ปี นบั จำกวันลงนำมในข้อตกลงและต่ออำยุโดยอัตโนมัตดิ ว้ ยเงื่อนไขเดิม เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญำ
ฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดบอกกล่ำวกำรไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำ 3 เดือนก่อนวันหมดอำยุในแต่ละครำว
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5.10.10 สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาให้ก้ยู ืมเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเพื่อขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงิน 2 แห่ง และบริษทั ฯได้ออกตั ๋ว
สัญญำใช้เงินให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 1 แห่ง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1
สัญญำกูย้ มื เงินวงเงิน 39 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯได้จดจำนองสิทธิกำรเช่ำและสัญญำบริกำรของสำขำสยำมพำรำกอน
เป็ นหลักประกัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯได้ชำระหนี้เงินกูย้ มื ทัง้ จำนวนแล้ว
สัญญำเบิกเงินเกินบัญชีและบันทึกต่อท้ำยสัญญำเบิกเงินเกินบัญชีวงเงินรวมไม่เกิน 25 ล้ำนบำท โดยได้มอบบัญชีเงิน
ฝำกประจำของกรรมกำรจำนวน 25 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบีย้ ทีฝ่ ำกไว้กบั สถำบันกำรเงินแห่งนี้ไว้เป็ นหลักประกัน ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯได้ชำระหนี้เงินเบิกเงินเกินบัญชีทงั ้ จำนวนแล้ว
สัญญำกำรใช้วงเงินตั ๋วเงินจำนวน 1,500 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯและสถำบันกำรเงินจะทำควำมตกลงเกี่ยวกับอัตรำ
ดอกเบี้ยสำหรับกำรใช้สินเชื่อ ในแต่ละครัง้ และกรรมกำรของบริษทั ฯ 2 รำยได้แก่ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำย
สมชำย หำญจิตต์เกษม ได้ทำสัญญำค้ำประกันหนี้ดงั กล่ำวเต็มวงเงิน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯมี
ยอดเงินกูย้ มื คงค้ำงจำนวน 1,070 ล้ำนบำท
สถำบันกำรเงินแห่งที่ 2
สัญญำกูย้ มื เงินวงเงิน 250 ล้ำนบำทเพื่อใช้สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำและเก็บสินค้ำ โดยบริษทั ฯได้จด
จำนองทีด่ นิ รวมทัง้ สิน้ 18 แปลงเป็ นหลักประกัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯได้ชำระหนี้เงินกูย้ มื ทัง้
จำนวนแล้ว
บริษทั เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ จำกัด
บริษทั ฯได้ออกตั ๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 70 ล้ำนบำท ให้กบั บริษทั เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้
รำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน และมีกรรมกำรร่วมกัน 2 รำยได้แก่ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม โดย
ตั ๋วสัญญำนี้ไม่มหี ลักประกัน มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอตั รำดอกเบีย้ เท่ำกับอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกประจำ 1
ปี บวกร้อยละ 0.5 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ จำนวนแล้ว
5.10.11 สัญญาคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือค้ำประกันในนำมบริษทั ฯและบริษทั ย่อยรวมจำนวน
7 ล้ำนบำท ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับภำระผูกพันกำรค้ำประกันกำรชำระค่ำไฟฟ้ำ เบีย้ ปรับ และ/หรือหนี้สนิ อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5.10.12 กรมธรรม์ประกันภัย
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั แอกซ่ำ ประกันภัย จำกัด (มหำชน) โดยครอบคลุมทุกสำขำและมี
ระยะเวลำประกันภัยตัง้ แต่ 31 ธันวำคม 2555 – 31 ธันวำคม 2556 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
 ประกันภัยอุปทั วเหตุ (Leasehold) โดยคุม้ ครองควำมเสียหำยจำกอัคคีภยั ฟ้ำผ่ำ ลมพำยุ อำกำศยำน ภัย
แผ่นดินไหว หรือระเบิด ซึง่ เกิดแก่สถำนทีเ่ ช่ำจนเป็ นเหตุให้สญ
ั ญำเช่ำถูกยกเลิกโดยผูเ้ ช่ำ หรือต้องสิน้ สุดลงก่อน
ถึงระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำเช่ำของสิทธิกำรเช่ำจำนวน 32 สำขำ ในวงเงินคุม้ ครอง 384 ล้ำนบำท ทัง้ นี้
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กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกแผ่นดินไหว ภัยแห่งลมฟ้ำอำกำศ ภัยสงครำม ภัยก่อ
กำรร้ำย อำวุธนิวเคลียร์ และกำรระเบิดของแก๊ส
 ประกันภัยสำหรับเงิน (Money – Commercial) ของ เอ็ม เค สุก้,ี ยำโยอิ, เทนจิน, ฮำกำตะ, เลอเพอทิท, ณ
สยำม และ เลอ สยำม ทุกสำขำ รวมถึงโรงงำนครัวกลำงทัง้ 2 แห่ง สำนักงำนใหญ่ โฮมดิลเิ วอรีโ่ ชคชัยร่วมมิตร
ห้องช่ำง ศูนย์บริกำรคอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์ฝึกอบรม
ประเภทของประกันภัย
1. ควำมสูญเสียของเงินภำยในสถำนทีเ่ อำประกัน ตูน้ ิรภัยหรือห้อง
นิรภัย และภำยนอกสถำนทีเ่ อำประกันภัยขณะขนส่ง
2. ควำมเสียหำยต่อตูน้ ิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอำคำรของสถำนที่
เอำประกันภัยและทรัพย์สนิ อื่นๆ

วงเงินคุ้มครอง
5 ล้ำนบำทต่อครัง้ และ 20 ล้ำนบำท
ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย
300,000 บำทต่อสถำนทีเ่ อำประกันภัย
และตลอดระยะเวลำเอำประกันภัย

ทัง้ นี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรฉ้อโกงหรือยักยอก กำรสูญหำยของเอกสำร
ต้นฉบับ กำรปลอมแปลงเอกสำร ควำมผิดพลำดหรือกำรละเลยในกำรทำบัญชีหรือกำรคำนวณ ภัยสงครำม และ
ภัยก่อกำรร้ำย
 ประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Public Liability) ของ เอ็ม เค สุก้,ี ยำโยอิ, เทนจิน, ฮำกำตะ, เลอเพอทิท,
ณ สยำม และ เลอ สยำม ทุกสำขำ รวมถึงโรงงำนครัวกลำงทัง้ 2 แห่ง สำนักงำนใหญ่ โฮมดิลเิ วอรีโ่ ชคชัยร่วม
มิตร ห้องช่ำง ศูนย์บริกำรคอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์ฝึกอบรม
ประเภทของประกันภัย
วงเงินคุ้มครอง
1. กรณีบำดเจ็บทำงร่ำงกำย กำรสูญเสียชีวติ และควำมเสียหำย ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละ
ทำงทรัพย์สนิ ต่อบุคคลภำยนอก
ครัง้ และไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำกำรประกันภัย
2. กรณีไฟไหม้ ระเบิด ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวติ และ ไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละ
ควำมเสียหำยทำงทรัพย์สนิ ต่อบุคคลภำยนอก
ครัง้ และไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำกำรประกันภัย
ทัง้ นี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำนของลูกจ้ำงของบริษทั ฯและ/หรือ
บริษทั ย่อยภำยนอกสถำนทีป่ ระกอบกำร ควำมรับผิดทีเ่ กิดจำกขบวนกำรยุตธิ รรม ควำมรับผิดอันเกิดจำกกำร
เป็ นเจ้ำของ/ครอบครอง/ดูแล/ควบคุมยำนพำหนะทุกชนิดทีข่ บั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ควำมรับผิดจำกกำรเป็ น
เจ้ำของเครื่องจักรกล ควำมรับผิดจำกงำนก่อสร้ำง/ต่อเติม/รือ้ ถอน ควำมรับผิดจำกมลภำวะ/แผ่นดินทรุด ควำม
รับผิดจำกสัญญำ ควำมรับผิดจำกคำแนะนำหรือบริกำรทำงเทคนิค/กำรให้กำรรักษำทีม่ ใิ ช่กำรปฐมพยำบำล ภัย
สงครำม และภัยก่อกำรร้ำย
 ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (Business Advantage – All Risks) ของ เอ็ม เค สุก้,ี ยำโยอิ, เทนจิน, ฮำกำตะ,
เลอเพอทิท, ณ สยำม และ เลอ สยำม ทุกสำขำ รวมถึงโรงงำนครัวกลำงทัง้ 2 แห่ง สำนักงำนใหญ่ โฮมดิลเิ วอรี่
โชคชัยร่วมมิตร ห้องช่ำง ศูนย์บริกำรคอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์ฝึกอบรม
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
วงเงินคุ้มครอง
1. สิง่ ปลูกสร้ำงตัวอำคำรรวมส่วนปรับปรุง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง งำน 4,423 ล้ำนบำท
ระบบ อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องใช้ทใ่ี ช้ในกำรประกอบกิจกำร
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ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2. สต๊อกสินค้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสน้ิ เปลือง เครื่องแบบพนักงำน อุปกรณ์หรือวัสดุทใ่ี ช้ในกำรซ่อม
บำรุง พัสดุต่ำงๆ สินค้ำโปรโมท และทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของบริษทั ฯและ
บริษทั ย่อย รวมถึงทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ นควำมดูแลและครอบครอง และ/หรือ
รักษำทรัพย์ในฐำนะผูร้ กั ษำทรัพย์
3. ควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อเครื่องไฟฟ้ำ (Electrical Installation) หรือต่อ
เครื่องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown)
ั น (Fixed Plate Glass)
4. ควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อกระจก กระจกฝงแน่
5. ควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อเครื่องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown)
6. ภัยน้ ำท่วม
7. ภัยลมพำยุ/แผ่นดินไหว/ลูกเห็บ

วงเงินคุ้มครอง
190 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อครัง้
และตลอดระยะเวลำประกันภัย
ไม่เกิน 5 ล้ำนบำทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลำประกันภัย
ไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อครัง้
และตลอดระยะเวลำประกันภัย
ไม่เกิน 3 ล้ำนบำทต่อครัง้ และ
ตลอดระยะเวลำประกันภัย
รวมกันไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อ
ครัง้
และตลอดระยะเวลำ
ประกันภัย

ทัง้ นี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกเจตนำเพื่อกำรลักทรัพย์ กำรสมรูร้ ่วมคิดของผู้
เอำประกัน กำรไม่มผี ดู้ แู ลรักษำเกินกว่ำ 7 วันติดต่อกัน ควำมเสียหำยซึง่ พบเมื่อตรวจสอบบัญชีสนิ ค้ำ ภัยจำก
สงครำม และภัยก่อกำรร้ำย
 ประกันทรัพย์สนิ คุม้ ครองภัยจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบสำหรับสำขำของ เอ็ม เค สุก้ี และยำโยอิ จำนวนรวม 16
สำขำทีม่ ที ต่ี งั ้ ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วำมเสีย่ ง ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ สีลมคอมเพล็กซ์ มำบุญครอง สยำมพำรำกอน พระรำม
สี่ หำดใหญ่ และปตั ตำนี วงเงินคุม้ ครองรวม 143 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คมุ้ ครองกำรสูญเสียรำยได้/ควำมเสียหำยจำกกำรล่ำช้ำ/กำรสูญเสียตลำด และ
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรหยุดทำงำนของกำรดำเนินกำรของธุรกิจ
กำรถูกยึดทรัพย์โดยคำสั ่งทีช่ อบด้วย
กฎหมำย ภัยสงครำม ภัยอำวุธนิวเคลียร์ กำรลักทรัพย์ (ยกเว้นควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบ) กำรกระทำของผูเ้ อำประกันภัย อำวุธเคมี/ชีวภำพ กำรถูกเจำะฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer
Hacking) หรือได้รบั ไวรัสคอมพิวเตอร์
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