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1. สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

   ปี 2561 ทา่มกลางการแขง่ขันทีม่ผีูป้ระกอบ 

การทัง้รายเดมิและรายใหม่ๆ เขา้มาอยูเ่สมอ นับ 

นับเป็นปีทีท่า้ทายอยา่งยิง่ของ บรษัิท อาฟเตอร ์

ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ซึง่ด าเนนิธรุกจิ

หลกัรา้นขนมหวานและเบเกอรี ่ภายใตแ้นวคดิ ดู

สบายเป็นกนัเอง บรรยากาศอบอุน่ในแบบฉบับ

ครอบครัว และธรุกจิการบรกิารจัดงานนอก

สถานที ่และรับจา้งผลติ โดยในปี 2561 บรษัิท

ด าเนนิการขยายธรุกจิในรูปแบบการขยายสาขา

ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจังหวดั จ านวน 6 สาขา  

นอกจากนัน้ บรษัิทยังใหบ้รกิารสัง่ขนมหวาน

ออนไลน ์เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดท้กุ ๆ ชอ่งทาง ซึง่การขายผ่านออนไลนเ์ป็นการบรหิาร

ตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ แบง่เบาตน้ทนุคา่เชา่รา้น คา่พนักงานบรกิาร และสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคถงึทีห่มาย 

 ในปี 2561 บรษัิท มรีายไดจ้ากการขาย จ านวน 871.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.3 จากปีกอ่น และมกี าไรสทุธ ิ

จ านวน 147.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.4 โดยฐานรายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้มาจากกสาขาทีเ่พิม่มากขึน้ และชอ่งทางการขาย

ทางออนไลน ์ นอกจากนัน้ บรษัิท ยังคงมุง่สรา้งพัฒนาสนิคา้ใหม ่ๆ อยา่งสรา้งสรรคแ์ละเอาใจใสใ่นรายละเอยีด ซึง่ในปี

นี ้บรษัิทมผีลติภัณฑใ์หม ่ทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ไดแ้ก ่ขนมปังเนยโสด และ ขนมปังนมโสด ซึง่เริม่ตน้จากการ

ผลติเพือ่กจิกรรมของมูลนธิยิวุพัฒน ์ จนกลายเป็นหนึง่ในผลติภัณฑห์ลกัทีล่กูคา้ อาฟเตอร ์ ย ู ชืน่ชอบและมยีอดสัง่ซือ้

ลว่งหนา้เป็นปรมิาณมาก จนตอ้งเพิม่ก าลงัการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีไ่วว้างใจใน

คณุภาพและนยิมในผลติภัณฑข์องตราสนิคา้ อาฟเตอร ์ยู 

ส าหรับปี 2562 บรษัิทมแีผนธรุกจิในการเพิม่สาขาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนการเพิม่ชอ่งทางการจัด

จ าหน่ายในรูปแบบตา่งๆ ตามกระแสความตอ้งการของผูบ้รโิภคและการเปลีย่นแปลงของตลาด และมแีผนพัฒนายกระดับ

ตราสนิคา้ อาฟเตอร ์ย ูใหเ้ป็นรา้นขนมหวานและเบเกอรีช่ัน้น าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บรษัิทตระหนักถงึหลกัการก ากับกจิการทีด่แีละใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทเสมอมา 

ซึง่ในปี 2561 บรษัิทไดรั้บการจัดอนัดับอยูใ่นระดับ 4 ดาว จากสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตามโครงการส ารวจการ

ก ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจ าปี 2561 (CGR 2018)  

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและ พนักงานบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)  ขอขอบพระคณุ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ 

คูค่า้ พันธมติรทางธรุกจิ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทีใ่หก้ารสนับสนุนและเป็นสว่นส าคญัในการผลกัดนัใหบ้รษัิทด าเนนิธรุกจิได ้

ตามเป้าหมาย  บรษัิทจะด าเนนิธรุกจิอยา่งรอบคอบ ยดึมั่นในหลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและ รับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นได ้

เสยีทกุภาคสว่น เพือ่ใหบ้รษัิทเตบิโตอยา่งแข็งแกร่งและย่ังยนืสบืไป 

 

นายปรยีม์น  ป่ินสกลุ                   นายแม่ทพั ต.สวุรรณ    
   ประธานกรรมการ                กรรมการผูจ้ัดการ 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

3/135



2. ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุ 

 

 

 

 

 

 

 

 หนว่ย 2561 2560 2559 

สนิทรัพยร์วม 

ห 

 

 

บาท 1,097,421,035 1,033,812,475 981,933,022 

หนีส้นิรวม 

 

 

 

บาท 140,320,873 101,514,478 173,099,297 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

บาท 957,100,162 932,297,997 808,833,725 

รายไดจ้ากการขาย 

 

 

 

บาท 871,088,755 723,963,348 606,377,892 

รวมรายได ้

 

 

 

บาท 880,729,949 735,380,397  608,387,550 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

 

 

บาท 147,146,008 128,903,062 98,621,665 

ก าไรตอ่หุน้  

 

 

 

บาท 0.18 0.16 0.16 

อตัราสว่นทางการเงนิ 

 

หนว่ย 2561 2560 2559 

อตัราก าไรขัน้ตน้  66.83% 66.25% 64.08% 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน  19.59% 20.17% 20.76% 

อตัราก าไรสทุธ ิ  16.74% 17.53% 16.23% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  15.61% 14.81% 21.34% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์  13.83% 12.79% 14.68% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร  43.32% 46.54% 48.82% 

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.15 0.11 0.21 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ n.a 680.16 18.81 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (ใชจ้ านวนหุน้

จรงิ ณ สิน้ปีงบการเงนิ) 

 104.90% 94.70% 93.75% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 4.49 6.63 6.42 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่  วนั 4.53 3.34 1.37 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  วนั 9.21 8.20 7.29 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 35.73 31.99 29.16 
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3. กรรมการและผูบ้รหิาร 
 

 

             

  นายปรยีม์น ป่ินสกลุ นายววิัฒน ์กนกวฒันาวรรณ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ   ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 

   ประธานกรรมการ 

 กรรมการอสิระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ 

   รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

      กรรมการอสิระ และ 

      กรรมการตรวจสอบ 

 

         

       นายแม่ทพั ต.สวุรรณ   นางสาวกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ        นายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ 

กรรมการ และ กรรมการผูจ้ัดการ  กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการ และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

                                                                                                     

นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ ์         นายทรงพล ทศันาเสถยีรกจิ                นางสาวชไมพร ตัง้กติตสิวุรรณ์ 

   ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ         ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร          ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร  ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทัฯ  

 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกลุ 

ประธานกรรมการ / 

 กรรมการอสิระ /  กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

 

    วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ   

    27 เมษายน 2560 

 

63 - ปรญิญาโท  ศลิปศาสตร ์

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลัยดทีรอยซ ์

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลัยดทีรอยซ ์

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบัญชี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ประกาศนยีบัตรสมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) หลักสตูร 

• Directors Certification 

Program (DCP) 

• Audit Committee Program 

(ACP) 

• Monitoring Fraud 

Management (MFM) 

• Monitoring of the Quality 

of Financial Reporting 

(MFR) 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07%    

-ไมม่-ี 

 

 

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /

กรรมการอสิระ /

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู  

กจิการอืน่   

2559 - 2560 ประธานเจา้หนา้ที่

การเงนิ 

บจ.อมิแพค อเิลคตรอนส ์สยาม  (ธุรกจิ

พลังงาน) 

2559 - 2560 กรรมการ บจ. อมิแพค โซลา่ร ์ 

(ธุรกจิพลังงานทดแทน) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ   

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  

(ธุรกจิอสังหารมิทรัพย)์ 

2554 - 2558 ประธานเจา้หนา้ที่

การเงนิ 

บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จดีซี ี(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็ม ซเีจโอชอ้ปป้ิง  

(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มแซท(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มทวี ี(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มบ ี(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็ม วัน ทวี(ีธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มเอชดดีจิทิัลทวีเีทรดดิง้ 

(ธุรกจิสือ่) 
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

• Monitoring the Internal 

Audit Function (MIA) 

Monitoring the System of 

Internal Control & Risk 

Management (MIR) 

 

 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มเอสด ีดจิทิัลทวี ี 

เทรดดิง้ (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอส-วัน (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ดจิติอลเจน (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ดจิสิตรมี (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เดอะนวิสท์วี ี(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ทร ี-อารด์(ีธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ทนีทอลก์ (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เรดโิอ คอนเซ็ป  (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. อมิเมจ พับลชิชิง่ (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เอเจนอเีวน้ทเ์อเจนซี ่(ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทมม์เีดยี (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เอสทจีเีอ็มเอ็ม (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มวันทวีเีทรดดิง้  

(ธุรกจิสือ่) 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

2. นายววัิฒน์ 

 กนกวัฒนาวรรณ/2 

 รองประธานกรรมการ 

  และกรรมการ 

สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

 

  วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ เป็น

กรรมการลา่สดุ     

26 เมษายน 2561 

64 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเคนตั๊กกี ้

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

 4,275,000 หุน้ 

หรอื 0.52%   

- บดิาของนางสาว 

กลุพัชร ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

และนายมลิล ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

- นา้ของนายแมท่ัพ 

ต.สวุรรณ 

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

กจิการอืน่      

2522 – 2561 กรรมการและ

ประธานบรหิาร 

บมจ. แพ็คฟู้ด  (ธุรกจิอาหารทะเลและ

อาหรแชแ่ข็ง) 

อดตี - 2560 กรรมการ บจ. โอคนิอส (ธุรกจิอาหารทะเลและ

อาหารแชแ่ข็ง) 

อดตี - 2560 กรรมการ บจ เจา้พระยาหอ้งเย็น (ธุรกจิใหเ้ชา่ทีด่นิ) 

อดตี - 2560 กรรมการ บจ. ทักษิณสมทุร (ธุรกจิใหเ้ชา่ทีด่นิ) 

อดตี - 2560 กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธุรกจิอาหาร) 

อดตี - 2560 กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร (ธรุกจิ

อาหาร) 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 

 

กรรมการอสิระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ  / 

กรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน  

  

 วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ  

26 เมษายน 2561 

  

60 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนยีบัตรสมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) หลักสตูร

Director Accreditation 

Program (DAP) 

 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07%    

-ไมม่-ี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

กจิการอืน่   

2557 - ปัจจุบัน ทีป่รกึษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและ

อาหารแชแ่ข็ง) 

2536 – 2557 

 

ผูจั้ดการโรงงาน บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและ

อาหารแชแ่ข็ง) 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

9/135



 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

4. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 

    

กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

  

 

   วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ  

   27 เมษายน 2560 

  

 

  

62 - ปรญิญาเอก การจัดการ

ระหวา่งประเทศ

มหาวทิยาลัยวอลเดน 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลัยซาราโซตา้ 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีบัญชแีละ

การจัดการ วทิยาลัยแอ

คเคริด์ – เซนตปี์เตอร์

เบริก์ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

 ประกาศนยีบัตรสมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

หลักสตูร 

 Directors Certification 

Program (DCP) 

 Director Accreditation 

Program (DAP) 

 Audit Committee 

Program (ACP) 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07%   

-ไมม่-ี 

 

 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

กจิการอืน่   

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร บจ. หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ 

พารท์เนอร ์(ธุรกจิการเงนิ) 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร บจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ 

(ธุรกจิการเงนิ) 

2550 -ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

และ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี  

(ธุรกจิบรกิาร) 

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

และ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศ

ไทย) (ธุรกจิการเงนิ) 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร บมจ. หลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์

(ธุรกจิการเงนิ) 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

และประธาน

กรรมการสรรหาและ

พจิารณา

คา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูนีย่นกรุป๊ (ธุรกจิอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

 The Role of Chairman 

Program (RCP) 

 Understanding the 

Fundamental of Financial 

Statement (UFS) 

2544 - 2558 คณะอนุกรรมการ

บรหิารและ

คณะอนุกรรมการ

ส านักงานหักบัญช ี

คณะกรรมการตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหนา้

แหง่ประเทศไทย  

2540 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิารใน

คณะกรรมการสาย

งานเศรษฐกจิ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

2548 - 2558  กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค (ธุรกจิ

อสังหารมิทรัพย)์ 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

5. นายแมท่ัพ ต.สวุรรณ/2 

 กรรมการและกรรมการ

ผูจั้ดการ 

 

  วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ   

  26 เมษายน 2561 

 

45 - ปรญิญาโท ออกแบบ

ผลติภัณฑ ์Pratt 

Institute ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน 

School of Visual Arts, 

นวิยอรค์,  ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ 

วทิยาลัยเซนตโ์ทมัส อควิ

นาส ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ประกาศนยีบัตรสมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

หลักสตูร  Director 

Accreditation Program 

(DAP) 

239,793,750 

หุน้ หรอื 

29.00% 

- หลานของ 

นายววัิฒน ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และ

กรรมการผูจั้ดการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 

กจิการอืน่   

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

2547- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรมีา พับลชิชิง่ (ธุรกจิสิง่พมิพ)์ 

6. นางสาวกลุพัชร ์ 

กนกวัฒนาวรรณ/2 

 กรรมการและรองกรรมการ

ผูจั้ดการ 

37 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ

หลักสตูรนานาชาต ิเอก

การตลาด

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

259,669,759 

หุน้ หรอื

31.80% 

 

- บตุรของนายววัิฒน ์

กนกวัฒนาวรรณ 

- พีส่าวนายมลิล ์

กนกวัฒนาวรรณ 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และรอง

กรรมการผูจั้ดการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

  วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ  

28 มนีาคม 2559 

  

- ประกาศนยีบัตรสมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) หลักสตูร  

Director Accreditation 

Program (DAP  

  ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธุรกจิอาหาร) 

7. นายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ/2 

 กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจั้ดการ / เลขานุการบรษัิท 

   วันทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้  

เป็นกรรมการลา่สดุ 

  27 เมษายน 2560  

32 

 

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

หลักสตูรนานาชาต ิ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

14,982,187 หุน้ 

หรอื 1.80% 

- บตุรของ 

นายววัิฒน ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

- นอ้งชาย 

นางสาวกลุพัชร ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

2559 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจั้ดการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

กจิการอืน่   

2555 - 2559 ผูจั้ดการธุรกจิ

สัมพันธ ์

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 

(ธุรกจิการเงนิ) 

8. นายทรงพล  

ทัศนาเสถยีรกจิ 

 ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบัิตกิาร 

43 - ปรญิญาตร ีบัญช ี

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

450,087 หุน้  

หรอื  0.06% 

-ไมม่-ี 2553 - ปัจจุบัน ผูอ้ านวยการฝ่าย

ปฏบัิตกิาร 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

   

   

9. นางสาวอไุรวรรณ 

 สมานวงศ ์

  ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

40 - ปรญิญาตร ีคหกรรมศาสตร ์

อาหารและโภชนาการ-

พัฒนาผลติภัณฑ ์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลกรงุเทพ 

368,787 หุน้  

หรอื 0.05% 

-ไมม่-ี 2550 - ปัจจุบัน ผูอ้ านวยการฝ่าย

ผลติ 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

  

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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 ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

10. นางสาวชไมพร  

ตัง้กติตสิวุรรณ์ 

  ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละ

การเงนิ 

40 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 

California State Polytechnic 

University Pomona ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบัญช ี(เกยีรติ

นยิม) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

320,187 หุน้  

หรอื 0.04% 

-ไมม่-ี 2556 - ปัจจุบัน ผูอ้ านวยการฝ่าย

บัญชแีละการเงนิ 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

กจิการอืน่   

2550 - 2556 Chief Accountant บจ. บ ารงุราษฎร ์อนิเตอร ์เนชัน่แนล 

(ธุรกจิโรงพยาบาล) 

หมายเหต:ุ  /1 เมือ่ 28 ธันวาคม 2561 

   /2 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ 
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4. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ ๆ 

ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอืน่ ๆ 

ชือ่บรษัิท บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกจิ รา้นขนมหวาน 

สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 1319/9  ถนน พัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  

เลขทะเบยีนบรษัิท 0107559000109 

โทรศพัท ์ 0 2318 4488 

  อเีมล ir@afteryou.co.th 

เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท http://www.afteryoudessertcafe.com 

ทนุจดทะเบยีน ณ 31/12/2561 81,562,500  บาท 

ทนุช าระแลว้ ณ  31/12/2561 81,562,356 บาท 

ชนดิและจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ หุน้สามัญ  815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

 

 

 

 

 

บาท 

บุคคลอา้งองิ - นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 93  ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ +662 009 9000   +662 009 9384 

โทรสาร +662 009 9991 

 

ผูส้อบบญัช ี

ผูส้อบบญัช ี บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์เลขที ่193/136-137 ชัน้ 33 

ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ 0 2264 0777  

โทรสาร 0 2264 0789-90 

ผูต้รวจสอบภายใน บรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากัด 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่  958 ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 

10250 

โทรศพัท ์ 0 2332 9806  

โทรสาร 0 2311 5567 
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5. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

5.1  วสิยัทศัน ์และเป้าหมายการด าเนนิธุรกจิ 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นผูน้ าในการด าเนินธุรกจิรา้นของหวานที่มี

คณุภาพมาตรฐาน สามารถน ากระแสความนยิมของผูบ้รโิภคในสนิคา้ของ “อาฟเตอร ์ยู” ใหม้คีวามตอ่เนือ่ง ดว้ยความใส่

ใจในรายละเอยีดรวมถงึการสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการพัฒนาโอกาสทางธุรกจิเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ตอ่ไป โดยบรษัิทฯ ไดว้างแผนการเพิม่สาขารา้น

ขนมอยา่งตอ่เนือ่งทัง้กรุงเทพ ฯ และ ตา่งจังหวดัทีม่ศีกัยภาพและมกี าลงัซือ้สงู นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังแสวงหาโอกาสใน

การขยายธรุกจิไปยังตา่งประเทศ เพิม่ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้และขยายสายผลติภัณฑส์นิคา้อกีดว้ย 

5.2   การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

2548 - บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ซีมันช์ จ ากัด โดยครอบครัวกนกวัฒนาวรรณ และ ครอบครัว  

ต. สวุรรณและเครอืญาต ิเพือ่ประกอบธรุกจิรา้นอาหาร ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 2 ลา้นบาท  

2550 - เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาทในเดอืนมนีาคม  

- เปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกจิเป็นรา้นของหวาน เริ่มด าเนินกจิการรา้นของหวานภายใตแ้บรนด ์ 

อาฟเตอร ์ย ูโดยเปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาแรก ทีเ่จ อเวนวิ ซอยทองหลอ่ 13 

2551 - เปลีย่นชือ่บรษัิทฯ เป็น บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตราสนิคา้ของบรษัิทฯ 

2552 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาที ่2  คอื สาขาลา วลิลา่ พหลโยธนิ 

2553 - บริษัทฯ ไดม้ีการจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ โดยไดจ้ัดตั ้งบริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จ ากัด 

(“อาฟเตอร์ ยู 2007”)  ขึน้ในวันที ่17 มีนาคม 2553 และไดโ้อนซือ้ทรัพย์สนิทัง้หมดของอาฟ

เตอร ์ ย ูสาขาทองหลอ่เขา้มาในอาฟเตอร ์ย ู2007  

- เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหมจ่ านวน 1 สาขา คอื สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ภายใตบ้รษัิทฯ 

- จากเหตกุารณ์ไฟไหมศ้นูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ท าใหร้า้นอาฟเตอร ์ยู สาขาเซ็นทรัลเวลิดต์อ้งปิด

ไป 

2554 - เปิดอาฟเตอร์  ยู สาขาใหม่จ านวน 2 สาขา คอื สาขาสยามพารากอน และครสิตัลพาร์ค ภายใต ้

บรษัิทฯ 

- เพิม่สายผลติภัณฑเ์พื่อวางจ าหน่ายส าหรับการซือ้กลับบา้นหรือเป็นของฝาก เชน่ คกุกี ้และขนม

บรรจหุอ่พลาสตกิ   

2555 - บรษัิทฯ ไดม้กีารจัดโครงสรา้งกลุม่บรษัิทฯ โดยไดโ้อนซือ้ทรัพยส์นิทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ูสาขา

ทองหลอ่จากอาฟเตอร ์ย ู2007 เขา้มาในบรษัิทฯ 
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

- ขยายสาขาอย่างตอ่เนื่อง ทัง้ในศนูยก์ารคา้และคอมมนูติีม้อลล ์เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหมจ่ านวน 

3 สาขา คอื เซ็นทรัลลาดพรา้ว ภายใตบ้รษัิทฯ และอนิท-์อนิเตอร์เซค พระราม 3 และสลีมคอม

เพล็กซ ์ภายใต ้อาฟเตอร ์ย ู2007 

- ขยายชอ่งทางการจัดจ าหน่าย เชน่ การบรกิารจัดงานเลีย้งนอกสถานที ่และขายสง่สนิคา้ 

2556 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาเซ็นทรัลเวลิดอ์กีครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม ้

- บรษัิทฯ มกีารปรับโครงสรา้งกลุม่ โดยโอนซือ้สนิทรัพยใ์นการด าเนนิงานทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ยู 

2007 จ านวน 2 สาขาไดแ้ก ่สาขาอนิท-์อนิเตอรเ์ซค พระราม 3  และสาขาสลีมคอมเพล็กซ ์เขา้มา

ในบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2556 

2557 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ลา้นบาท  

ในเดอืนธันวาคม เพือ่รองรับการขยายการด าเนนิงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คอื เดอะมอลลบ์างกะปิ และสยามสแควรว์นั 

- ขยายสายผลติภัณฑใ์หม่ โดยเปิดรา้นไอศกรีมโฮมเมดเครื่องหมายการคา้ ครัม (Crumb) สาขา

แรกทีส่าขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซีใ่นเดอืนมถินุายน 

- เริม่จ าหน่ายของทีร่ะลกึภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ู

2558 - เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 54 ลา้นบาท ในเดอืนเมษายนเพือ่รองรับการขยายการ

ด าเนนิงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาครอบคลุมการขยายตัวของเขตเมอืง โดยเปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จ านวน 5 สาขา 

คอื สาขาครสิตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลลบ์างแค และฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ 

- กอ่สรา้งโรงงานใหม่ในนคิมอตุสาหกรรมสนิสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ตอบสนองการขยายตัว

ของธรุกจิและรองรับการเตบิโตในอนาคต 

- บรษัิท ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบยีนและจัดตัง้ขึน้เพื่อ

ด าเนนิการจัดซือ้วตัถดุบิในการผลติใหแ้กบ่รษัิทฯ 

- ปิดรา้นไอศกรีมโฮมเมด Crumb ทีส่าขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ่ในเดอืนกันยายน เนื่องจากผลการ

ด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้

2559 - เริ่มด าเนินการผลิตส าหรับโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

ในเดอืนมกราคม 

- ขยายสาขาอาฟเตอร์ ยู อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอร์มินอล 21  

ซคีอนสแควร ์และเซ็นทรัลป่ินเกลา้ 

- ขยายสายผลติภัณฑใ์หม ่ โดยเปิดรา้นน ้าแข็งไสเครือ่งหมายการคา้ เมโกร ิ สาขาแรกทีเ่ดอะ 

คอมมอนส ์ซอยทองหลอ่ 17 ในเดอืนกมุภาพันธ ์และสาขาที ่2 ทีส่ยามสแควรว์นั ในเดอืนมถิุนายน 

- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนชือ่เป็น บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด 

(มหาชน) ในเดอืนมนีาคม 

- เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.10 บาทและเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 54 ลา้นบาท เป็น 56 ลา้นบาท ในเดอืนเมษายน 2559 
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

- เพิ่มทุนจดทะเบยีนจาก 56 ลา้นบาท เป็น 72.50 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการของ

บรษัิทฯ จ านวน 1.50 ลา้นหุน้ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนักงานของบรษัิทจ านวน 1.91 ลา้นหุน้ และ

ประชาชนจ านวน 161.59 ลา้นหุน้ 

- บรษัิทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 165 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่

ประชาชน (IPO) ซึง่รวมถงึการเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  

ในวนัที ่14 -16 ธันวาคม 2559 

- บรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายหลักทรัพยว์ันแรกในตลาดหลักทรัพย ์MAI ในวันที ่23 ธันวาคม 

2559 

- ก่อสร า้งส า นักงานแห่งใหม่  เพื่อใช เ้ ป็นอาคารส า นักงาน สถานที่ ฝึกอบรมพนักงาน  

และศนูยก์ระจายสนิคา้ เพือ่รองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ในอนาคต 

2560 

 

 

 

- เปิด 8  สาขาใหม ่ใน เขต กทม. และปรมิณฑล ไดแ้ก ่สาขาเมอืงทองธาน ี โรงพยาบาลกรุงเทพ 

เอสพละนาด รัชดา มาบญุครอง  เดอะ พรอมานาด เซ็นทรัลบางนา  และ เซ็นทรัล เวสเกต 

- เปิด สาขาแรก ใน ตา่งจังหวดั ที ่เดอะ มอลล ์โคราช 

- เปิดไลนส์ายผลติภัณฑใ์หม ่คอื เริม่เปิด  “อาฟเตอร ์ย ูทเุรยีน“ ทีส่ยามพารากอน เมือ่ พฤษภาคม 

2560  

- โรงงานผลติไดผ้า่น Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP) for Food Safety Management System เมือ่ 

เดอืน มถินุายน 2560 

-      เริม่บรกิาร Catering ตา่งประเทศ ที ่สงิคโปร ์และ มาเลเซยี ในไตรมาส 4 

-      เริ่มกจิกรรม Co-Branding กับรา้นกาแฟชัน้น า โดยสนิคา้ของบริษัทฯ คือ ชบิูย่า ฮันนี่โทสต์      

     ชอ็กโกแลตบราวนี ่และ ไอศกรมี  เขา้ไปขายในสาขา Reserve ของสตารบ์คัส ์

-      13 ธันวาคม 2560 บมจ. อาฟเตอร ์ยู ไดรั้บใบประกาศเกยีรตคิณุเป็นโรงงานดเีดน่ตามโครงการ 

     การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนในการก ากบัโรงงาน ประจ าปี 2560 

2561 - เปิดสาขาใหม่ สทุธ ิ5 สาขา ไดแ้ก ่ ออฟฟิศ เซ็นทรัลเวลิด ์ เซ็นทรัล เฟสตวิัล จังหวัดเชยีงใหม ่ 

เซ็นทรัลพลาซา่ จังหวดัอดุรธาน ี เซ็นทรัล พระราม 2 และเทอมนิอล 21 พัทยา จังหวดัชลบรุ ี

- ไตรมาส 3 เริม่กจิกรรม collaboration ใหล้กูคา้องคก์ร เพือ่ขยายฐานรายได ้และแสดงศักยภาพ

ร่วมกจิกรรมการตลาดใหม่ ๆ   เช่น  ออกเมนูใหม่ร่วมกับแบรนด์เครื่องส าอางน าเขา้ชัน้น า  

ชดุชัน้ในพรเีมยีม  

- เริ่มส่งผลิตภัณฑ์ของหวานตามความตอ้งการลูกคา้สายการบินในประเทศ เพื่อจ าหน่ายให ้

ผูโ้ดยสารบนเครือ่ง   

- ร่วมมอืกบัการขายออนไลน์ผา่นชอ่งทาง Delivery มกีารเริม่สง่ของหวานท าสด สง่จากสาขาทีใ่กล ้

ทีห่มาย ดว้ยบรรจุภัณฑท์ีพั่ฒนาเป็นพเิศษเหมาะกับเมนู ชว่ยเพิม่ยอดขายแก่สาขา โดยไม่ใช ้

พืน้ทีข่าย หรอื พนักงานเสริฟ์เก็บลา้ง 

- ไตรมาส 4 เริ่มผลติสนิคา้ใหม่ (take home) คอื ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด เริ่มจาก 

การขายเพือ่การกศุลและเริม่ผลติเชงิพาณิชย ์ในเดอืน กันยายน 2561 ประสบผลส าเร็จอย่างสงู

ในวงการของหวาน ดว้ยค าสัง่ซือ้ลว่งหนา้อย่างลน้หลาม  

- โรงงานไดรั้บมาตรฐานฮาลาล ในสนิคา้ของหวาน และเครื่องดืม่ เลขทะเบยีนที ่I 420/ 2018   

เมือ่ 2 ตลุาคม 2561 
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5.3 โครงสรา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มบีรษัิทย่อยจ านวน 3 บรษัิท ภายใตน้โยบายการด าเนนิงานตามประเภท

ธรุกจิ โดยมโีครงสรา้งธรุกจิ ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู 

จ าหน่ายขนมหวาน 

บจ. ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม 

จ าหน่ายสนิคา้และอปุกรณ์เบเกอรี ่

After You Hong Kong Limited (ฮอ่งกง) 

ยงัไมเ่ริม่ด าเนนิการ 

100% 100% 

100% 

บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

ยงัไมเ่ริม่ด าเนนิการ 

p 
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6. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 

 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทฯ สามารถแบง่ตามประเภทการด าเนนิธรุกจิ ดงันี ้ 

 

สายผลติภณัฑ ์/ กลุม่ธุรกจิ 

 

 

ด าเนนิ 

การโดย 

 

2561 

 

2560 
 

2559 

 

ลา้นบาท 

 

รอ้ยละ 

 

ลา้นบาท 

 

รอ้ยละ 

 

ลา้นบาท 

 

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย        

1. รายไดจ้ากรา้นขนมหวาน บรษัิทฯ 838.23 95.17 704.29 95.77 597.83 98.26 

2. การจัดงานนอกสถานทีแ่ละ

รับจา้งผลติ 

บรษัิทฯ 32.86 3.73 19.67 2.67 8.55 1.41 

รายไดจ้ากการขายรวม  871.09 98.91 723.96 98.45 606.38 99.67 

รายไดอ้ืน่  9.64 1.09 11.42 1.55 2.01 0.33 

รวม  880.73 100.00  735.38 100.00  608.39 100.00  

หมายเหต ุ: รายไดอ้ืน่ เชน่ ดอกเบีย้รับ รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค้า่ฝากขายหนังสอื รายไดจ้ากบตัรของขวญัที่

หมดอายุและลกูคา้ไมไ่ดน้ ามาใช ้  

ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

1) ธรุกจิรา้นขนมหวาน  

1.1)   รา้น อาฟเตอร ์ยู 

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรา้นขนมหวาน ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ ย ู ซึง่มแีนวการตกแตง่รา้นทีใ่ห ้

บรรยากาศอบอุน่เหมอืนอยูก่ับครอบครัว และดว้ยแนวคดิของรา้นทีด่สูบายเป็นกนัเอง และสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้า่ย 

ท าใหก้ลุม่ผูบ้รโิภค มหีลากหลายครอบคลมุทกุเพศ ทกุวัยตัง้แตเ่ด็กนักเรยีนไปจนถงึผูส้งูอาย ุ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมี

ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นของหวานและเครือ่งดืม่รวมกวา่ 100 รายการ แบง่เป็นประเภทหลักๆ ดงันี้ 

– ของหวาน ประกอบดว้ย ของหวานปรุงสดเสริฟ์รอ้นคูก่ับไอศกรมี โดยมเีมนูหลักทีไ่ดรั้บความนยิมอย่างสงูจาก

ลกูคา้ เชน่ สนิคา้กลุม่ ฮนันีโ่ทส ชอ็กโกแลตลาวา น ้าแข็งไสคากโิกร ิเคก้ ไอศกรมี นอกจากนีย้ังมคีกุกีแ้ละขนม

บรรจหุอ่พลาสตกิเพือ่วางจ าหน่ายส าหรับการซือ้กลับบา้นหรอืเป็นของฝาก 

– เครือ่งดืม่ เชน่ ชา ชาไขม่กุ กาแฟ ชอ็กโกแลต น ้าผลไมป่ั้น  

– ของทีร่ะลกึ เชน่ เสือ้ สมดุ และอปุกรณ์ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการท าขนม แกว้น ้า 
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ชบิยูา่ ฮนันีโ่ทส 

 

       คสิคสิ คากโิกร ิ

 

     เครือ่งดืม่ ท-ูโก 

 

ลาเวนเดอร ์ลิน้จี ่โซดา 

 

ชาไชม่กุ 

 

            สตฟูวาฟเฟิล 

 

Boba Milk Tea 

 

คสัตารด์ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  รา้นขนมหวานอาฟเตอร ์ย ูมจี านวนทัง้ส ิน้ 31 สาขา โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ล าดบั สาขา จงัหวดั ลกัษณะทีต่ ัง้ของสาขา 

1 เจ อเวนวิ ซอยทองหลอ่ 13 กรุงเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

2 ลา วลิลา่ พหลโยธนิ กรุงเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

3 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

4 ครสิตลัพารค์ กรุงเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

5 เซ็นทรัลลาดพรา้ว กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

6 อนิทอ์นิเตอรเ์ซค พระราม 3 กรุงเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

7 สลีมคอมเพล็กซ ์ กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

8 เซ็นทรัลเวลิด ์ กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

9 เดอะมอลลบ์างกะปิ กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

10 สยามสแควรว์นั กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

11 ครสิตลั เอสบ ีราชพฤกษ์ นนทบรุ ี คอมมนูติีม้อลล ์

12 ทา่มหาราช กรุงเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

13 เมกาบางนา สมทุรปราการ ศนูยก์ารคา้ 

14 เดอะมอลลบ์างแค กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

15 ฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ ปทมุธานี ศนูยก์ารคา้ 

16 เทอรม์นิอล 21 กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

17 ซคีอนสแควร ์ กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

18 เซ็นทรัลป่ินเกลา้ กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 
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ล าดบั สาขา จงัหวดั ลกัษณะทีต่ ัง้ของสาขา 

19 เมอืงทองธานี นนทบรุ ี ศนูยป์ระชมุ 

20 โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ โรงพยาบาล 

21 เอสพละนาด รัชดา กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

22 มาบญุครอง กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

23 เดอะ พรอมานาด กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

24 เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

25 เดอะมอลล ์โคราช นครราชสมีา ศนูยก์ารคา้ 

26 เซ็นทรัล เวสเกต นนทบรุ ี ศนูยก์ารคา้ 

27 ออฟฟิศ เซ็นทรัลเวลิด ์ กรุงเทพฯ อาคารส านักงาน 

28 เซ็นทรัล เฟสตวิลั เชยีงใหม ่ ศนูยก์ารคา้ 

29 เซ็นทรัล พลาซา่ อดุรธานี ศนูยก์ารคา้ 

30 เซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

31 เทอมนิอล 21 พัทยา ชลบรุ ี ศนูยก์ารคา้ 

รวมรา้นอาฟเตอร ์ยู 31 สาขา  

 

1.2) รา้นเมโกร ิ 

ในปี 2558 เมนูน ้าแข็งไส คากโิกริ ทีใ่หบ้ริการในรา้น อาฟเตอร์ ยู ไดรั้บความนิยมและผลตอบรับที่ดีจาก

ผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก จนไดรั้บการบรรจุเป็นเมนูหลักของรา้น เมือ่ ปี 2559 บรษัิทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกจิในการ

ขยายฐานผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จงึไดข้ยายสายผลติภัณฑส์ูร่า้นน ้าแข็งไสภายใตช้ือ่ “เมโกร”ิ ซึง่รา้นน ้าแข็งไสนี้มแีนวการ

ตกแตง่รา้นทีใ่หบ้รรยากาศแบบสบายเป็นกนัเอง ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึผ่อนคลายเสมอืนอยู่บา้น ดว้ยแนวคดิของรา้นน ้าแข็ง

ไสทีเ่ป็นของหวานคู่กับเขตเมอืงรอ้นของประเทศไทย กลุ่มผูบ้รโิภคจงึมคีวามหลากหลายไม่ใชเ่พียงแค่กลุ่มนักเรียน 

นักศกึษา คนท างาน เทา่นัน้ แตค่รอบคลมุไปถงึกลุม่แม่บา้น ไปจนถงึผูส้งูอาย ุซึง่มผีลติภัณฑเ์ป็นน ้าแข็งไสหลากหลาย

เมนูทีถ่กูเลอืกสรรพเิศษ อาท ิIchigo and yogurt, Mont Blanc Chestnut, Hojicha, Ume เป็นตน้ 

    

Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut          Madun  Ume 

สาขารา้นเมโกร ิณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวน 1 สาขา โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

ล าดบั สาขา จงัหวดั ลกัษณะทีต่ ัง้ของสาขา 

1         สยามสแควรว์นั กรุงเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 
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2) ธุรกจิการบรกิารจดังานนอกสถานที ่และการรบัจา้งผลติ      

บรษัิทฯ ไดม้กีารขยายชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้ไปสูก่ารบรกิารจัดงานเลีย้งนอกสถานที ่เชน่ งานสงัสรรค ์

งานแต่งงาน งานจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่ไดใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ ชบิูย่า ฮันนี่โทส ช็อกโกแลตลาวา  

สตรอวเ์บอรร์ีครัมเบิล้ และอืน่ๆ นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังไดม้กีารรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษัิทฯ 

ใหก้บัลกูคา้กลุม่ตา่งๆ เชน่ ผูป้ระกอบการสายการบนิ และรา้นอาหาร ซึง่มผีลติภัณฑห์ลกัทีจ่ าหน่าย อาท ิพาย คกุกี ้ขนม

ปัง ของหวานตา่ง ๆ  

                                                          

6.1 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั  

6.1.1 การสรา้งความแตกตา่งในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ปัจจัยทีส่ง่ผลใหบ้รษัิทฯ เตบิโตอย่างกา้วหนา้และมั่นคงในธรุกจิขนมหวานและเบเกอรี ่คอื การสรา้งความ

แตกตา่งในผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิทฯ จากผูป้ระกอบการรายอืน่ (Differentiate) โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) การรับรูแ้ละเป็นทีรู่จ้ักของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร (Brand Awareness)  

 จากการเปิดตวัสาขาแรกของรา้นขนมหวานและเบเกอรีภ่ายใตช้ือ่ “อาฟเตอร ์ยู” ในปี 2550 บรษัิทฯ ไดรั้บการ

ตอบรับเป็นอยา่งดจีากผูบ้รโิภค จากการบอกปากตอ่ปาก และการสือ่สารผา่นทางสงัคมออนไลน ์ (Social Network)  

ถงึคณุภาพผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ อาฟเตอร ์ย ูสง่ผลใหค้วามนยิมของผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่ อาฟเตอร ์ย ูเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว

และตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั รา้นอาฟเตอร ์ ยู เริม่มาจากคณุกลุพัชร ์ กนกวัฒนาวรรณ ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ  

ทีม่คีวามชืน่ชอบในการท าขนมหวานมาตัง้แตเ่ด็ก และจากการสัง่สมประสบการณ์ในการท าขนมหวานมาเป็นระยะ

เวลานาน รวมถงึการเขยีนหนังสอืสตูรขนมหวาน “May Made” ท าใหเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ูเป็นทีย่อมรับในหมู่

คนทีรั่กการท าและรับประทานขนมหวาน ประกอบกับความเป็นตวัตนของรา้นทีเ่ป็นของหวานสดเสริฟ์รอ้น ความใสใ่จใน

รายละเอยีด และการน าเสนอและสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ  ออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง รวมไปถงึแนวคดิของรา้นทีด่สูบายเป็นกนัเอง

และสามารถเขา้ถงึลกูคา้ได ้ท าใหเ้ครือ่งหมายการคา้อาฟเตอร ์ย ูเป็นทีย่อมรับในหมูผู่ท้ ีช่ ืน่ชอบการรับประทานของหวาน

ทกุเพศ ทกุวยัตัง้แตเ่ด็กนักเรยีน คนท างาน ตลอดจนถงึผูส้งูอาย ุ 

ข) คณุภาพและรสชาตขิองผลติภัณฑท์ัง้ทีรั่บประทานในรา้น และ Delivery 

บรษัิทฯ มนีโยบายมุง่เนน้ในเรือ่งการคดิคน้ผลติภัณฑท์ีม่คีวามแปลกใหมข่ึน้มาอยา่งตอ่เนือ่งและน าเสนอ

ผลติภัณฑท์ีม่คีวามแตกตา่งจากคูแ่ขง่ใหก้บัผูบ้รโิภค รวมถงึคณุภาพของสนิคา้ ความสดใหม่ของวตัถดุบิทีน่ ามาใช ้และ

ความหลากหลายของผลติภัณฑ ์บรษัิทฯ เริม่ตน้จากการน าเสนอผลติภัณฑข์องหวานปรุงสดทีท่ าสดเสริฟ์คูก่บัไอศกรมี 

ซึง่มคีวามแตกตา่งจากรา้นขนมหวานทั่วไปในเวลานัน้ จนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้ ารายแรกๆ ส าหรับของหวานปรุงสด 
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บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการควบคมุคณุภาพโดยเริม่ตัง้แตก่ารจัดหาวัตถดุบิ โดยการคดัสรรวตัถดุบิชัน้ดแีละได ้

มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุบิกอ่นน าเขา้สูก่ระบวนการผลติทีพ่ถิพีถิัน ซึง่ด าเนนิการโดย

โรงงานครัวกลางของบรษัิทฯ เอง รวมทัง้บรษัิทฯ มรีะบบการขนสง่วตัถดุบิและอาหารจากโรงงานครัวกลางมายังรา้น

สาขาดว้ยรถขนสง่ของบรษัิทฯ เองรวมทัง้การใชบ้รกิารบรษัิทขนสง่ทีม่มีาตรฐาน ท าใหส้ามารถควบคมุคณุภาพของ

วตัถดุบิและผลติภัณฑท์ีส่ง่ไปยังสาขาตา่งๆ ผลติภัณฑท์ีป่รุงทีส่าขาก็จะมกีารตรวจสอบคณุภาพกอ่นทีจ่ะเสริฟ์ใหก้บั

ลกูคา้ ท าใหผ้ลติภัณฑข์องบรษัิทฯ มคีณุภาพและมมีาตรฐานเดยีวกนัในทกุสาขา 

ในเดอืนตลุาคม 2561 บรษัิทฯ ร่วมกบัการขายออนไลน์ผา่นชอ่งทาง Delivery มกีารเริม่สง่ของหวานท าสด สง่

จากสาขาทีใ่กลท้ีห่มาย ดว้ยบรรจภุัณฑ ์ทีพั่ฒนาเป็นพเิศษเหมาะกับเมนู ชว่ยเพิม่ยอดขายแกส่าขา โดยไมใ่ชพ้ืน้ทีข่าย 

หรอื พนักงานเสริฟ์เก็บลา้ง ชว่ยลดรายจา่ยไดม้าก 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ มกีารพัฒนาและคดิคน้ผลติภัณฑใ์หม่ๆ  อยา่งสม า่เสมอ รวมถงึมเีมนูพเิศษเพือ่น าเสนอแก่

ลกูคา้ในชว่งเทศกาลส าคัญตา่งๆ เชน่ วนั Halloween และวัน Valentine ซึง่โดยเฉลีย่บรษัิทฯ จะออกเมนูอาหารแนะน า

ใหม ่ ทกุ 1 - 2 เดอืน3 เพือ่สรา้งความแปลกใหม ่ เพิม่ทางเลอืกใหล้กูคา้ รวมทัง้สรา้งความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ และยัง

สง่เสรมิใหเ้กดิการเพิม่ความถีใ่นการรับประทานของหวานของลกูคา้ไดอ้กีดว้ย ซึง่เมนูดงักลา่วสว่นใหญ่ไดรั้บความนยิม

และไดรั้บการตอบรับอย่างดจีากลกูคา้ ส าหรับบางเมนูทีไ่ดรั้บความนยิมมากก็จะบรรจุเป็นเมนูประจ าเพือ่เพิม่ความ

หลากหลายของผลติภัณฑ ์ 

ค) การบรกิารเป็นเลศิ 

บรษัิทฯ ไดรั้บค าชมเสนอมา ดา้นการบรกิาร บรษัิทฯ เนน้ย ้าในเรือ่งคณุภาพการใหบ้รกิารและการสรา้งความ

ประทับใจแกผู่บ้รโิภคทกุครัง้ทีเ่ขา้มารับประทานของหวานหรอืใชบ้รกิารของ อาฟเตอร ์ย ูโดยลกูคา้จะไดรั้บการตอ้นรับ

จากพนักงานทีม่รีอยยิม้และใบหนา้ทีแ่จม่ใส เป็นกนัเอง มมีารยาทและอธัยาศยั ไดรั้บการแนะน าสนิคา้ และการใหบ้รกิาร

ทีส่ะดวก รวดเร็ว และค านงึถงึความสะอาดซึง่เป็นปัจจัยส าคัญในธรุกจิอาหารและของหวาน ซึง่บรษัิทฯ มผีูจั้ดการเขต 

และผูจ้ัดการฝ่ายควบคมุมาตรฐาน เขา้มาสุม่ตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารของพนักงานทกุคนตัง้แตพ่นักงานในครัว 

พนักงานเสริฟ์ แคชเชยีร ์อยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่พนักงานทกุคนปฏบิตัติามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ วางไว ้รวมทัง้มกีาร

พัฒนาคณุภาพและทักษะการใหบ้รกิารของพนักงานประจ ารา้นอยูเ่ป็นประจ า เพือ่ใหล้กูคา้ไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมกีารสุม่ส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้จากการเขา้มารับประทานขนมหวานทีร่า้นผ่านทาง

แบบสอบถาม เพือ่น ามาพัฒนาปรับปรุงการบรกิารอกีดว้ย 

ง) การสรา้งความพงึพอใจแกผู่บ้รโิภค 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากในการสรา้งและรักษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดยบรษัิทฯ ใหค้วามใส่

ใจในการปรับปรุงแกไ้ข และพจิารณาขอ้เสนอแนะตา่งๆ ทีไ่ดรั้บขอ้มูลจากการแสดงความเห็นในใบแสดงความคดิเห็น

ของผูบ้รโิภคทกุใบ นอกจากนี้บรษัิทฯ มนีโยบายใหพ้นักงานพูดคยุสอบถามความพอใจจากผูบ้รโิภคอยา่งใกลช้ดิ  

จ) สง่เสรมิการขาย การรักษาและการขยายฐานลกูคา้ 

บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้กีารสะสมคะแนนของลกูคา้ โดยขณะนี ้มสีมาชกิกวา่ 300,000 ราย โดยสมาชกิจะไดรั้บการ

สะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได ้1 คะแนน ซึง่สมาชกิจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์จากการสะสมคะแนนโดยการน าคะแนน

สะสมภายในปีมาใชแ้ลกของรางวลัในปีถัดไป อกีทัง้บรษัิทฯ มกีารน าเสนอขา่วสารหรอืเมนูใหม่ๆ  ของอาฟเตอร ์ย ู 

ผา่นทางขอ้มลูสมาชกิ เชน่ ทางอเีมล เป็นตน้ เพือ่สรา้งการรับรูใ้นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ สามารถน าขอ้มลูสมาชกิดงักลา่วไปใชใ้นการเก็บสถติแิละวเิคราะหศ์กึษาขอ้มลูสมาชกิเพือ่ท าความ

เขา้ใจพฤตกิรรมของลกูคา้ไดด้ยีิง่ข ึน้  
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ฉ) การตลาดผา่นสงัคมออนไลน์ 

บรษัิทฯ เนน้การท าการตลาดบนสงัคมออนไลน ์(Social Media) ผา่นชอ่งทางตา่งๆ คอื  

facebook ของบรษัิทฯ (https://www.facebook.com/afteryoucafe) 

Instagram ของรา้นอาฟเตอร ์ย ู(https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe) 

Instagram ของคณุกลุพัชร ์กนกวัฒนาวรรณ (https://www.instagram.com/mayafteryou) 

Line@ ของของบรษัิทฯ (@afteryoucafe) 

ซึง่การท าการตลาดผา่นชอ่งทางดงักลา่วท าใหเ้ขา้ถงึไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหมแ่ละกลุม่ลกูคา้ของบรษัิทฯ  

ซึง่สว่นมากเป็นกลุม่วยัรุ่นทีม่ารับประทานกบักลุม่เพือ่นหรอืพาครอบครัวมารับประทานของหวานทีร่า้น การท าการตลาด

ผา่นชอ่งทางดงักลา่วท าใหเ้กดิการสรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหเ้กดิการซือ้ซ ้าของกลุม่ลกูคา้เดมิ (Repeat Customer) และ

ขยายฐานกลุม่ลกูคา้ใหม ่ รวมไปถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิความแข็งแกร่งของเครือ่งหมายการคา้ นอกจากนี้บรษัิทฯ ไดใ้ช ้

ชอ่งทางอเีมลจากขอ้มลูสมาชกิของรา้นอาฟเตอร ์ ย ู เป็นอกีชอ่งทางในการน าเสนอสนิคา้ใหม่ๆ  หรอืสนิคา้ตามเทศกาล

ตา่งๆ ทัง้นี้บรษัิทฯ เชือ่วา่การท าการตลาดแบบปากตอ่ปาก หรอืผ่านสงัคมออนไลน ์เป็นกลยุทธท์างการตลาดทีเ่หมาะสม

กบัธรุกจิของบรษัิทฯ ท าใหเ้กดิการกระตุน้ยอดขาย และมปีระสทิธภิาพสงู เนือ่งจากสามารถกระจายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และมอีทิธพิลกับการตดัสนิใจของลกูคา้สงูในขณะทีม่ตีน้ทนุต า่ 

ช) ทีต่ัง้สาขาในจดุทีส่ าคญั (Strategic Location) 

บริษัทฯ ด าเนินการขยายสาขาโดยไดเ้ริ่มจากพื้นที่ใจกลางเมืองที่เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นของ

ประชากรกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของบรษัิทฯ เชน่ ทองหลอ่ พหลโยธนิ ลาดพรา้ว และสยามสแควร ์เป็นตน้ และขยายสาขา

อย่างตอ่เนื่องทุกปีเพื่อใหค้รอบคลมุในเขตพื้นทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑลมากขึน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มี

สาขาของรา้นอาฟเตอร ์ยู และรา้นเมโกร ิจ านวน รวม 32 สาขา สว่นใหญ่จะตัง้อยู่ทีศ่นูยก์ารคา้ และคอมมูนติีม้อลลช์ัน้

น า 

ซ) บรกิารสง่เสรมิการขายแกล่กูคา้องคก์ร 

ในปี 2561 บมจ. อาฟเตอร ์ย ูเริม่ร่วมพัฒนาการสง่เสรมิการขาย แกล่กูคา้ องคก์ร non-food เชน่ 

- รับจา้งผลติขนมเฉพาะเพือ่แจกลูกคา้ของผูน้ าเขา้เครื่องส าอางพรเีมยีมจากญีปุ่่ น อกีทัง้ออกเครื่องดืม่ในชือ่ 

Serie เครือ่งส าอางนัน้ 

- แบรนดช์ดุชัน้ในสตรพีรเีมยีม น าปลอกถว้ยรูปชดุชัน้ใน มาสวมถว้ยเครือ่งดืม่ 

- ช าระเงนิในรา้น ดว้ยบตัรเครดติทีร่่วมรายการ ถงึยอดทีก่ าหนด จะไดรั้บของหวานเป็นของก านัล เป็นตน้ 

6.1.2 ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

บรษัิทฯ มชีอ่งทางการจ าหน่าย 6 ชอ่งทาง คอื 1) รา้นขนมหวานของบรษัิทฯ ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล 2) 

การซือ้ของหวานกลับไปรับประทานทีบ่า้น 3) บรกิารจัดงานนอกสถานที ่4) รับจา้งผลติสนิคา้ 5) การขายบัตรของขวญั 

(Gift Voucher) และ 6) การสง่ถงึทีผ่่านผูใ้หบ้รกิารขนสง่ เป็นตน้ 

6.1.3 นโยบายการก าหนดราคา 

บรษัิทฯ มนีโยบายก าหนดราคาโดยค านงึถงึตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยหลัก เชน่ ตน้ทนุวตัถุดบิ คา่ใชจ้่ายในการ

ด าเนนิงาน คา่เชา่ และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน รวมทัง้การพจิารณาราคาตลาด และค านงึถงึราคาทีก่ลุม่ลกูคา้
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เป้าหมายยอมรับได ้ สนิคา้ทีบ่รษัิทฯ ผลติและจ าหน่ายเป็นสนิคา้ระดบัพรเีมีย่ม ดว้ยวตัถดุบิทีม่คีณุภาพและการใสใ่จ 

ในรายละเอยีดทกุขัน้ตอน ราคาสนิคา้จงึถอืวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึสงู บรษัิทฯ เชือ่มั่นวา่การก าหนดราคาสนิคา้ของ

บรษัิทฯ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลเมือ่เทยีบกับคณุภาพของสนิคา้  

ประเภทรา้น / 

เครือ่งหมายการคา้ 
กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย การก าหนดราคา 

1.  รา้นขนมหวาน อาฟเตอร ์

ย ูและ อาฟเตอร ์ย ูทเุรยีน 

ระดบัรายไดป้านกลางถงึสงู  

ตัง้แต่เด็กนักเรียน คนวัยท างาน ตลอดจนถึง

ผูส้งูอายุ ทีเ่ขา้มารับประทานกับกลุม่เพือ่น หรอื

ครอบครัว 

ราคาขนมหวานตอ่จาน  

125 - 345 บาท 

ราคาเครือ่งดืม่ตอ่แกว้  

105 - 155 บาท  

  Take Home Product 22 - 175 

2. รา้นน ้าแข็งไส เมโกร ิ ระดบัรายไดป้านกลางถงึสงู  

กลุม่นักเรยีน นักศกึษา วยัรุ่นจนถงึวยักลางคน  

ราคาตอ่จาน  

125 - 245 บาท  

 

6.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 

6.1.4.1 ภาวะและแนวโนม้เศรษฐกจิไทยในปี 2562 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย์ รายงาน ไตรมาส 4/2561 เศรษฐกจิไทยเริม่มี

สัญญาณทีด่จีากปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดวันเลอืกตัง้ทีแ่น่นอนแลว้ นอกจากนี้ ยังมปัีจจัยบวกจากการ

ลงทนุของภาครัฐในสว่นของรถไฟฟ้า และการลงทนุของภาคเอกชน โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ซึง่จะมกีารเปิดซองประมูลโครงการตา่งๆ  ส านักงานสภาคณะกรรมการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิประมาณการตัวเลข ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ GDP  (Gross Domestic product) ไตร

มาส 1/2562 ไวท้ี ่รอ้ยละ 4.1 เป็นผลจากการเตบิโตของอปุสงคใ์นประเทศเป็นส าคัญ และคาดวา่ทัง้ปี 2562 จะเตบิโต

อยูท่ีร่อ้ยละ 3.5 - 4.5 

  จาก ขอ้มูลน าเสนอโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่ 17 มกราคม 2562  เห็นวา่เศรษฐกจิไทยในภาพรวมมี

แนวโนม้ขยายตวัตอ่เนือ่งตามแรงสง่ของอปุสงคใ์นประเทศแมอ้ปุสงคต์า่งประเทศชะลอลง กลา่วคอื  

อุปสงคใ์นประเทศ อุปสงคต์า่งประเทศ 

ก) การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัตอ่เนือ่ง  

ตามรายไดน้อกภาคเกษตรทีป่รับดขีึน้และกระจายตัว

มากขึน้ - การบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโนม้ขยายตัวดใีน

หมวดสนิคา้กึง่คงทนและสนิคา้คงทน โดยไดรั้บปัจจัย

สนับสนุนจากรายไดค้รัวเรอืนนอกภาคเกษตรทีข่ยายตัว

และกระจายตัวมากขึน้ รวมถงึการจา้งงานทีม่แีนวโนม้

ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายภาคเศรษฐกิจหลัก 

ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม เช่น 

โครงการบตัรสวสัดกิารแหง่รัฐ เป็นตน้ 

ก) การสง่ออกสนิคา้ขยายตวัชะลอลง 

ตามปริมาณการคา้โลกและเศรษฐกิจคู่คา้ที่ไดรั้บ

ผลกระทบจากมาตรการกดีกันทางการคา้ แตผ่ลดจีาก

การยา้ยค าสั่งซื้อและการยา้ยฐานการผลิตจากจีน

มายังไทย จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะตอ่ไป 

 

ข) การลงทนุภาคเอกชนมกีารขยายตัว  

จากการเพิม่ประสทิธภิาพและการขยายก าลังการผลติ

การยา้ยฐานการผลติมาไทย รวมถงึปัจจัยสนับสนุน

จากโครงการ PPP นอกจากนี้ มแีรงสนับสนุนเพิ่มเตมิ

ข) การทอ่งเทีย่วขยายตวัชะลอลง  

ตามจ านวนนักท่องเทีย่วจนีทีล่ดลงแต่เริม่มสีัญญาณ

ปรับดขีึน้ - การสง่ออกบริการไดรั้บแรงหนุนจากการ

ท่องเที่ยวแมข้ยายตัวชะลอลงบา้งตามจ าน วน
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อุปสงคใ์นประเทศ อุปสงคต์า่งประเทศ 

จากมาตรการพิเศษของ BOI เพื่อกระตุน้การลงทุน

จากตา่งประเทศ โครงการ PPP โดยเฉพาะโครงการที่

เกี่ยวเนื่องกับ EEC เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชือ่ม 3 สนามบนิ 

นั กท่อง เที่ย วจีนที่ ฟ้ื นตั วช า้  ที่ผ่ านมาจ าน วน

นักท่องเทีย่วชะลอลงจากนักท่องเทีย่วจนีเป็นส าคัญ 

ส่วนหนึ่งจากผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มรุนแรง

กวา่คาด สง่ผลใหนั้กทอ่งเทีย่วประเภทกรุ๊ปทัวรห์ดตวั

สูง  อย่างไรก็ดี เริ่มเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวจีน

โดยรวมปรับดขีึน้หลงัจากภาครัฐเร่งยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภัยดา้นการท่องเที่ยวเพื่อสรา้งความ

เชือ่มั่น เร่งจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

ค)   การใชจ้า่ยภาครัฐขยายตวัชะลอลง 

จากความลา่ชา้ในการลงทนุของบางโครงการ การจา้ง

งานมแีนวโนม้ดขีึน้โดยเฉพาะในภาคการผลติและภาค

กอ่สรา้ง 

   

 

 
ในรายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  เมือ่ เดอืนธนัวาคม 2561 ธปท. ไดป้ระมาณการ

เศรษฐกจิไวด้งันี ้

 

1. การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัตอ่เนือ่งตามรายไดน้อกภาคเกษตรทีป่รับดขีึน้และกระจายตวัมากขึน้  

2. การลงทนุภาคเอกชนมแีนวโนม้ขยายตัวจากการเพิม่ประสทิธภิาพและการขยายก าลงัการผลติ การยา้ยฐาน

การผลติมาไทย รวมถงึปัจจัยสนับสนุนจากโครงการ PPP 

3. การใชจ้า่ยภาครัฐขยายตัวชะลอลงจากความลา่ชา้ในการลงทนุของบางโครงการ 

4. การสง่ออกสนิคา้ขยายตวัชะลอลงตามปรมิาณการคา้โลกและเศรษฐกจิคูค่า้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากมาตรการ

กดีกนัทางการคา้ แตผ่ลดจีากการยา้ยค าสัง่ซือ้และการยา้ยฐานการผลติจากจนีมายังไทย จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะ

ตอ่ไป 

5. การสง่ออกบรกิารขยายตัวชะลอลงตามจ านวนนักทอ่งเทีย่วจนีทีล่ดลง แตเ่ริม่มสีญัญาณปรับดขีึน้ 
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6.1.4.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมรา้นอาหารในไทย (คาดการณ์วา่อุตสาหกรรมอาหารจะเตบิโตอย่าง

ตอ่เนือ่ง) 

 

      Euromonitor International รายงานวา่ ในปี 2560 มลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหารในประเทศไทย มี

มลูคา่รวมประมาณ 836,997.6 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณ 172,460.2 ลา้นบาท จากในปี 2555 ซึง่มูลคา่ตลาดของ

อตุสาหกรรมประมาณ 664,537.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 4.7  

 

129,925 132,375
137,288

142,128
147,391

152,157

2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ ำนวนรำ้นอำหำรในประเทศไทย ( หน่วย: รำ้น)

แหลง่ขอ้มูล - ธนาคารแหง่ประเทศไทย   (% YoY) 

รายงานเมือ่ 22 มกราคม 2562 
2560 2561 2562 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ                                                                  3.9 4.2 4.0 

   - การบรโิภคภาคเอกชน                                                                         3.2 4.7 4.0 

   - การลงทนุภาคเอกชน                                                                          1.7 3.6 4.5 

   - การอปุโภคภาครัฐ                                                                                0.5 2.1 2.6 

   - การลงทนุภาครัฐ                                                                                 -1.2 4.6 6.6 

   - ปรมิาณการสง่ออกสนิคา้และบรกิาร                                                    5.5 3.7 4.1 

   - ปรมิาณการน าเขา้สนิคา้และบรกิาร                                                      6.8 7.6 3.2 

ดลุบญัชเีดนิสะพัด (พันลา้นดอลลาร ์สรอ.)                                               50.2 33.1 34.5 

   - มลูคา่การสง่ออกสิน้คา้                                                                         9.8 7.0 3.8 

   - มลูคา่การน าเขา้สนิคา้                                                                           13.2 15.3 3.8 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป                                                                                     0.7 1.1 1.0 

อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน                                                                                  0.6 0.7 0.9 

ขอ้สมมตุ ิ                                                                                                   

   - จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ   (ลา้นคน)                                                     35.6 38.0 40.0 

   - ราคาน ้ามันดบิดไูบ (USD / Barrel)                                                        53.1 69.8 66.0 
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ปี 2560 ประเทศไทยมรีา้นอาหารประมาณ 152,157 รา้น ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณ 22,232 รา้น จากในปี 2555 ซึง่มี

รา้นอาหารประมาณ 129,925 ลา้น หรอืคดิเป็นอัตราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 3.2  แยกเป็น

ประเภทไดด้งันี ้ 

 

 
 

ปี 2560 

ประเภทรา้นอาหาร มูลคา่ตลาด จ านวนรา้น 

 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 
 

รา้น 
 

รอ้ยละ 

1. รา้นอาหารขนาดเล็ก (Kiosk and Street Stalls) 272,641.4 32.6 102,987 67.7 

2. รา้นอาหารฟาสฟู้ด 105,962.8 12.7 16,714 11.0 

3. คาเฟ่และบาร ์(Café and Bars) 252,616.9 30.2 16,658 10.9 

4. รา้นบรกิารเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) 176,360.5 21.1 11,099 7.3 

5. แบบ สัง่กลบับา้น 29,180.8 3.5 4,698 3.1 

6. ฟู้ดคอรด์ (Food Court) 235.2 0.0 1.0 0.0 

รวม 836,997.6 100.0 152,157 100.0 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรา้นอาหารมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องโดยมปัีจจัยหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดข้อง

ประชากร การขยายตัวของประชากรไปตามหัวเมอืงใหญ่ การเพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคทีน่ยิมรับประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้ รวมถงึการทีป่ระชากรสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยแีละอนิเตอรเ์น็ตมาก

ขึน้ 

236,000 218,000 215,000 214,000 219,000 272,641
336,355

63,000 73,000 81,000 92,000 101,000
105,962

138,325189,000 196,000 203,000 213,000 223,000
252,616

309,806
148,000 146,000 150,000 156,000 168,000

176,360

219,438

21,000 21,000 22,000 23,000
24,000

29,180

50,842

10,000 9,000
9,000 10,000 10,000

235

307

2553 2554 2555 2556 2557 2560 2565

มลูคำ่ตลำดของธรุกจิรำ้นอำหำร แบง่ตำมประเภท (ลำ้นบำท)

รำ้นอำหำรขนำดเล็ก รำ้นอำหำรฟำสตฟ์ู้ด คำเฟ่/บำร์

รำ้นอำหำรบรกิำรเต็มรปูแบบ รำ้นอำหำรแบบสัง่กลับบำ้น ฟู้ดคอรท์
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ดา้นมลูคา่ตลาด 

   ในปี 2560 รา้นอาหารขา้งทางและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) มีมูลค่าตลาดสูงทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 

32.6 ของมลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหาร รองลงมาไดแ้ก ่รา้นอาหารคาเฟ่และบาร ์(Café and Bars) รา้นอาหาร

บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) และรา้นอาหารบริการด่วน (Fast Food) ซึง่มูลค่าตลาดคดิเป็นรอ้ยละ 

30.2 รอ้ยละ 21.1 และ 12.7  ของมลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหาร ตามล าดบั 

ดา้นจ านวนรา้นอาหาร 

   ในสว่นของจ านวนรา้นอาหาร ในปี 2560 รา้นอาหารขา้งทางและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) มจี านวน

รา้นอาหารสูงทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 67.7 ของจ านวนรา้นอาหารทัง้หมดของอุตสาหกรรมรา้นอาหาร รองลงมาไดแ้ก่ 

รา้นอาหารบรกิารดว่น (Fast Food) รา้นอาหารคาเฟ่และบาร ์(Café and Bars) และ รา้นอาหารบรกิารเต็มรูปแบบ (Full 

Service Restaurant) ซึง่มจี านวนรา้นอาหารคดิเป็น รอ้ยละ 11.0, 10.9 และรอ้ยละ 7.3 ของจ านวนรา้นอาหารทัง้หมด

ของอตุสาหกรรมรา้นอาหาร 

                    รา้นอาหารคาเฟ่และบาร ์ (Café and Bars) 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       ทีม่า: ขอ้มูลจาก  Website ของแตล่ะบรษัิท (เฉพาะสาขาในประเทศไทย)  มกราคม 2562 

  รา้นอาหารคาเฟ่และบารไ์ดรั้บความนยิมจากผูบ้รโิภคสงูขึน้อย่างตอ่เนื่อง เนื่องจากผูใ้หบ้รกิารรา้นอาหารคาเฟ่

และบารร์ายใหญ่มกีารพัฒนาคณุภาพและรูปแบบของการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึมกีารขยายสาขาตามสถานทีต่า่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้  

ปจัจยั และแนวโนม้ การเตบิโตของตลาดธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย จะขึน้อยูก่บั ปจัจยัตอ่ไปนี ้ 

ก. ความสามารถในการจบัจา่ยของผูบ้รโิภค  (คาดการณด์ขี ึน้ จากปีกอ่นหนา้) 

 ฝ่ายเศรษฐกจิมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดเ้ผยแพร่ รายงาน ตามตารางทีแ่สดงใน 6.1.4.1  

สรุปไดว้า่ การบรโิภคภาคเอกชนในภาพรวมยังไปไดต้อ่ การบรโิภคภาคเอกชนของไทยขยายตวัสงู ในปี 2561 เกนิความ

คาดหมาย สว่นหนึง่เป็นผลจากยอดขายรถยนตข์ยายตวัสงูเพราะเงือ่นไขผูกพันในในโครงการรถยนต ์คนัแรกทยอยหมด

ลง นอกจากนี้ การจา้งงานทีป่รับดขีึน้และกระจายตัวมากขึน้ในหลายภาคเศรษฐกจิและ หลายกลุม่รายไดท้ าใหก้ าลังซือ้

นอกภาคเกษตรกรรมฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ผนวกกับมาตรการภาครัฐทีใ่นหลายโครงการมบีทบาทส าคัญในการชว่ยสนับสนุน

การบรโิภคโดยเฉพาะในกลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย ส าหรับในปี 2562 คาดวา่ยอดขายรถยนตอ์าจชะลอตัวลงจากฐานทีส่งูในปีที่

ผ่านมา สว่นมาตรการภาครัฐคาดวา่จะยังมผีลตอ่มา ยังปี 2562 ขณะทีร่ายไดเ้กษตรกรอาจมแีนวโนม้ไม่ดนัีกจากปัญหา 

ราคาสนิคา้เกษตร 

รา้นคา้/ จ านวนสาขาในไทย ทีเ่ทยีบคยีงได้

กบั บมจ. อาฟเตอร ์ยู 

    

มกราคม 2562 

After You / Maygori 32 / 1 

Bake a wish 29 

Farm Design 20 

Iberry 6 

Kyo Roll En 29 

Mr. Jones Orphanage 2 

Swensens 212 
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ข. นกัทอ่งเทีย่ว  (ปจัจยับวก เนือ่งจาก มจี านวนนกัทอ่งเทีย่วมากขึน้จากปีกอ่น ๆ) 

ประมาณการนกัทอ่งเทีย่ว

จดัท าและคาดการณ ์โดย

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ธนัวาคม 2561) 

 

 

2557 

 

 

2558 

 

 

2559 

 

 

2560 

 

 

2561 (E) 

 

 

2562 (E) 

จ านวนนักทอ่งเทีย่ว 

ตา่งประเทศ (ลา้นคน) 

24.8 29.9 32.5 35.6 38.0 40.0 

อตัราขยายตัว (%) -6.5 20.4 8.9 9.4 6.8 5.3 

 

ภาคการทอ่งเทีย่วของไทยมแีนวโนม้ขยายตวัตอ่เนือ่ง หลังรัฐบาลมนีโยบายยกเวน้คา่ธรรมเนยีม วซีา่จาก

นักทอ่งเทีย่ว 21 ประเทศ ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วจากประเทศ อาทเิชน่ มาเลเซยี และอนิเดยี เพิม่ขึน้อยา่งมากทัง้ในดา้น

จ านวนนักทอ่งเทีย่ว และรายรับจากนักท่องเทีย่ว อกีทัง้ นักทอ่งเทีย่วจนีเริม่กลับมาหลงัวกิฤตกิารณ์อบุัตเิหตทุีเ่กดิกับชาว

จนีในไทย ในชว่งกลางปี 2561  นอกจากนี้ ภาครัฐยังมกีาร เจาะตลาดนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและเกาหลใีตเ้พิม่เตมิ คาด

วา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วในปี 2562 จะเพิม่ขึน้เป็น 40 ลา้นคน จาก 38 ลา้นคน (คาดการณ์) ในปี 2561 

 

ค. พืน้ทีใ่หเ้ชา่รา้นคา้ยงัคงเตบิโตในระยะยาว 

จากเว็บไซต ์ https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/23355 รายงานการวเิคราะหข์องบรษัิท  

เน็กซสั พรอพเพอตี ้ คอนซลัแทนท ์ จ ากัด สรุปแนวโนม้ตลาดศนูยก์ารคา้ จากการส ารวจพบวา่ ตลาดยังคงมแีนวโนม้

เตบิโตอยา่งสม า่เสมอ เนือ่งจากตลาดศนูยก์ารคา้นัน้ ขึน้อยูก่ับปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ การบรโิภคของภาคเอกชน รวม

ไปถงึอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

 

การส ารวจของเน็กซสัฯ พบวา่พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ทีเ่กดิขึน้ใหมข่องไตรมาส 4 ของปี 2561 มาจาก 

ไอคอนสยามและเกตเวย ์ แอท บางซือ่ ทีเ่พิง่มกีารเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเมือ่เดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา และคาดวา่

จ านวนพืน้ทีข่องศนูยก์ลางการคา้ใหเ้ชา่ในปี 2562 จะมมีากถงึ 240,000 ตารางเมตร 
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จากการคาดการณ์ภาพรวมของเศรษฐกจิไทย และการทอ่งเทีย่วในปีหนา้นัน้ยังคงมองเป็นปัจจัยบวก โดยทาง

สภาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วมกีารคาดการณ์วา่จ านวนนักทอ่งเทีย่ว ณ สิน้ปี 2561 จะเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาถงึ 5.08% 

หรอืคดิเป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 37.2 ลา้นคน 

เนือ่งจากลักษณะนสิยัของคนไทยทีน่ยิมไปซือ้ของทีร่า้นคา้ดว้ยตวัเอง และสภาพอากาศทีร่อ้น ท าให ้

ศนูยก์ารคา้ยังไดรั้บความนยิม  แตส่ าหรับตลาดในปัจจุบนัทีม่กีารแขง่ขนัสงู ผูป้ระกอบการมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับเปลีย่น

กลยุทธใ์หม่ๆ  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตวัเอง ใหส้ามารถดงึดดูลกูคา้ และเพิม่ยอดขายไดม้ากขึน้ เชน่ 

การออกแบบ ไลฟ์สไตล ์สิง่อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และแพลตฟอรม์ จะมสีว่นชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

ยนืหยัดอยูใ่นตลาดได ้

6.2  การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  

  การจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงงานครัวกลางและสาขารา้นขนมหวาน มี

รายละเอยีดดงันี้ 

6.2.1 โรงงานครวักลาง 

ในเดอืนมกราคม 2559 บรษัิทฯ ไดย้า้ยสายการผลติจากโรงงานครัวกลางเดมิ ซึง่ตัง้อยู่ที ่ ถนนพัฒนาการ 

กรุงเทพฯ บนพืน้ทีใ่ชส้อย 700 ตารางเมตร ไปทีโ่รงงานครัวกลางใหม ่ ซึง่ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมสนิสาคร จังหวดั

สมทุรสาคร บนพืน้ทีใ่ชส้อย 5,000 ตารางเมตร เพือ่ขยายก าลงัการผลติและยกมาตรฐานการผลติใหม้มีาตรฐานสากล 

และรองรับการเตบิโตทางธรุกจิในอนาคต ซึง่โรงงานครัวกลางใหมน่ีส้ามารถรองรับการผลติไดม้ากถงึประมาณ 40 – 45 

สาขา ใน 1 ชว่งเวลาการท างาน (1 Shift) และเพิม่การท างานลว่งเวลาในบางระยะ 

โรงงานครัวกลางเป็นหน่วยงานทีจ่ัดหาวตัถดุบิ ตรวจสอบคณุภาพ จัดเตรยีม และผลติของหวานใหไ้ดร้สชาตทิีด่ ี

ทีส่ดุ รวมถงึสะอาดถกูหลักอนามัย จัดเก็บวัตถดุบิ และสนิคา้เพือ่ใหค้งคณุภาพของวัตถดุบิและสนิคา้ รวมถงึเป็นศนูย์

กระจายวตัถดุบิและสนิคา้ไปยังสาขาตา่งๆ ขัน้ตอนในการจัดหาผลติภัณฑ ์ และบรกิารในโรงงานครัวกลางสามารถแบง่

ออกเป็น 6 ขัน้ตอนโดยม ีรายละเอยีดดงันี้ 

1) การจัดหาวตัถดุบิ  

วตัถดุบิหลักในการผลติของหวาน ไดแ้ก ่แป้ง น ้าตาล ไขไ่ก ่ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม ้บรษัิทฯ มกีารจัดหา

วตัถดุบิจากผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ โดยฝ่ายผลติจะวางแผนการผลติตามประมาณ

การยอดขายทีผู่จั้ดการสาขาแตล่ะแหง่ประมาณการมาให ้ และสง่ขอ้มลูใหฝ่้ายคลงัสนิคา้ประเมนิจ านวนการสัง่วตัถุดบิ

และสง่ใบขอซือ้ไปยังฝ่ายจัดซือ้  

ฝ่ายจัดซือ้จะมกีระบวนการ และขัน้ตอนในการคดัเลอืกผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิ ซึง่จะพจิารณาเปรยีบเทยีบ

คณุสมบัตจิากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิจ านวนอยา่งนอ้ย 2-3 ราย โดยมปัีจจัยในการพจิารณา ไดแ้ก ่ คณุสมบตัแิละ

คณุภาพของวตัถดุบิ ราคา การใหบ้รกิารของผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ ส าหรับวตัถดุบิทีม่กีารสัง่ซือ้เป็นประจ าจะมกีารทบทวน

ราคา และคณุภาพอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ยกเวน้สนิคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาบอ่ย เชน่ ของสดหรอืพชืผลทาง

การเกษตร จะมกีารทบทวนราคาอยา่งนอ้ยทกุๆ 3 เดอืน  

ส าหรับวตัถดุบิทีม่กีารสัง่ซือ้จ านวนมากหรอืมกีารสัง่ซือ้เป็นประจ า บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญากับผูผ้ลติและจ าหน่าย

วตัถดุบิดงักลา่ว โดยมกีารก าหนดปรมิาณและราคา เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุบิ และบรหิาร

ตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในปี 2561 กลุม่บรษัิทฯ มยีอดสัง่ซือ้สนิคา้ และวตัถดุบิจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรายใหญ ่10 
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รายแรก เทา่กับรอ้ยละ 53 ของมลูคา่การสัง่ซือ้ตามงบการเงนิรวม กลุม่บรษัิทฯ ไมม่กีารพึง่พงิผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรายใด

รายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 30   

2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เมือ่วตัถดุบิถูกจัดสง่มาทีโ่รงงานครัวกลาง ฝ่ายคลงัสนิคา้จะท าหนา้ทีต่รวจสอบรายการวัตถดุบิทีไ่ดรั้บวา่ถกูตอ้ง

และครบถว้นตามจ านวน มกีารสุม่ตรวจประมาณรอ้ยละ 5 ของปรมิาณวตัถดุบิทีรั่บมา เพือ่ตรวจสอบวนัเดอืนปีทีผ่ลติและ

หมดอาย ุสภาพสนิคา้ บรรจภุัณฑ ์ความสดใหม ่ส ีกลิน่ ขนาด และน ้าหนักตามทีก่ าหนดไว ้จากนัน้จะน าวตัถดุบิไปจัดเก็บ

ในตูแ้ชแ่ข็ง ตูเ้ย็น หรอืหอ้งเก็บของอณุหภมูปิกต ิแลว้แตป่ระเภทของวตัถดุบิ เพือ่เป็นการรักษาคณุภาพของวัตถดุบิใหม้ี

ความสดใหม ่ภายใตร้ะบบการบรหิารจัดการแบบเขา้กอ่นออกกอ่น (First In First Out : FIFO) เพือ่ใหว้ตัถดุบิหมนุเวยีน

สม า่เสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอายุ 

3) จัดเตรยีมและผลติ 

โรงงานครัวกลางจะเป็นศนูยก์ลางในการแปรรูปวตัถดุบิ และจัดเตรยีมเป็นอาหารพรอ้มปรุง (อาหารทีไ่ด ้

จัดเตรยีมสว่นประกอบตา่งๆ บรรจไุวใ้นภาชนะ เพือ่น าไปปรุงเป็นอาหารชนดิใดชนดิหนึง่โดยเฉพาะ เชน่ ขนมปังชบิยู่า 

น ้าแข็งไสคากโิกร ิ ซึง่มสีดัสว่นการแปรรูปพรอ้มปรุงส าเร็จแลว้กวา่รอ้ยละ 80)  และอาหารพรอ้มรับประทาน (อาหารที่

ผลติเรยีบรอ้ยพรอ้มบรโิภคทีบ่รรจใุนภาชนะพรอ้มจ าหน่ายไดท้นัท ี เชน่ เคก้ คกุกี ้ และขนมบรรจหุอ่พลาสตกิ) โดยฝ่าย

ผลติจะน าขอ้มลูการประมาณการขายของผูจั้ดการแตล่ะสาขามาใชใ้นการวางแผนการผลติและประมาณการใชว้ตัถดุบิ 

และเบกิวตัถุดบิจากคลงัสนิคา้ โดยในการวางแผนผลติฝ่ายผลติจะมกีารก าหนดสนิคา้คงคลังส ารอง (Safety Stock) เพือ่

ป้องกนัสนิคา้ขาด หลงัจากท าการแปรรูปและผลติสนิคา้เสร็จ ฝ่ายคลังสนิคา้จะท าหนา้ทีส่ง่วตัถดุบิและสนิคา้ไปยังสาขา

ตา่งๆ เพือ่น าไปปรุงตอ่หรอืขายทีห่นา้รา้นตอ่ไป  

กระบวนการผลติของฝ่ายผลติจะแบง่เป็นสายการผลติตามประเภทของสนิคา้ เชน่ เคก้ ขนมปัง น ้าแข็งไส คกุกี ้

เครือ่งดืม่ ฝ่ายเตรยีมสว่นผสมและบรรจภุัณฑ ์ เป็นตน้ โดยเริม่จากการแปรรูปวตัถดุบิ ผสมเป็นสดัสว่นตา่งๆ ตามสตูรที่

คดิคน้มาจากฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑ ์ โดยทางโรงงานจะมกีารวจัิยเพิม่เตมิในสว่นของการผลติ อาท ิ การปรับสว่นผสมหรอื

วธิกีารใหเ้ขา้กบักระบวนการผลติ หรอืการค านวณอายุการจัดเก็บและวธิจัีดสง่ทีเ่หมาะสม ซึง่มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานใน

การจัดเตรยีมและปรุงของหวานใหพ้นักงานปฏบิัตติาม เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเดยีวกนั หลงัจากผลติ

เสร็จจะมแีผนกควบคมุคณุภาพคอยตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ทัง้ในดา้นกระบวนการผลติ และการควบคมุคณุภาพสนิคา้

กอ่นจัดเก็บเขา้คลงัสนิคา้เพือ่น าสง่ใหแ้กส่าขาตอ่ไป  

บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั่นในการพัฒนาการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงู โดยจะน าเทคโนโลยทีี่

ทนัสมัยเขา้มาสนับสนุนกระบวนการผลติ และมาตรฐานในการท างาน การควบคมุคณุภาพระหวา่งการผลติเพือ่ใหไ้ด ้

ผลติภัณฑท์ีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะด าเนนิการใหโ้รงงานครัวกลางไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานสากลในระบบตา่งๆ เชน่ ISO 9001 : 2000  เมือ่ เดอืน มถินุายน 2560 บรษัิทฯ ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน

ระบบบรหิารงานคณุภาพตา่งๆ GMP (Good Manufacturing Practice) ใบรับรองหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติ 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ใบรับรองระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ

ในการผลติอาหาร และไดรั้บมาตรฐานฮาลาล (Halal) ในสนิคา้ของหวานและเครือ่งดืม่ เมือ่ 2 ตลุาคม 2561 จาก

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย โดยเป็นการรับรองวา่ไดด้ าเนนิการตามกรรมวธิอีย่างถกูตอ้งตาม

หลกัการศาสนาอสิลาม    

4) การจัดเก็บวตัถดุบิและสนิคา้  
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ฝ่ายคลังสนิคา้จะท าการจัดเก็บวัตถุดบิและสนิคา้ไวใ้นหอ้งทีม่อีุณหภูมทิีเ่หมาะสมกับสนิคา้เพือ่เป็นการรักษา

คณุภาพของสนิคา้ใหม้คีวามสดใหม่ โดยสนิคา้ทกุรายการจะมฉีลากทีร่ะบวุันทีผ่ลติและวันหมดอายุอย่างชดัเจน และใช ้

ระบบการบรหิารจัดการแบบ FIFO เพือ่ใหว้ตัถดุบิหมนุเวยีนสม า่เสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ 

5)   การควบคมุสนิคา้คงเหลอื 

ฝ่ายคลงัสนิคา้และฝ่ายจัดซือ้หรอืฝ่ายทีส่ัง่ซือ้ร่วมกนัตรวจนับวัตถดุบิหรอืสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้และบนัทกึเขา้ระบบ เมือ่

ฝ่ายผลติมีความตอ้งการใชง้าน ฝ่ายผลติจะท าการค านวณส่วนผสมตามสูตรทีก่ าหนดและจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มกบัท าการเบกิวัตถดุบิจากคลังสนิคา้มาใชง้าน หลงัจากฝ่ายผลติท าการผลติเสร็จแลว้ จะมกีารบรรจลุงกลอ่งหรือถุง

หรอืภาชนะ และน าไปจัดเก็บในคลงัสนิคา้ พรอ้มกบัจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง หลงัจากนัน้ ฝ่ายจัดสง่สนิคา้ จัดท าเอกสาร

และเบกิสนิคา้จากคลงัสนิคา้ และน าสง่ใหก้บัสาขาตอ่ไป 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการควบคุมสนิคา้คงเหลอือย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ ยังก าหนดใหฝ่้ายคลังสนิคา้ ฝ่าย

ผลติ และฝ่ายบญัช ี ตรวจนับสนิคา้คงเหลอืทกุสิน้เดอืน  

6)   การกระจายวตัถดุบิและสนิคา้ 

บรษัิทฯ มกีารกระจายวตัถดุบิและสนิคา้ไปตามสาขาตา่งๆ เป็นประจ าทกุวนั ผา่นรถหอ้งเย็นและรถตูข้องบรษัิทฯ 

รวมถงึบรกิารขนสง่จากบรษัิทขนสง่ทีไ่ดม้าตรฐาน ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของวัตถุดบิและสนิคา้ไดด้ ี

ประกอบกับมั่นใจในความสะอาด สดใหม่ ถูกหลักอนามัย และจัดสง่ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ตามเวลาทีก่ าหนด และ

เป็นไปตามแผนงานการจัดส่งสนิคา้ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีม่ีการดูแลจัดการที่ดี 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังใชร้ะบบ GPS ตดิตามรถขนสง่เพือ่การบรหิารจัดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 

6.2.2 รา้นขนมหวาน  

สาขารา้นขนมหวาน อาฟเตอร ์ย ูและรา้นน ้าแข็งไส เมโกร ิทกุสาขาจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดหาวัตถุดบิและ

สนิคา้จากโรงงานครัวกลางและจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิ การจัดเก็บวตัถดุบิในสาขา การจัดเตรยีม ปรุงสนิคา้ การ

บรกิารลกูคา้ และการเก็บเงนิสด โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1)  การจัดหาวตัถดุบิและสนิคา้ 

สาขารา้นขนมหวานแต่ละสาขาจะท าประมาณการยอดขายล่วงหนา้ 3 วัน ตามสถิตกิารขายของในแต่ละ

ชว่งเวลา เพือ่ใหป้รมิาณวตัถดุบิและสนิคา้ทีส่ัง่มปีรมิาณทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร

ในแต่ละชว่งเวลา ท าใหก้ารบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอืมปีระสทิธภิาพ และวัตถุดบิและสนิคา้มคีวามสดใหม่อยู่เสมอ 

โดย โรงงานครัวกลางจะด าเนนิการผลติและจัดสง่สนิคา้ใหแ้ต่ละสาขา ทัง้นี้ ส าหรับวัตถุดบิทีม่อีายุสัน้และง่ายต่อการ

เสือ่มสภาพและไม่ตอ้งผ่านกระบวนการการผลติทีโ่รงงาน เชน่ ผลไม ้นม ผูจั้ดการสาขาจะเป็นผูท้ าการสั่งซือ้โดยตรง

จากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ การสั่งซือ้วัตถุดบิหรือสนิคา้ของผูจั้ดการสาขาจะเป็นไปตามอ านาจอนุมัตดิ าเนินการ

ของบรษัิทฯ ส าหรับการช าระเงนิค่าวัตถุดบิและสนิคา้ทีผู่จั้ดการสาขาสั่งดังกล่าว จะช าระโดยส านักงานใหญ่ผ่านการ

ตรวจสอบของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายจัดซือ้กอ่นสง่ใหก้รรมการอนุมัต ิ

2)  การจัดเก็บวตัถดุบิในสาขา 

พนักงานสาขาจะท าหนา้ทีต่รวจรับสนิคา้ทีไ่ดรั้บจากโรงงานครัวกลาง และจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิว่า

ถูกตอ้งและครบถว้นตามจ านวน ส าหรับวัตถุดบิทีไ่ดรั้บมาจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิจะมีการตรวจสอบคุณภาพ

อย่างละเอยีด และลงบันทกึจ านวนวัตถุดบิในระบบขายของสาขา จากนัน้จะน าวัตถุดบิไปจัดเก็บในตูแ้ชแ่ข็ง ตูเ้ย็น หรอื
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หอ้งเก็บของอุณหภูมปิกต ิแลว้แต่ประเภทของวัตถุดบิ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของสนิคา้ใหม้คีวามสดใหม่ ภายใต ้

ระบบการบรหิารจัดการแบบ FIFO เพือ่ใหว้ตัถดุบิหมนุเวยีนสม า่เสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

3)  การจัดเตรยีมและปรุงสนิคา้ 

เมือ่ลกูคา้สัง่ซือ้ของหวานและเครือ่งดืม่ แลว้ช าระเงนิทีเ่คานเ์ตอรข์าย รายการทีส่ัง่จะสง่ตรงมาทีค่รัวปรุงภายใน

รา้นผ่านระบบออนไลน์ และสง่ไปทีผู่ต้รวจสอบรายการและคณุภาพสนิคา้กอ่นเสริฟ์ใหล้กูคา้ ทัง้นี้ กระบวนการจัดเตรยีม

จะแบง่เป็น 2 สายหลกั คอื ของหวาน และเครือ่งดืม่ โดยพนักงานทกุคนจะปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิัตงิานในครัวในการ

จัดเตรียมและปรุงของหวานและเครื่องดืม่ตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้และมผีูต้รวจสอบความถูกตอ้งของรายการรวมทัง้

ความสวยงามและความเป็นมาตรฐานของสนิคา้ทกุรายการกอ่นเสริฟ์ใหล้กูคา้ เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน

เดยีวกัน นอกจากนี้ ยังมผีูจ้ัดการเขตและผูจ้ัดการแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เขา้มาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวธิปีฏบิัตงิาน

ของทกุสาขาเป็นประจ า  

4)  การบรกิารลกูคา้ 

พนักงานทีใ่หบ้รกิารในรา้นของบรษัิทฯ ทัง้พนักงานเสริฟ์ พนักงานในครัว แคชเชยีร ์พนักงานจัดเก็บโต๊ะ และ

ท าความสะอาดรา้น เฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 20 - 30 คนตอ่สาขา ขึน้กับอยู่ขนาดของรา้นสาขาแตล่ะแหง่ พนักงานสาขาทกุ

คนจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมทีส่ านักงานใหญ่ การฝึกสอนทีห่นา้รา้น รวมทัง้การทดสอบความรู ้ก่อนทีจ่ะไดบ้รรจุเป็น

พนักงานประจ าของบรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่พนักงานมคีวามเขา้ใจในผลติภัณฑ ์วธิกีารท างาน รวมทัง้วัฒนธรรมของ

องคก์ร ส าหรับการใหบ้รกิารลูกคา้ บรษัิทฯ มกีารใชห้ลักสตูรการสอน กระบวนการสอบ และการใหค้ะแนน เพือ่ควบคุม

มาตรฐานการท างานใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั  

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเขา้มาสุม่ตรวจคุณภาพของสนิคา้และบรกิารของพนักงาน รวมทัง้ความ

สะอาด และสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ แตล่ะสาขาเป็นประจ าทกุเดอืน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ คณุภาพอาหารและการใหบ้รกิาร

เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคญักบัการน าขอ้มลูจากใบแสดงความคดิเห็น

ของลกูคา้มาพัฒนาการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

5)  ชอ่งทางช าระคา่สนิคา้ (เงนิสด บตัรเครดติ ควิอารโ์คต้ อาลเิพย ์บตัรของขวญั) 

ในการช าระคา่สนิคา้ทีห่นา้รา้นลกูคา้สามารถช าระไดห้ลายชอ่งทางทัง้ช าระเป็นเงนิสด  บตัรเครดติ   ควิอารโ์คต้ 

อาลเิพย ์หรอืบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของทางรา้นเทา่นัน้ ผูจ้ัดการสาขาจะเป็นคนนับเงนิสดและกระทบยอดการ

ขายทกุสิน้วันเพื่อสง่ยอดใหส้ านักงานใหญ่ ผูจั้ดการสาขาร่วมกับผูช้ว่ยผูจั้ดการหรือพนักงานอาวโุส จะเป็นผูน้ าเงนิสด

จากการขายในแตล่ะวนัไปฝากเขา้บัญชธีนาคาร ทัง้นีจ้ะมกีารเขา้มาสุม่ตรวจนับเงนิสดและวธิกีารปฏบิัตใินการเก็บเงนิสด 

2 ครัง้ตอ่เดอืน โดยผูจ้ัดการตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผูจั้ดการเขตอกี 1 ครัง้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุสาขาได ้

ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  

6)  การควบคมุสนิคา้คงเหลอื 

บรษัิทฯ มกีารควบคมุของเสยี โดยก าหนดใหพ้นักงานสาขาตอ้งบันทกึของเสยีในรายงานของเสยีทกุครัง้ก่อน

ทิง้ลงถังขยะ และบริษัทฯ มีการสุ่มตรวจสอบของเสยีในถังขยะ โดยทมีผูจั้ดการ 2 - 3 ครัง้ต่อวัน  และเพื่อเป็นการ

ควบคมุสนิคา้คงเหลอือย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ ก าหนดใหท้กุสาขาตอ้งมกีารตรวจนับสนิคา้รายการใหญ่ 35 รายการ

ทุกสิน้วัน และนับรายการสนิคา้คงเหลอืทัง้หมดทุกสิน้เดอืน ฝ่ายปฏบิัตกิารและฝ่ายบัญชจีะท าการสุ่มตรวจนับสนิคา้

คงเหลอืทกุสิน้เดอืนอกีดว้ย 
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6.2.3 การจดัหาทีต่ ัง้สาขา  

การเลอืกท าเลทีต่ัง้และขนาดพืน้ทีข่องสาขาเป็นหัวใจส าคญัในความส าเร็จของธรุกจิรา้นขนมหวาน เนือ่งจากมี

ผลโดยตรงตอ่รายได ้ สว่นแบง่การตลาด งานดา้นการตลาด และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารและลงทนุ ดงันัน้ 

บรษัิทฯ จงึใหค้วามส าคญัตอ่ทีต่ัง้ของรา้นขนมหวานเป็นอยา่งมาก บรษัิทฯ มขีัน้ตอนในการพจิารณาเปิดสาขาใหมส่ าหรับ

ใหบ้รกิารรา้นขนมหวานและเครือ่งดืม่ ดงันี้ 

1) บรษัิทฯ มทีมีงานท าการศกึษาและส ารวจพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพทีท่มีงานบรษัิทฯ เป็นผูส้รรหา หรอืทีไ่ดรั้บขอ้เสนอ

จากผูใ้หบ้รกิารศนูยก์ารคา้ หรอืคอมมนูติีม้อลล ์โดยปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ มุง่เนน้และใหค้วามส าคัญในการ

ตดัสนิใจเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร มดีงันี้ 

(1) ต าแหน่งทีต่ัง้ของรา้นตัง้อยูใ่นท าเลทีม่ผีูค้นมากทัง้ในวนัปกตแิละวนัหยดุ มคีวามหนาแน่นของ

ประชากรและศักยภาพการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู ท าเลทีส่ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ไมอ่ยูใ่นที่

ลบัตา เขา้ถงึงา่ย สง่ผลใหท้ัศนวสิยัของรา้นเดน่ชดั รวมทัง้เป็นแหลง่ทีผู่ค้นนยิมมารับประทานอาหาร 

นอกจากนี ้ยังตอ้งตัง้อยูใ่นท าเลทีม่กีารคมนาคมสะดวก สามารถน ากลุม่ลกูคา้เป้าหมายเขา้มาถงึ 

ไดง้า่ย เชน่ ทางรถยนตส์ว่นตวัหรอืระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มทีีจ่อดรถเพยีงพอเพือ่อ านวยความ

สะดวกใหก้บัลกูคา้ 

(2) ขนาดพืน้ทีเ่ชา่และแผนผังของรา้นเหมาะสมกบัการด าเนนิงานของรา้นขนมหวาน โดยในแตล่ะสาขา

บรษัิทฯ จะเนน้พืน้ทีใ่ชส้อยขนาดกลางประมาณ 75 - 150 ตารางเมตร มทีีน่ั่งเฉลีย่ประมาณ 15-30 โตะ๊ 

เพือ่ใหค้ลอ่งตัวและเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังค านงึถงึความ

เหมาะสมของอตัราคา่เชา่ เงือ่นไขการมัดจ า การท าสญัญา รวมทัง้คา่บรกิารสาธารณูปโภคตา่งๆ ซึง่มี

ผลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุ และผลการด าเนนิงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพรอ้มของศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ อาท ิ มซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตทีด่แีละขนาดใหญ่เพยีงพอ มี

ระบบและจ านวนทีจ่อดรถเพยีงพอ มรีา้นอาหารทีม่คีณุภาพใหบ้รกิารในศนูยก์ารคา้ มกีารบรหิารจัดการ

งานสว่นกลางของศนูยก์ารคา้และระบบปฏบิตักิารทีด่ ีรวมถงึมทีมีบรหิารทีม่คีณุภาพและประสบการณ์ 

(4) ปรมิาณประชากรในพืน้ที ่ โดยสงัเกตจากจ านวนแหลง่ทีพั่กอาศยั สถาบนัการศกึษา อาคารส านักงาน 

และชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ในบรเิวณดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ ค านงึถงึโอกาสในการขยายตัวของยอดขาย

และธรุกจิ รวมไปถงึสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและการแขง่ขนัในพืน้ทีด่งักลา่ว 

2) ทมีงานของบรษัิทฯ จะน าขอ้มลูจากการศกึษาและส ารวจทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละประชมุร่วมกนั เพือ่ศกึษาความ

เป็นไปไดข้องการเปิดสาขาในพืน้ทีต่ัง้ดงักลา่ว ทัง้รูปแบบและขนาดพืน้ทีข่องสาขา รวมถงึแผนการตลาด โดย

ค านงึถงึประสทิธภิาพในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย พรอ้มศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุตาม

นโยบายของบรษัิทฯ และพจิารณาตามล าดับขัน้ตอนอนุมัตขิองบรษัิทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มกีารก าหนดกรอบเงนิลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคนืทนุ ดงันี้ 

กรอบเงนิลงทนุ : บรษัิทฯ จะใชเ้งนิลงทนุเริม่แรกประมาณ 3 ลา้นบาท ถงึ 10 ลา้นบาท ซึง่เงนิลงทนุจะขึน้อยูก่ับ

ขนาดพืน้ทีข่องโครงสรา้งตน้ทนุ  ใน 2 รูปแบบ คอื รา้นทีม่ทีีน่ั่ง และ แบบ ทู-โก (ไมม่โีตะ๊น่ัง)  

ไดแ้ก ่คา่กอ่สรา้งออกแบบและตกแตง่สถานที ่คา่วางระบบตา่ง ๆ (ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และ

ระบบเก็บเงนิ) และคา่อปุกรณ์ เป็นตน้  
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ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะตอ้งไมต่ า่กวา่อตัราทีก่ าหนด ขึน้อยู่กบัเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่

เป็นคา่ใชจ้่าย ไดแ้ก ่ คา่วตัถดุบิสนิคา้ คา่บรรจภุัณฑ ์ คา่จา้งพนักงาน คา่เชา่พืน้ที ่ คา่น ้า คา่ไฟ 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เป็นตน้ 

ระยะเวลาคนืทนุ : จะตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี ขึน้อยู่กบัสถานทีต่ัง้ ขนาดพืน้ที ่และก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในบรเิวณดังกลา่ว 

รวมถงึปัจจัยและองคป์ระกอบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

3) บรษัิทฯ ด าเนนิการตดิตอ่ประสานงานเชา่พืน้ทีส่าขากบัเจา้ของพืน้ที ่ เสนอหรอืตอบกลับขอ้เสนอดา้นท าเล 

ขนาดพืน้ที ่และคา่เชา่พืน้ที ่ใหแ้กเ่จา้ของพืน้ที ่ 

4) บรษัิทฯ ออกแบบและก าหนดรูปแบบการใหบ้รกิารของสาขาใหม ่ โดยทมีงานของบรษัิทฯ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ

ภายนอก และคดัเลอืกผูรั้บเหมากอ่สรา้งทีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรับตามขัน้ตอนการคัดเลอืกของบรษัิทฯ รวมถงึ

ด าเนนิการยืน่ขออนุญาตด าเนนิการกอ่สรา้งตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) หลงัจากไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทมีงานของบรษัิทฯ จะด าเนนิการตรวจสอบและควบคมุ

การกอ่สรา้งทกุขัน้ตอนไมใ่หผ้ดิพลาด รวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตาม

แผนงานทีว่างไวเ้พือ่ใหส้าขาใหมข่องบรษัิทฯ เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
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7. ปจัจยัความเสีย่ง  

 

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง สามารถสรุปไดด้งันี ้

ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ  

1. ความเสีย่งในกระแสความกงัวลเรือ่งไขมนัทรานส ์ในอุตสาหกรรมเบเกอรี ่ 

ไขมันทรานส ์คอื ไขมันทีเ่กดิจากการน าไขมันจากพชื หรอืไขมันไมอ่ิม่ตวั เชน่ น ้ามันพชื มาเตมิฟองอากาศจาก

ไฮโดรเจนลงไปบางสว่น (Partially Hydrogenated Oil) เพือ่แปลงสภาพใหก้ลายเป็นของแข็ง หรอืกึง่เหลว กลายเป็น

ไขมันอิม่ตัว อย่างเช่น เนยเทยีม เนยขาว มาร์การีน ครีมเทยีม ซึง่กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการไฮโดรจีเนชั่น 

(Hydrogenation)  

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2561 มกีารประกาศจากกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้หรอื

จ าหน่าย  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง่ และมาตรา 6 (8) แหง่ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปนี้ 

          ขอ้ 1 ใหน้ ้ามันทีผ่่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารทีม่ีน ้ามันทีผ่่านกระบวนการเตมิ

ไฮโดรเจนบางสว่นเป็นสว่นประกอบ เป็นอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย 

          ขอ้ 2 ประกาศฉบับนี้ ใหใ้ชบ้ังคับเมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป (13 กรกฎาคม 2561) 

ทัง้นี ้เมือ่มปีระกาศดงักลา่วของกระทรวงฯ ไดเ้กดิความกงัวลในหมูผู่บ้รโิภคในระยะ 1 - 2 เดอืน มผีูป้ระกอบการ

อาหารหลายราย ไดท้ยอยประกาศวา่สนิคา้ของตนเองจะปราศจากไขมันทรานส ์ภายในเวลาทีก่ าหนด (180 วนัหลังจาก 

13 กรกฎาคม 2561) 

อนึง่ ผูป้ระกอบการอาหาร รวมทัง้ บมจ. อาฟเตอรย์ู ไดรั้บทราบมาตรการนี้ มาลว่งหนา้กอ่นการประกาศ จงึได ้

เตรยีมการตรวจสอบ  วตัถดุบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ใหป้ลอดจากไขมันทรานส ์จากการตรวจสอบของฝ่ายโรงงาน และ

การขอใบรับรองจาก Supplier ทกุรายทีส่ง่มอบสนิคา้ เพือ่ให ้บมจ. อาฟเตอร ์ยู  สามารถแจง้ให ้ผูบ้รโิภคทั่วไป ลกูคา้

องคก์ร สือ่มวลชน  นักลงทนุ เพือ่ใหม้คีวามมั่นใจ ถงึความพรอ้มของบรษัิทฯ ในการเตรยีมรับมอืกบัมาตรการนี้ 

2.  ความเสีย่งดา้นวตัถดุบิอืน่ ๆ และราคา  

วัตถุดบิหลักทีใ่ชป้ระกอบดว้ย แป้ง ช็อกโกเลต ไข่ไก่ เนย นม น ้าตาล ผลไมต้่างๆ อาท ิสตรอวเ์บอร์รี กลว้ย 

เป็นตน้ ซึง่เป็นวัตถุดบิทีอ่าจมคีวามผันผวนในดา้นราคาและปรมิาณทีส่ามารถจัดหาได ้ขึน้อยู่กับอปุสงคแ์ละอปุทานตาม

ปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สูท่อ้งตลาด ซึง่เกีย่วขอ้งกับสภาวะอากาศในแต่ละปี สง่ผลใหบ้รษัิทฯ อาจตอ้งจัดหาวัตถุดบิใน

ราคาทีส่งู แต่อาจไม่สามารถเปลีย่นแปลงราคาจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดืม่ไดท้ันทตีามราคาวัตถุดบิทีอ่าจจะเพิม่

สงูขึน้ หรอือาจไม่สามารถจัดหาวัตถดุบิไดเ้พยีงพอตอ่การจัดจ าหน่าย ท าใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีโอกาสในการสรา้งยอดขาย

ได ้นอกจากนี้ จากความตอ้งการบรโิภคขนมหวานทีเ่พิม่ขึน้จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สง่ผลใหว้ัตถุดบิหลาย

ประเภทมกีารปรับราคาสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งซึง่สง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุของบรษัิทฯ โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มกีารเก็บขอ้มูลยอดจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดืม่แต่ละประเภทจากทุกสาขา ซึง่

สามารถน ามาใชว้เิคราะห์และคาดการณ์ปริมาณการจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดืม่แต่ละประเภท ท าใหส้ามารถ
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ประมาณการและประเมนิปรมิาณวัตถดุบิทีจ่ะใชแ้ละสามารถสัง่ซือ้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส าหรับวัตถุดบิบางประเภททีม่คีวาม

ผันผวนสงูหรอืมคีวามตอ้งการใชใ้นปรมิาณมากนัน้ บรษัิทฯ จะท าสญัญาก าหนดปรมิาณหรือราคาทีผู่จั้ดหาวัตถุดบิตอ้ง

จ าหน่ายใหก้ับบริษัทฯ ซึง่สัญญาซือ้ขายทีจั่ดท านั้น บริษัทฯ ยดึหลักความยุตธิรรมส าหรับทุกฝ่ายและเนน้การสรา้ง

ความสมัพันธท์ีด่กีับผูข้าย นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังมกีารสรา้งสรรคส์นิคา้ใหม่เพือ่ใชป้ระโยชน์จากวัตถุดบิทีร่าคาดแีละได ้

คุณภาพมาชดเชย และฝ่ายจัดซือ้ยังด าเนินการสรรหาผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายสนิคา้และวัตถุดบิรายใหม่ทีม่ีศักยภาพอยู่

เสมอ 

3. ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัสงูของอุตสาหกรรมรวมถงึการลอกเลยีนแบบ 

มผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เขา้มาในอุตสาหกรรม รวมทัง้มขีนมหวานและเครือ่งดืม่ทีม่รีูปแบบจากต่างประเทศ 

อาท ิเกาหล ีและญีปุ่่ น ทีด่ าเนินธุรกจิโดยทัง้ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวตา่งชาตใินอุตสาหกรรมมากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่

อาจสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ทางการตลาด การเตบิโต และผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ได ้

ส าหรับการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้นี้ บรษัิทมุ่งเนน้ทีก่ารรักษามาตรฐานสนิคา้และการบรกิารทีป่ระทับใจ รวมถงึการ

ออกสนิคา้ใหม่ๆ ทีม่ีคุณภาพและไม่ซ ้าใครออกมาบริการลูกคา้อย่างต่อเนื่องเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา้อย่าง

สม ่าเสมอ การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ อกีทัง้มรีสชาตทิีไ่ม่มผีูป้ระกอบการรายอืน่สามารถลอกเลยีนแบบได ้ท าใหบ้รษัิทฯ 

สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่ในอตุสาหกรรมได ้

4. ความเสีย่งในการจดัหาบุคลากรในฝ่ายปฏบิตักิารแตล่ะสาขา 

 ธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นธุรกจิจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดืม่ รวมทัง้ตอ้งมกีารบรกิาร ดังนัน้บุคลากรจงึเป็น

กลไกส าคัญในการขับเคลือ่นธุรกจิของบรษัิทฯ และตอ้งมกีารวางแผนในการรับพนักงานใหม่และฝึกอบรมอย่างตอ่เนือ่ง 

เพือ่รองรับการเปิดสาขาใหม ่และทดแทนพนักงานทีอ่าจจะลาออกในสาขาทีม่กีารใหบ้รกิารอยู่ 

ในดา้นการสรรหา บรษัิทฯ ไดส้ง่แผนกสรรหาไปรับสมัครพนักงานถงึมหาวทิยาลัยเป้าหมาย แหลง่ชมุชน แหลง่

คมนาคม เพือ่ความสะดวกของผูส้มัคร 

บรษัิทฯ มกีารดูแลเอาใจใสพ่นักงานทุกระดับชัน้ ใชร้ะบบการท าความรูจั้กกับพนักงานทุกๆ คนผ่านระบบการ

อบรมทีเ่ขา้ใจง่ายและไดผ้ล มกีารฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่อง รวมทัง้มกีารวางแผนการเตบิโต (Career Path) และใหโ้อกาส

พนักงานทีม่คีวามสามารถเตบิโตไปตามล าดับขัน้ จนสามารถเป็นถงึระดบัผูจ้ัดการสาขาหรอืผูจ้ัดการเขตไดใ้นอนาคต อกี

ทัง้บรษัิทฯ ยังมกีารดแูลเรือ่งคา่ตอบแทนและสวัสดกิารใหอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถงึการคดิวธิกีารใหส้วัสดกิาร

ทีต่รงความตอ้งการและสามารถแกปั้ญหาการท างานไปในตัว ประกอบกับในอนาคต บริษัทฯ มีโครงการเขา้ร่วมกับ

สถาบันอาชวีศกึษา โดยจัดใหนั้กศกึษาไดม้าฝึกปฏบิัตงิานจรงิ ณ สาขาของบรษัิทฯ ซึง่ถอืเป็นอกีชอ่งทางหนึ่งในการ

สรรหาบคุลากรทีม่คีณุภาพและพรอ้มทีจ่ะท างานกับบรษัิทฯ  

5. ความเสีย่งในการจดัเก็บและบรหิารเงนิสดทีส่าขา 

บรษัิทฯ รับช าระค่าสนิคา้ทีห่นา้รา้นของแต่ละสาขาในรูปแบบเงนิสด หรือบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของ

ทางรา้น ช าระเงนิออนไลน์ และ บัตรเครดติ (มูลค่าซือ้ 500 บาท ขึน้ไป) เท่านัน้ หากบรษัิทฯ มยีอดขายต่อวันสงูขึน้   

ท าใหม้เีงนิสดในความดแูลของพนักงานเพิม่ขึน้ บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีเ่งนิสดดงักลา่วจะสญูหาย หรอืไมส่ามารถกระทบ

กบัยอดขายในแตล่ะวนัได ้

อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดังกล่าว บริษัทฯ จงึไดม้ีมาตรการควบคุมเงินสดทีเ่กดิจากการ

จ าหน่ายขนมหวานในแต่ละสาขาเพื่อลดความเสีย่งดังกล่าว โดย (1) ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าใหแ้ก่พนักงานแคชเชยีร์ที่
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จะตอ้งด าเนินการใหผู้จ้ัดการสาขาหรือทมีผูจ้ัดการตรวจสอบยอดเงนิและแบ่งจัดเก็บเขา้ตูเ้ซฟทันท ี (2) ก าหนดให ้

ผูจั้ดการสาขาหรือทีมผูจั้ดการเป็นผูนั้บเงินสดและกระทบยอดการขายทุกสิน้วันเพื่อส่งยอดใหส้ านักงานใหญ่ (3) 

ก าหนดใหผู้จั้ดการสาขาร่วมกับผูช้ว่ยผูจั้ดการหรือพนักงานอาวุโส เป็นผูน้ าเงนิสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเขา้

บัญชธีนาคาร และ (4) การเขา้มาสุม่ตรวจนับเงนิสดและวธิีการปฏบิัตใินการเก็บเงนิสด 2 ครัง้ต่อเดอืน โดยผูจ้ัดการ

แผนกตรวจสอบคุณภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผูจั้ดการเขตอกี 1 ครัง้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าทุกสาขาไดป้ฏบิัตติามขัน้ตอนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง   

6. ความเสีย่งจากการไมส่ามารถตอ่สญัญาเช่าสถานที ่การเพิม่ข ึน้ของคา่เช่า และการไมส่ามารถหา

พืน้ทีเ่ชา่เพือ่เปิดสาขาใหมใ่นหา้งสรรพสนิคา้และคอมมูนติ ีม้อลล ์

สาขาของบรษัิทฯ ทัง้หมดในการจ าหน่ายขนมหวานและเครือ่งดืม่ ตัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้และคอมมูนติีม้อลล ์

ซึง่บรษัิทฯ ไดม้กีารท าสญัญาเชา่พืน้ทีก่ับหา้งสรรพสนิคา้และคอมมูนติีม้อลล ์โดยมอีายุสญัญาเชา่ประมาณ 3 ปี ท าให ้

ตอ้งมกีารตอ่สญัญาเชา่ภายหลังหมดอายุสัญญา และจากการทีใ่นปัจจุบันมกีารแขง่ขันในอตุสาหกรรมอาหารทัง้อาหาร

คาว อาหารหวาน และเครื่องดืม่คอ่นขา้งสงู มรีา้นเปิดใหม่ทีม่รีูปแบบขนมหวานและเครื่องดืม่ทีค่ลา้ยคลงึกับผลติภัณฑ์

ของบรษัิทฯ อย่างตอ่เนื่อง ท าใหม้กีารแขง่ขันระหวา่งผูป้ระกอบการเพือ่ใหไ้ดท้ าเลทีเ่ป็นจุดเดน่ในการเปิดรา้น และท า

ใหห้า้งสรรพสนิคา้และคอมมนูติีม้อลลห์ลายแหง่มอี านาจตอ่รองกบัผูป้ระกอบการ ซึง่อาจท าใหห้า้งสรรพสนิคา้และคอมมู

นติีม้อลล ์ไม่ตอ่สญัญาเชา่กับบรษัิทฯ หากมผีูป้ระกอบการรายอืน่ยอมจา่ยคา่เชา่ในราคาทีส่งูกวา่ หรอือาจขึน้คา่เชา่เมือ่

มกีารต่อสัญญาได ้รวมทัง้อาจท าใหบ้รษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีไ่ม่สามารถหาพื้นทีเ่ชา่เพื่อเปิดสาขาใหม่ในอัตราค่าเช่าที่

เหมาะสมได ้ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ขึน้ค่าเชา่ในพืน้ทีเ่ดมิ หรอืบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าเชา่ในอัตราทีส่งูในการ

เปิดสาขาใหม ่อาจท าใหส้ง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในสว่นของตน้ทนุคา่เชา่สถานทีอ่ยา่งมนัียส าคญั  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ เป็นพันธมติรทางธุรกจิกับหา้งสรรพสนิคา้และคอมมูนติีม้อลลช์ัน้น า มคีวามสมัพันธท์ีด่ ี

กับผูใ้หเ้ชา่มาเป็นเวลานาน มปีระวัตกิารช าระคา่เชา่ทีด่ ีปฏบิัตติามสญัญาเชา่มาโดยตลอด ไม่เคยมปัีญหากับผูใ้หเ้ชา่ 

และทีผ่่านมาไดรั้บการตอ่สญัญาเชา่มาโดยตลอดในระดับราคาทีเ่หมาะสม อกีทัง้บรษัิทฯ ยังเป็นผูป้ระกอบการรา้นขนม

หวานและเครือ่งดืม่ชัน้น า มผีลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค รวมถงึสามารถดงึดดูใหผู้บ้รโิภค

เขา้มาจับจา่ยใชส้อยในหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูติีม้อลลนั์น้ๆ จงึท าใหเ้ชือ่วา่ความเสีย่งดงักลา่วจะลดลง  

7. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของสาขาของบรษิทัฯ 

สาขาของบรษัิทฯ ทีม่รีายไดม้ากและมจี านวนลกูคา้เป็นนักท่องเทีย่วมาก มปีระมาณ 4 – 5 สาขาจาก ทัง้หมด 

32 สาขา ดงันัน้หากเกดิเหตกุารณ์ไม่คาดคดิ อาท ิปัญหาทางการเมอืง การประทว้งยา่นธรุกจิ ภัยใด ๆ เป็นเหตใุห ้สาขา

ของบรษัิทฯ ไดรั้บความเสยีหายหรอืตอ้งปิดบรกิาร ประกอบกับวตัถดุบิหรอืผลติภัณฑบ์างประเภททีม่อีายุจ ากดั อาจเกดิ

การหมดอายแุละเสือ่มสภาพได ้กรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งมี

นัยส าคญั  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ เริม่ขยายสาขาไปตามหัวเมอืงใหญ่ในต่างจังหวัดทีม่ศีักยภาพและมกี าลังซือ้สงู ซึง่จะ

ชว่ยลดความเสีย่งของการกระจุกตัวของสาขาของบรษัิทฯ ได ้ในปี 2561 ไดเ้ปิด 3 สาขา ในตา่งจังหวัด จาก 6 สาขาที่

เปิดในปี  คอื จังหวดัเชยีงใหม ่พัทยา อดุรธาน ีสว่นในปี 2562 บรษัิทฯ คาดวา่จะเปิดอกี 4 สาขาในตา่งจังหวดั  
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8. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  

 บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีใ่นอนาคตทีผู่บ้รโิภคอาจจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภคขนมหวานตามวัย ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคมและความนยิมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึความใสใ่จในสขุภาพ  ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคในเรือ่งดงักลา่วเป็นจ านวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมนัียส าคญั 

บรษัิทฯ ไดม้กีารออกผลติภัณฑเ์มนูใหม ่ๆ เป็นประจ าในไตรมาส 4  บรษัิทฯ ไดอ้อกจ าหน่ายสนิคา้บรรจุกลอ่ง 

แบบน ากลบับา้น / ของฝาก (take home / gift) คอื ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด   ราคา 100 บาท / 6 ชิน้   

ไดก้ระแสตอบรับจากการซือ้ผา่นออนไลน ์และขายหนา้รา้นอย่างลน้หลาม จนตอ้งมกีารสัง่ซือ้ลว่งหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ 

บรษัิทฯ ประสบผลส าเร็จในการเสนอผลติภัณฑใ์หต้รงกบัใจและก าลงัซือ้ของลกูคา้สว่นใหญ่ เพราะขายในราคาไม่แพง 

ไมเ่ปลอืงพืน้ทีเ่ชา่และพนักงานเสริฟ์เก็บลา้ง ท าใหไ้ดก้ าไรทีน่่าพอใจ บรษัิทฯ จะใหค้วามส าคัญกับการวจัิยและพัฒนา

ผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ ดงัทีไ่ดป้ฏบิตัเิสมอมา เพือ่ตอบสนองหรอืเสนอสนิคา้ตรงกับความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้อ่ไป 

ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

1. ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50  

 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มคุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (“กลุ่มคุณกุลพัชร์ฯ”) และกลุ่มคุณแม่ทัพ  

ต.สวุรรณ (“กลุม่คณุแม่ทัพฯ”) ถอืหุน้ทัง้หมดในบรษัิทฯ จ านวนรอ้ยละ 37  และรอ้ยละ 32  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ตามล าดับ ซึง่ทัง้ 2 กลุ่มมคีวามสัมพันธ์ทางเครือญาต ิท าใหม้แีนวโนม้การออกเสยีงไปใน

ทศิทางเดยีวกัน หากนับสัดส่วนรวมกันจะท าใหเ้ป็นกลุ่มผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุน้มากกว่ารอ้ยละ 50 ซึง่

สดัสว่นการถอืหุน้ดงักลา่ว จะท าใหส้ามารถควบคมุบรษัิทฯ และมอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจทีต่อ้งไดรั้บมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้เรือ่งกฎหมายหรือขอ้บังคับบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องทีผู่ ้

ถอืหุน้ใหญเ่สนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา  

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ในจ านวนนี้มกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการ

อสิระจ านวน 3 ท่าน และมีกรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่

ตรวจสอบ ถ่วงดลุการตัดสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการต่างๆ กอ่นน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ในกรณีที่

เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันกับกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุกจิการ กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง้ บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงในการอนุมัตริายการดังกล่าว และในกรณีทีม่ีการเสนอขาย

หลกัทรัพยท์ีก่ระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมสีทิธอิอกเสยีงคัดคา้น โดยใชค้ะแนนเสยีงเพยีงรอ้ยละ 10 ของผูถ้อืหุน้

ทีม่าร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมัตริายการจะตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑข์องส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) 

2. ความเสีย่งจากการบรหิารงานทีพ่ ึง่พงิผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

 เนือ่งจากคณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) และคณุกลุพัชร ์ กนกวัฒนาวรรณ (“คณุกลุพัชรฯ์”) เป็นผูร้่วม

กอ่ตัง้บรษัิทฯ ซึง่ทัง้ 2 ทา่นเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ มคีวามส าคญัในการบรหิารงานให ้

บรษัิทฯ มชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรับของผูบ้รโิภค อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมผีลการด าเนนิงาน

ทีด่ ี โดยคณุแม่ทพัฯ ดแูลการบรหิารงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในรา้นรวมถงึการท าตลาดขยายสาขา 

ในขณะทีค่ณุกลุพัชรฯ์ จะเป็นผูค้ดิคน้พัฒนาผลติภัณฑ ์สตูรขนมและเมนูทีจ่ าหน่ายในรา้น ดแูลการตลาดและการโฆษณา
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ประชาสมัพันธส์นิคา้ของบรษัิทฯ ดงันัน้หากบรษัิทฯ สญูเสยีผูบ้รหิารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารจัดการ

ของบรษัิทฯ และการด าเนนิกจิการ ซึง่อาจสง่ผลตอ่เนือ่งถงึผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคัญ  

 อยา่งไรก็ตาม โครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ ไดม้กีารกระจายอ านาจ การบรหิารจัดการ ขอบเขตหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบไปยังผูบ้รหิารสายงานตา่งๆ ซึง่ผูบ้รหิารและหัวหนา้งานในหน่วยงานตา่งๆ ของบรษัิทฯ มคีวามรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์การท างานในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และประสบการณ์การท างานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ 

บริษัทฯ มีโครงสรา้งการจัดการทีด่ ีมีการจัดท าแผนการขยายสาขาและธุรกจิของบริษัทฯ รวมถงึจัดท างบประมาณ

ประจ าปี ดังนัน้การมโีครงสรา้งการจัดการรองรับ มกีารกระจายอ านาจในการด าเนนิงานและการจัดเตรยีมแผนงานส าหรับ

บรษัิทฯ ขา้งตน้ จะสามารถชว่ยลดความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ผูบ้รหิารทัง้ 2 ทา่นได ้
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 8. โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ  

 

โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจ านวน  81,562,500 บาท โดยเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 

81,562,356 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 815,623,561 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

8.1 โครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 สรุปไดด้งันี ้ 

กลุม่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่น 

1 กลุม่นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ/1     

  นางสาวกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ 259,669,759 31.8% 

  นายพฤษภ ์กนกวัฒนาวรรณ/2 19,290,937 2.4% 

  นายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ/2 14,982,187 1.8% 

  นายววิัฒน ์กนกวฒันาวรรณ/3 4,275,000 0.5% 

  นางอไุรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ/4 5,162,437 0.6% 

  รวมกลุม่นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 303,380,320 37.2% 

2 กลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ/1     

  นายแม่ทพั ต.สวุรรณ 239,793,750 29.4% 

  นางสาวกนษิฐะวริยิา ต.สวุรรณ/5 18,728,125 2.3% 

  รวมกลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ 258,521,875 31.7% 

3 UBS AG SINGAPORE BRANCH 30,798,991 3.8% 

4 ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 23,586,350 2.9% 

5 นาย พริยิรัชต ์ภัทรกติตเ์กษม 19,100,000 2.3% 

6 นางพัชรมณฑ ์ปัญจทรัพย ์ 8,000,000 1.0% 

7 นางสาวพมิพภ์ัทรา ศภุพัชรวงศ ์    7,600,000 0.9% 

8 ท.พ วรัิช  ธนูพราน 5,710,000 0.7% 

7 นาย ชเูกยีรต ิ ชนารัตน์ 3,650,000 0.4% 

8 นาย ชงิชยั  โลหะวฒันะกลุ 3,521,300 0.4% 

9 นาย วสรรณ์  อนุรักษ์วงศศ์ร ี 3,340,000 0.4% 

10 นายวชัรพงศ ์ เตชะไพบลูย ์ 2,517,100 0.3% 

11 อืน่ ๆ  145,897,625 17.9% 

รวมท ัง้หมด 815,623,561 100% 

หมายเหต:ุ  /1 กลุม่นางสาวกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณเป็นเครอืญาตกิบักลุม่นายแม่ทพั ต.สวุรรณ 
      /2 นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณและนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นนอ้งชายของนางสาวกุลพัชร์  
กนกวฒันาวรรณ 

     /3  นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ เป็นบดิาของนางสาวกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ 
    /4  นางอไุรวรรณ  กนกวฒันาวรรณ เป็นมารดาของนางสาวกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ 
    /5  นางสาวกนษิฐะวริยิา ต.สวุรรณ เป็นพีส่าวของนายแมท่พั ต.สวุรรณ 
 

การออกหลกัทรัพยอ์ืน่  - - ไม่ม ี- -  

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ

ภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
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อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ตามที่

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แตเ่ป็นการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทอาจอนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมือ่เห็นว่า

บรษัิทฯ มกี าไรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลดังกลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบใน

คราวถัดไป 

  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยนัน้จะอยูภ่ายใตอ้ านาจการพจิารณาอนุมัตขิองคณะกรรมการบรษัิท

และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยแตล่ะบรษัิท โดยจะตอ้งค านงึถงึผลการด าเนนิงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงนิสด และ

สถานะทางการเงนิ ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษัิทย่อยแตล่ะบรษัิท รวมถงึปัจจัยอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทและ

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยแต่ละบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยเป็นไปตามหลัก

บรรษัทภบิาล มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได ้เมือ่บรษัิทยอ่ยมกีารจ่ายเงนิปันผล คณะกรรมการบรษัิทย่อยแตล่ะบรษัิท

จะท าการรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุคราวถัดไป ทัง้นี้ บรษัิท 

ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากัด บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้น

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จากผลการด าเนนิงาน ตามงบ

การเงนิของ บรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 เป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.19 บาท จากผล

ด าเนนิงานปี 2561 และก าไรสะสม หรอืคดิเป็นจ านวนทัง้ส ิน้ไม่เกนิ 154,968,477 บาท   คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  104.9 

ของก าไรสทุธหิลังจากหักภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ของบรษัิทฯ (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ)  ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าง ยังจะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562    

 

8.2 โครงสรา้งการจดัการ 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ ม ี คณะกรรมการจ านวน 3 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 8.2.1 คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชุม 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่ม

ประชุม 1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6 6 

2. นายววิัฒน ์  กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

6 6 

3. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6 6 
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ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชุม 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่ม

ประชุม 4. ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 6 6 

      5.   นายแม่ทพั  ต.สวุรรณ กรรมการ  6 6 

      6. นางสาวกลุพัชร ์ นกวัฒนาวรรณ กรรมการ 6 4 

      7. นายมลิล ์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการและเลขานุการบรษัิท   6 6 

 โดยม ีนางสาวกอบสกาว  เอีย่มสรุยี ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ โดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ยจ านวน 1 ครัง้ 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัฯ ตามหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ  

 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ  

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชือ่ร่วมกันและ

ประทบัตราส าคญัของบรษัิท  

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2559 ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ 

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี้ 

 (1) ปฏิบัตหินา้ที่ และก ากับดูแลกจิการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ มตทิี่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวัง ความซือ่สัตยส์จุรติและ

ระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

(2) ก าหนดวสิยัทศัน ์กลยทุธ ์ทศิทางของธรุกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารจัดการ 

และอ านาจอนุมัตขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยตามทีฝ่่ายจัดการน าเสนอ และก ากับดแูลการบริหารงานและผลการ

ปฏบิัตงิานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึง่ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ที่

ดังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าสูงสุดใหแ้ก่

บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

(3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตหินา้ทีข่องฝ่ายจัดการ และ/หรอืคณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ อย่างตอ่เนื่อง

และสม า่เสมอเพือ่ใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(4) ด าเนนิการใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีะบบงานบัญชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจัดใหม้กีารรายงานทาง

การเงนิและการสอบบัญชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จัดใหม้รีะบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสม 

(5) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการคัดเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอกอ่นเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงนิเดอืน การปรับขึน้เงนิเดอืน การก าหนดเงนิโบนัส คา่ตอบแทน และ

บ าเหน็จรางวลัของผูบ้รหิาร รวมถงึดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่หมาะสม 

(7) พจิารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(8) พจิารณาอนุมัตกิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการพจิารณา

โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) การลงทนุในธรุกจิใหม ่และการด าเนนิงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) พจิารณาอนุมัตแิละใหค้วามเห็นตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพจิารณาโดยที่

ประชมุผูถ้อืหุน้) ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(10) อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

(11) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

(12) ดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ทัง้นี ้ในกรณี

ทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมใดทีท่ ากับบรษัิทฯ หรอืมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย

เพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(13) สอบทานนโยบายในการก ากับดูแลกจิการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นคอร์รัปชั่น (Anti-

Corruption) ของบรษัิทฯ และพจิารณาอนุมัตริายงานผลการประเมนิการก ากับดแูลกจิการและความรับผดิชอบต่อ

สงัคมและการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ประจ าปีทีจั่ดท าโดยคณะกรรมการชดุย่อยทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

(14) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความ

เหมาะสม 

(15) แต่งตัง้เลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ

ปฏบิตังิานตา่งๆ เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(16) วา่จา้งทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพือ่ใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(17) จัดท ารายงานประจ าปี และรับผดิชอบตอ่การจัดท าและเปิดเผยงบการเงนิเพือ่แสดงถงึฐานะทางการเงนิและผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(18) จัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ 

บรษัิทฯ 

(19) พจิารณาอนุมัตเิรือ่งต่างๆ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ของบรษัิทฯ อย่างเป็น

ธรรม 

(20) จัดใหม้กีารก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

(21) ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณ์ 

(22) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิัตกิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบรษัิท

ได ้ 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไม่มลีักษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนุมัติ

รายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรืออาจไดรั้บ

ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ยกเวน้

เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัตไิว  ้

 8.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชุม 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชุม 

1. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

4 

 

4 

2. นายปรยีม์น  ป่ินสกลุ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

โดยม ีนางสาวกอบสกาว  เอีย่มสรุยี ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

จ านวน 1 ครัง้ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งให ้บรษัิท ส านักงานสอบบญัชดีไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  ในฐานะหน่วยงาน

ภายนอก (Outsource) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

            ทัง้นี ้นายปรยีม์น  ป่ินสกลุ และดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ทีจ่ะสามารถสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิทฯ สามารถดรูายละเอยีดคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นเพิม่เตมิไดใ้น รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการ

บรษัิทฯ โดยม ีนางสาวกอบสกาว  เอีย่มสรุยี ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้กรรมการ

ตรวจสอบซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี นอกจากการ

พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่  

1) เสยีชวีติ 

2) ลาออก  

3) ขาดคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมาย  

4) คณะกรรมการบรษัิท มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูกพน้จากต าแหน่งกอ่นครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้รษัิทฯ แจง้ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ทนัท ีทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทีล่าออกหรอืถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุังกลา่วใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ยก็ได ้

ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระไดต้ามที่

ก าหนดไวข้า้งตน้ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มจี านวนกรรมการตรวจสอบต า่กวา่ 3 คน ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืที่

ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพือ่ใหม้จี านวนครบถว้นทันทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับแต่

วนัทีม่จี านวนกรรมการตรวจสอบไมค่รบถว้น เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2559 ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ 

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

(2) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษัิทฯ และประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจ

สอบภายในและผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

(4) สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ 

(5) พจิารณา คัดเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ พรอ้มทัง้

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดังกล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(6) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้ขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ์/กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มีผล

ใชบ้ังคับกับบรษัิทฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดังกลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

(7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดังกลา่วตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ 

(ข) ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

(ค) ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บังคับและประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักับบรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ 

(ง) ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอืน่ใดทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(8) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณ์ 
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(9) ตรวจสอบผูท้ี่เกี่ยวขอ้งภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน า

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยในงานตรวจสอบ 

(10) หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทาง

การเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ด าเนนิการ

ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรรายการทีเ่กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ก) การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคมุภายใน 

(ข) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคับกบับรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการบรษัิทหรือผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(11) ใหค้วามเห็นตอ่ฝ่ายจัดการเกีย่วกับการแตง่ตัง้ เลกิจา้ง ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(12) จัดท ารายงานการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและใหค้วามเห็นเกีย่วกับนโยบายการก ากับดูแลกจิการและความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการตอ่ตา้นการ

คอรรั์ปชัน่ 

(14) ทบทวนกระบวนการการก ากับดแูลกจิการและความรับผดิชอบตอ่สงัคม รวมถงึการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ 

(15) สอบทานและใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมนิการก ากับดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม และการ

ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ประจ าปีของบรษัิทฯ 

(16) พิจารณาประเมนิและทบทวนลักษณะความเสีย่งทีบ่ริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อ 

บริษัทฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดข้องบรษัิทฯ (Risk Appetite) รวมทัง้

ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ใหม้ีความครอบคลุม และสอดคลอ้งกับ 

กลยทุธแ์ละทศิทางของธรุกจิ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งดา้นกลยทุธก์ารด าเนนิธรุกจิ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) ก าหนดกลยุทธ์ โครงสรา้งและทรัพยากรทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ

บรหิารความเสีย่งตลอดจนกลยุทธแ์ละทศิทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

(18) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.2.1.2  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 
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ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชุม 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชุม 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

1 1 

2. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

1 1 

3. นาย ววิฒัน ์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1 1 

โดยม ีนายแมท่พั ต. สวุรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 8.2.2 ผูบ้รหิาร  

โครงสรา้งการบรหิารจัดการของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  

คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจ านวน 6 ทา่น ดงันี้ 

1. นายแม่ทพั  ต.สวุรรณ กรรมการผูจ้ัดการ 

2. 

3. 

นางสาวกลุพัชร ์

นายมลิล ์

กนกวฒันาวรรณ 

กนกวฒันาวรรณ 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

4. นายทรงพล  ทศันาเสถยีรกจิ ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

5. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

6. นางสาวชไมพร  ตัง้กติตสิวุรรณ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกับบทบาท หนา้ที่ความ

รับผดิชอบในการก ากับการท างานของบรษัิทฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุต่อ

บรษัิทฯ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มรีายละเอยีดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

1.1 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

   บรษัิทฯ มกีารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี ผา่นการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ที่

ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2561 ของบรษัิทฯ  เมือ่วันที ่26 เมษายน 2561 โดยมอีนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษัิท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท รายละเอยีดดงันี ้

     คา่ตอบแทนกรรมการรายไตรมาส  

ต าแหนง่ ประจ าปี 2561  ประจ าปี 2560 

ประธานกรรมการบรษัิทฯและกรรมการอสิระ 45,000 บาท/คน/ไตรมาส 45,000 บาท/คน/ไตรมาส 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการอสิระ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ ี ไมม่ ี

    

    คา่เบีย้ประชมุกรรมการ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6  เป็นตน้ไป 

ต าแหนง่ ประจ าปี 2561 (เสนอ) ประจ าปี 2560 

กรรมการอสิระ 10,000 บาท/คน/ครัง้ ไมม่ ี

 ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่กดิขึน้จรงิของบรษัิทฯ ในปี 2561 

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ เกดิขึน้จรงิ ปี 2561 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

190,000 

2. นายววิัฒน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และ  กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

40,000 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  กรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

150,000 

4. ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 110,000 
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ชือ่-สกุล ต าแหนง่ เกดิขึน้จรงิ ปี 2561 

5. นายแม่ทพั  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมม่-ี 

6. นางสาวกลุพัชร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่-ี 

7. นายมลิล ์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการ -ไมม่-ี 

รวม (บาท) 490,000 

 คา่ตอบแทนอืน่ – ไมม่ ี

2) คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  

 

ในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้กผู่บ้รหิาร จ านวน 6 ราย รวมทัง้ส ิน้ 15.0 ลา้นบาท   

ในปี 2561 ไม่มกีารใหค้่าตอบแทนอืน่ ๆ นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารในรูปของ

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิขา้งตน้ 

8.2.3 บุคลากร 

จ านวนพนักงานทัง้หมด  

    จ านวนพนักงานทัง้หมดในแตล่ะสายงาน  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีด ดงันี ้

 

 

สายงาน 

จ านวนพนกังาน (ราย) 

2561 2560 

ประจ า ชัว่คราว ประจ า ชัว่คราว 

1.ฝ่ายปฏบิตักิาร 550 127 534 102 

2.ฝ่ายผลติ 163 - 127 - 

3.ฝ่ายคลงัสนิคา้ 42 - 40 - 

4.ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 18 - 18 - 

5.ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 18 - 15 - 

6.ฝ่ายจัดซือ้ 13 - 9 - 

7.ฝ่ายการตลาด (กราฟฟิค) 4 - 5 - 

8. ฝ่ายสนับสนุนงานบรหิาร 13 - 9 - 

9. แผนกซอ่มบ ารุง 15 - 13 - 

10. แผนกสารเทศ 5 - 4 - 

11. ฝ่ายพัฒนาโครงการ 4 - 3 - 

รวม 845 127 777 102 
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การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมนัียส าคญัในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานรวม 972 ราย และ 879  ราย 

ตามล าดับ โดยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญในฝ่ายปฏบิัตกิาร และฝ่ายผลติ เป็นหลัก ซึง่เป็นไปตามการเตบิโต

ของธรุกจิและเพิม่สาขา บรษัิทฯ ทีม่กีารเปิดสาขาเพิม่ขึน้สทุธ ิ 5 สาขา จากปี 2560 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

-ไมม่-ี 

ผลตอบแทนพนักงาน 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลักษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน ปี 2561 และ 

2560  มดีงันี้ 

คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 2561 2560 

เงนิเดอืน 176.51 146.6 

เงนิโบนัส 16.01 14.06 

คา่ตอบแทนอืน่ๆ/1 28.22 22.98 

รวม  183.64 

 หมายเหต:ุ  /1 คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่เงนิไดห้นา้ที ่คา่เดนิทาง กองทนุส ารองเลีย้งชพี ประกันสงัคม และสวัสดกิารอืน่ๆ  

นโยบายและแนวปฎบิตักิารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบุคลากร 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)  บรษัิทฯมแีนวทางสง่เสรมิใหก้รรมการผูบ้รหิาร และพนักงานไดรั้บการ

พัฒนาความรู ้ทกัษะ และศักยภาพ ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต  เนือ่งจาก บรษัิทฯ ตระหนักดี

วา่บคุลากรเป็นสว่นส าคัญของบรษัิท และตอ้งการใหบ้คุลากรเตบิโตและกา้วหนา้ไปพรอ้มกับบรษัิท  โดยการสนับสนุน

การฝึกอบรมและการสมัมนา ทัง้ภายในองคก์ร และสถาบนัภายนอกทีม่กีารเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตามความเหมาะสม

จ าเป็น  

ค านยิามตามนโยบายการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบุคลากร  

1. การฝึกอบรมภายใน หมายถงึ การฝึกอบรมทีบ่รษัิท โดยแผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจัดขึน้ตาม

ความจ าเป็นในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทโดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาและหลักสตูรประจ าปีเพือ่พัฒนาใหพ้นักงานมี

ความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็น ในการปฏบิตังิานทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต โดยอาจจะจัดในสถานที ่(ภายในบรษัิท) หรอื

นอกสถานที ่

2. การฝึกอบรมภายนอก หมายถงึการฝึกอบรมทีบ่รษัิท โดยแผนกฝึกอบรมและพัฒนา จัดใหม้ขี ึน้ตามทีฝ่่ายตา่งๆ ไดข้อ

มา (ไดรั้บอนุมัตจิากฝ่ายบรหิารใหส้ง่พนักงานในสายงานไปเขา้รับการฝึกอบรม ตามความจ าเป็นในการด าเนนิงานของ

สายงานนัน้) เพือ่พัฒนาใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิัตงิานทง้ในปัจจบุันและในอนาคต โดยไป เขา้

รับการฝึกอบรมตามหลักสตูรทีส่ถาบนัการศกึษาตา่งๆ จัดขึน้  

แนวทางการปฏบิตั ิ 

1. แผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการประเมนิและส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น

ในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิท และก าหนดขึน้เป็นแผนพัฒนาประจ าปีพรอ้มทัง้จัดท างบประมาณใหเ้สร็จสิน้กอ่นเดอืน
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มกราคมของทกุปี แผนพัฒนาบคุลากรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิตามแผนการพัฒนาบรษัิท และจะตอ้ง

ไดรั้บการ อนุมัตจิากกรรมการผูจ้ัดการ รวมทัง้ให ้สง่แผนการพัฒนาประจ าปีใหก้ับฝ่ายตา่งๆ ลว่งหนา้เสมอ  

2. แผนกฝึกอบรมและพัฒนา จะตอ้งคอยตดิตามแผนการฝึกอบรม หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงหรอืปรับเปลีย่น 

จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายทีเ่กีย่วของทราบลว่งหนา้  

3. แผนกฝึกอบรมและพัฒนา จะตอ้งควบคมุงบประมาณในการพัฒนาใหอ้ยู่ในแผนงบประมาณทีไ่ดก้ าหนดไว ้

4. แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะด าเนนิงานในฐานะทีเ่ป็นผูด้แูลรับผดิชอบการฝึกอบรม ทกุฝ่ายทีจ่ะจัดฝึกอบรม จะตอ้ง

ร่วมมอื และประสานงานกับแผนกฝึกอบรมและพัฒนาในเรือ่งของวัน เวลา สถานที ่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ะตอ้ง

ใชเ้ป็นตน้  

5. แผนกฝึกอบรมในการประเมนิและตดิตามผลของหลักสตูรตา่งๆ ทีไ่ดจ้ัดไปแลว้  

6. บรษัิทสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารของบรษัิท เขา้อบรม สัมมนา ในหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสม เพื่อใหพั้ฒนาความรู ้

อยา่งตอ่เนือ่งและน าพาใหบ้รษัิทเจรญิกา้วหนา้ได ้ 

7. การพัฒนาบคุลากร  

  บรษัิทฯ มุง่เนน้เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพของผูบ้รหิารระดบัตน้ ทีเ่ตบิโตขึน้มาจากพนักงานปฎบิตักิาร และ

ผูท้ีม่าจากบคุคลภายนอก การเสรมิสรา้งทศันคตเิชงิสรา้งสรรคใ์นการท างาน การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และทกัษะการ

บรหิารจัดการส าหรับหัวหนา้งาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทักษะในเรือ่งการพัฒนาบคุลากรของตนเอง ใหม้คีวามเตบิโต

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน เพือ่รองรับการขยายสาขาของบรษัิทในอนาคต    

นอกจากนี้ยังมุ่งเนน้พัฒนาทักษะการท างานของพนักงานระดับปฏบิัตกิารทัง้ทีเ่ขา้ใหม่ และพนักงานปัจจุบัน   

โดยเนน้ดา้นทกัษะการท าผลติภัณฑต์า่งๆ ใหถ้กูตอ้ง สวยงาม สะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน   และการปรับทศันคตใินการ

ท างานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งตามคา่นยิมและแนวทางการท างานของบรษัิท    โดยหลกัสตูรหลกัๆทีไ่ดจ้ัดอบรมมดีงันี้ 

 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  เพื่อใหเ้ขา้ใจธุรกจิ และกลยุทธ์ของบริษัท   ตลอดจนวสิัยทัศน์และ

คา่นยิม ทีพ่นักงานตอ้งยดึถอื  กฎระเบยีบตา่งๆ     

 การฝึกอบรมเพือ่เป็นผูใ้หบ้รกิารในรา้นอาฟเตอร ์ย ูอยา่งมอือาชพี  

 การฝึกอบรมทกัษะในการท าผลติภัณฑต์า่งๆ   

 การฝึกอบรมเทคนคิการปกครองลกูนอ้ง  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ าใหก้บัผูบ้รหิารระดบัตน้   

 การฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะดา้นตา่งๆ ส าหรับหัวหนา้งาน เชน่ การสือ่สาร เป็นตน้  

8. ประเภทของการพัฒนา  

8.1 การพัฒนาการบรหิารจัดการ : เป็นการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานใน การบรกิาร การบรหิารจัดการ และ

ทกัษะการคดิ วเิคราะหเ์พือ่แกไ้ขปัญหา      

8.2 การพัฒนาความรูต้าม หนา้ที ่(Function) งาน  : เป็นการพัฒนาความรูแ้ละทักษะของพนักงานประจ ารา้น

สาขา เชน่ การท าขนมหวาน การท าเครือ่งดืม่ เป็นตน้  

9. การจัดการพัฒนา   

9.1 การพัฒนาทีจ่ัดขึน้โดยแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
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 การพัฒนาตามแผนการพัฒนาประจ าปี   

 การพัฒนาเพิม่เตมิจากแผนการพัฒนาประจ าปี โดยฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอใหจ้ัดให ้  

 สง่พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทีส่ถาบนัฝึกอบรมตา่งๆ จัดขึน้   

 9.2  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและแผนกฝึกอบรม  มหีนา้ทีจ่ัดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการอบรมและพัฒนา

บคุลากร  

 9.3 ในกรณีทีพ่นักงานทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมไมส่ามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ามวนัและ

เวลาทีก่ าหนด  พนักงานจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ัดการฝ่ายของตน และผูจ้ัดการจะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากร

บคุคลทราบลว่งหนา้   

10.ขอบเขตความรับผดิชอบ  

10.1.แผนกฝึกอบรมและพัฒนา สงักดัฝ่ายทรัพยากรบคุคล มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในเรือ่งของการพัฒนาการบรหิาร

จัดการและการพัฒนาความรูท้างเทคนคิตา่งๆของพนักงาน  ความรับผดิชอบดงักลา่วนัน้รวมถงึ :  

 ประเมนิความตอ้งการในการพัฒนา   

 จัดท า Training Roadmap และแผนการอบรมประจ าปี 

 ออกแบบหลักสตูรการพัฒนา หรอืกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนา  

 จัดใหม้กีารฝึกอบรมตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

 ประเมนิและตดิตามผลอย่างตอ่เนือ่งส าหรับการฝึกอบรมทีไ่ดจั้ดไปแลว้  

 เก็บขอ้มูลการฝึกอบรม  

10.2. ฝ่ายอืน่ๆ จะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนแผนกฝึกอบรมและพัฒนาในเรือ่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ใหข้อ้มลูและความคดิเห็นในเรือ่งของการพัฒนา  

 ประเมนิความตอ้งการในการพัฒนาของพนักงานทกุระดับในฝ่าย  

 ใหค้วามร่วมมอืในการจัดพนักงานในฝ่ายมาเป็นวทิยากรตามหัวขอัทีไ่ดข้อไป  

 ใหค้วามร่วมมอืในการจัดพนักงานเขา้มาอบรม  

 สง่ขอ้มูลการฝึกอบรมทีจ่ัดขึน้ภายในฝ่าย มายังฝ่ายทรัพยากรบคุคล และแผนกฝึกอบรม 

 หัวหนา้งานทกุคน จะตอ้งตดิตามผลการฝึกอบรมทีพ่นักงานของตนไดรั้บมา ประเมนิ

พฤตกิรรม ความรู ้และทักษะทัง้กอ่นและหลงัการฝึกอบรม และเปิดโอกาสใหพนักงานทีเ่ขา้

รับการฝึกอบรมไดแ้ลกเปลีย่น หรอืแบง่ปันความรูท้ีไ่ดม้ากบัพนักงานในฝ่าย  

10.3. แตล่ะฝ่ายทีรั่บผดิชอบการฝึกอบรมตามลักษณะงานทีต่นเองเชีย่วชาญน ้นั จะตอ้งจัดท านโยบายและ

วธิกีาร ส าหรับการฝึกอบรมนัน้ๆไวด้ว้ย   ตลอดจนจัดใหม้พีีเ่ลีย้งเพือ่สอนงานแบบ On the Job Training หรอื  

One –on-one Training พนักงานใหม ่ 
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 9. การก ากบัดแูลกจิการ  

 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  

ในการด าเนนิงานทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรษัิท ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน (The Principles 

of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางทีต่ลาดหลักทรัพยฯ์ ก าหนด เพือ่เป็นแนวทาง

ในการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน และยังท าใหเ้กดิความโปร่งใส

ตอ่นักลงทนุอันจะท าใหเ้กดิความเชือ่มั่นในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยนโยบายการก ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญในสทิธิขัน้พื้นฐานต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน

หลักทรัพยแ์ละเจา้ของบรษัิทฯ เชน่ สทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดรั้บสว่นแบ่งผล

ก าไรจากบรษัิทฯ สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลอย่างเพยีงพอ สทิธติา่งๆ ในการประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเห็น 

สทิธใินการร่วมตัดสนิใจในเรื่องส าคัญของบรษัิทฯ เชน่ การจัดสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมัตธิรุกรรมทีส่ าคัญและมผีลตอ่ทศิทางในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึการแกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มพัีนธกจิในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี ้

(1) บรษัิทฯ จะจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบลว่งหนา้

ก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอืน่ใดตามทีก่ฎหมายหรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด 

รวมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมทีเ่พียงพอเพื่อใหผู้ถ้ ือหุน้ไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวันประชุม 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะน าขอ้มลูดงักลา่วเผยแพร่ลงในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้ ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่ใดเขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึง่แบบใดตามทีบ่รษัิทฯ ได ้

จัดสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุ 

(3) ในการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะใชส้ถานทีซ่ ึง่สะดวกแกก่ารเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ ึง่แสดงสถานทีจั่ดการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ 

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

(4) ก่อนวันประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซักถามได ้

ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑท์ีบ่ริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑด์ังกล่าวผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

(5) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกันในการแสดงความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างอสิระกอ่นการลงมตใินวาระใด ๆ และจะมกีรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค าถามในทีป่ระชมุ  
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(6) บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนับผลการ

ลงคะแนน 

(7) ภายหลังการประชมุผูถ้อืหุน้แลว้เสร็จ บรษัิทฯ จะจัดท ารายงานการประชมุทีบ่ันทกึขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและครบถว้น

ในสาระส าคัญ รวมทัง้จะมกีารบันทกึประเด็นขอ้ซักถาม ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะทีส่ าคัญไวใ้นรายงานการ

ประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะน าผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ รวมทัง้รายงาน

การประชมุเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึสง่รายงานการประชมุดังกลา่วไปยัง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

(8) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล โดยบรษัิทฯ จะจา่ยเงนิปันผลดว้ยวธิกีารโอนเงนิ

เขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บเงนิปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเรือ่งเชค็ช ารุด สญูหาย หรอืสง่ถงึ

ผูถ้อืหุน้ลา่ชา้ 

(9) บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ราย

ยอ่ย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยหรอืตา่งดา้ว โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

(1) บรษัิทฯ จะแจง้ก าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้วาระการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ และเผยแพร่

ก าหนดการประชมุดังกล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมทัง้จะจัดท าและเผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุทัง้ฉบับ

ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เชน่กนั 

(2) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอชือ่กรรมการหรอืเสนอวาระเพิม่เตมิไดก้อ่นวนัประชมุ

ผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทฯ จะก าหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นการลว่งหนา้เกีย่วกับวธิกีารทีใ่หผู้ถ้อืหุน้รายย่อยจะเสนอชือ่

บคุคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลักเกณฑเ์พื่อพจิารณาว่าบรษัิทฯ จะเพิม่วาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้

รายยอ่ยเสนอหรอืไม ่

(3) ในการด าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้ บรษัิทฯ จะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน โดยกอ่นเริม่

การประชมุ ประธานในทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินัีบคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใิน

แต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในทีป่ระชุมจะ

ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้จะมใิหผู้บ้รหิารเพิม่วาระการประชมุทีไ่มแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ลว่งหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคัญซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มูลกอ่นการตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหม้กีารเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(5) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุใด ๆ อย่างนอ้ยกอ่นการพจิารณาในวาระ

ทีเ่กีย่วขอ้งในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและบันทกึสว่นไดเ้สยีดังกล่าวในรายงานการประชมุคณะกรรมการ

บรษัิท รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนัียส าคัญในลักษณะทีจ่ะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระ

ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  
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(6) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ ไปใช ้โดยหา้มบคุคลหรอื

หน่วยงานทีท่ราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ในกรณีที่

บคุคลใดเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วหรอืน าขอ้มลูนัน้ไปใชไ้มว่า่เพือ่ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ ืน่ หรอืกระท ารายการที่

อาจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ถอืเป็นความผดิอย่างรา้ยแรงและจะถูกลงโทษทางวนัิย นอกจากนี้ บรษัิทฯ 

ไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารทีม่ีหนา้ทีร่ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหนา้ทีจั่ดส่ง

รายงานดงักลา่วใหแ้กเ่ลขานุการบรษัิทเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้

และพนักงานของบรษัิทฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เชน่ คูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้  โดยบรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การสนับสนุน

และขอ้คดิเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพัฒนาธุรกจิของบริษัทฯ ดังนั้น  

บรษัิทฯ จะปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดังกล่าวไดรั้บการดูแลอย่างด ี

นอกจากนี ้ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะด าเนนิธรุกจิดว้ยความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่มั่นทีจ่ะสรา้งผลการด าเนนิงานที่

ดแีละการเจรญิเตบิโตทีม่ั่นคง เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนนิการ

เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชือ่ถอืไดต้อ่ผูถ้อืหุน้  

พนกังาน บริษัทฯ จะปฏบิัตติ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของ

พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เชน่ การจัดอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยใหโ้อกาส

อย่างทั่วถงึกับพนักงานทกุคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูให ้

คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองคก์รต่อไป อกีทัง้ยังไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต

คอรัปชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

การหา้มใชข้อ้มลูภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ 

คูค่า้ บรษัิทมกีระบวนการในการคัดเลอืกคูค่า้โดยการใหคู้ค่า้แขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ทา่เทยีมกนั และคดัเลอืก

คู่คา้ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลักเกณฑใ์นการประเมนิและคัดเลอืกคู่คา้ของบรษัิทฯ นอกจากนี้ 

บรษัิทฯ ยังไดจั้ดท ารูปแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจัดใหม้รีะบบ

ตดิตามเพือ่ใหม้ั่นใจว่าไดม้กีารปฏบิัตติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกันการทุจริต

และประพฤตมิชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบรษัิทฯ ซือ้สนิคา้จากคูค่า้ตามเงือ่นไข

ทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาตอ่คูค่า้อย่างเคร่งครัด 

 

ลกูคา้ บรษัิทฯ รับผดิชอบต่อลูกคา้โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ากทีส่ดุ เพื่อมุ่งเนน้การสรา้ง

ความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังค านึงถงึสขุลักษณะและอนามัยของ

ลูกคา้ในการบริโภคสนิคา้ของบริษัทฯ และการใหข้อ้มูลเกีย่วกับสนิคา้ทีถู่กตอ้งและครบถว้นแก่

ลกูคา้ รวมทัง้ยังจัดใหม้ชีอ่งทางใหล้กูคา้ของบรษัิทฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารที่

ไม่เหมาะสมเพือ่ทีบ่รษัิทฯ จะไดป้้องกัน และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ ได ้

อย่างรวดเร็ว โดยลูกคา้สามารถแจง้ปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทางโทรศัพท์และช่องทาง

ออนไลนต์า่งๆ ของบรษัิทฯ เชน่ เว็บไซต ์Facebook และ Instagram 
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เจา้หนี ้ บรษัิทฯ จะปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ตามสญัญาทีม่ตีอ่เจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคนืเงนิตน้ 

ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คูแ่ขง่ บริษัทฯ ประพฤตติามกรอบการแข่งขันที่ด ีมีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนับสนุนและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและ

สว่นรวม 

บรษัิทฯ ใสใ่จและใหค้วามส าคัญตอ่ความปลอดภัยตอ่สงัคม ส ิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติของผูค้น

ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และสง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษัิทฯ มจีติส านกึและ

ความรับผิดชอบต่อส ิง่แวดลอ้มและสังคม รวมทัง้จัดใหม้ีการปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บังคับตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บรษัิทฯ พยายามเขา้ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรม

ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่ส ิง่แวดลอ้มและสงัคม 

นอกจากนี ้ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระท าผดิทางกฎหมาย 

ความไมถ่กูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทฯ ผา่น

กรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้มายังบรษัิทฯ จะถูกเก็บไว ้

เป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนนิการสัง่การตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข  

(หากม)ี และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและชอ่งทางบนเว็บไซตห์รอืรายงาน

ประจ าปีของบรษัิทฯ 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส  

(1) คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญตอ่การเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ โปร่งใส และทันเวลา 

ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มูลอืน่ทีม่ผีลหรอือาจมผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ 

ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สยีของบริษัทฯ โดยบรษัิทฯ  จะเปิดเผยขอ้มูล

ดังกล่าวตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(2) บรษัิทฯ จัดใหม้ ีฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์(Investor Relations)   เพือ่ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกบันักลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ 

โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารประชมุเพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษัิทฯ 

ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทั่วไปของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ นักวเิคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอื และหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งรับทราบผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ กลา่วคอื การรายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังให ้

ความส าคัญในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บข่าวสารเป็น

ประจ าผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยขอ้มลูทีอ่ยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ จะมกีารปรับปรุงใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ ซึง่

ขอ้มูลดังกล่าวรวมถงึวสิัยทัศน์ พันธกจิ งบการเงนิ ข่าวประชาสัมพันธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบรษัิทฯ และ

ผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หนังสอืเชญิประชมุ เอกสารทางทะเบยีนของบรษัิทฯ 

กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นตน้ โดยตดิตอ่ไดท้ี ่คณุกอบสกาว 02-318-4488 ตอ่ 206 / อเีมล ir@afteryou.co.th 

(3) บรษัิทฯ  ใหค้วามส าคัญต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ และจะ

จัดใหม้รีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่ับรายงานของผูส้อบบัญชใีน
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รายงานประจ าปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนใหม้กีารจัดท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิท จ านวนครัง้ของการประชมุและการเขา้ประชมุในปีทีผ่่านมา และความเห็นจากการ

ท าหนา้ที ่รวมทัง้การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างตอ่เนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของ

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (หากม)ี ดว้ย 

(5) บรษัิทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  

(6) บรษัิทฯ จะจัดใหม้รีายงานนโยบายการก ากับดแูลกจิการ นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกับ

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิัตติามนโยบายดังกล่าว

รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิัตติามนโยบายดังกล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ 

รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบุคคลซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์

ใหก้บับรษัิทฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคัญในการ

ก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

(1)   กรรมการบรษัิททีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ทา่น (Executive Directors) ไดแ้ก ่นายแมท่พั ต.สวุรรณ  

นางสาวกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ และนายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ 

(2)   กรรมการบรษัิททีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 ทา่น (Non-executive Directors) ไดแ้ก ่นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ 

(3)   กรรมการอสิระ ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ล.ต. ก าหนดจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่ 

นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ นายปรยีม์น ป่ินสกลุ และ ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 

กรรมการทีเ่ป็นอสิระ คดิเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษัิททัง้คณะอันจะท าใหเ้กดิการ

ถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทมวีาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยกรรมการอสิระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี 

เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทจะเห็นว่าบคุคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ตอ่ไปเพือ่ประโยชน์

สงูสดุของบรษัิทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารของ

บรษัิทในเครือหรือบรษัิทอืน่ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหรั้บทราบดว้ย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกจิการของ 

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนับสนุน
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คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายในและการปฏบิัตติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง รวมทัง้การจัดท ารายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทฯ เป็นไปอย่าง

โปร่งใสและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ นายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท เพือ่ท าหนา้ทีใ่น

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงานของ

คณะกรรมการบรษัิทโดยการใหค้ าแนะน าในเรือ่งขอ้ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัติ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษัิท 

2. บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้เกีย่วกับการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ และมีหนา้ทีก่ าหนด

นโยบายและทศิทางการด าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมทัง้ก ากับดแูลใหก้ารบรหิารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 

เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถ้ ือหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

ขณะเดยีวกันก็ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบัตร

ของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกจิการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอทีป่ระชุม

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี้ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกจิการมวีัตถุประสงคเ์พื่อเป็น

แนวทางแกก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดังกลา่ว โดยบรษัิทฯ จัดใหม้กีารทบทวนนโยบาย

ดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิ 

บรษัิทฯ มเีจตนารมณ์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ อย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิัตเิป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตั ิดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพันธต์อ่ลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพันธต์อ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี้ 

(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่พนักงาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

บรษัิทฯ  ไดป้ระกาศและแจง้ใหพ้นักงานทกุคนรับทราบและปฏบิตัอิยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษัิทฯ  มนีโยบายขจัดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติมเีหตผุล

และเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่เีพื่อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ เป็นส าคัญ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรือ

เกีย่วโยงกับรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษัิทฯ ทราบ และตอ้งไม่

เขา้ร่วมการพจิารณารวมถงึไมม่อี านาจอนุมัตใินรายการดงักลา่ว 
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บรษัิทฯ มนีโยบายในการท ารายการเกีย่วโยงกัน และรายการทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกับ

กฎหมาย ตลอดจนขอ้บังคับของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ์ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดับบรหิารและ

ระดับปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยบรษัิทฯ มกีารว่าจา้งผูต้รวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ทีป่ระเมนิความเพยีงพอของ

ระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีว่างไว ้โดยบรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้กีาร

เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้น

รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ  

(5) การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากับดูแลใหม้ี

ระบบหรอืกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม โดยฝ่ายจัดการเป็น

ผูป้ฏบิัตติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าและบริษัทฯ จัดใหม้ีการทบทวนระบบหรือ

กระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี 

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบัญชแีละผูส้อบบัญชมีาประชมุร่วมกัน 

และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมนิตนเอง 

บรษัิทฯ จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมกีารประชมุพเิศษเพิ่มตามความ

จ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระประชมุชัดเจนล่วงหนา้ และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บรษัิทฯ 

จัดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอกอ่นเขา้ร่วมประชมุ เวน้แตก่รณีมี

เหตจุ าเป็นเร่งดว่น และจัดใหม้กีารบันทกึรายงานการประชมุและจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีรั่บรองแลว้เพือ่ใชใ้นการอา้งองิ

และสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชมุทกุครัง้ บรษัิทฯ จัดใหม้ผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชมุเพือ่ใหข้อ้มูล

และรายละเอยีดประกอบการตัดสนิใจทีถ่กูตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ ถอืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึ่งคนมหีนึง่

เสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชมุและไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีที่

คะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ปรับปรุง

และแกไ้ขการด าเนินงาน โดยมกีารก าหนดหัวขอ้ทีจ่ะประชมุชัดเจนก่อนทีจ่ะวัดผลการประเมนิดังกล่าว เพื่อรวบรวม

ความเห็นและน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมในรายงานประจ าปี 

4. คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนของกรรมการ คอื คา่ตอบแทนรายไตรมาส ซึง่อยู่ในเกณฑเ์ฉลีย่เมือ่เทยีบกับอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

โดยค านึงถงึความเพียงพอต่อการปฏิบัตหินา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผูบ้ริหารจะไดรั้บ
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ผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทัง้นี้ 

คา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารรวมกันจะตอ้งไม่เป็นจ านวนทีส่งูผดิปกตเิมือ่เทยีบกับผลตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉลีย่ของบรษัิทในอุตสาหกรรมเดยีวกัน โดยจะค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลัก 

ทัง้นี้   เนื่องจากบรษัิทฯ มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูก้ าหนดตามรูปแบบและหลักเกณฑใ์นการ

จา่ยคา่ตอบแทน และน าเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิป็นล าดบั 

5. การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งใน

ระบบการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษัิท เป็นตน้ เพือ่ให ้

มกีารปรับปรุงการปฏบิัตงิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษัิทฯ หรือใชบ้รกิาร

ของสถาบนัภายนอกก็ได ้

ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดใหม้ีเอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ตอ่การปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจัดใหม้กีารแนะน าลักษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนนิธรุกจิ

ของบรษัิทฯ ใหแ้กก่รรมการใหม่ 

คณะกรรมการบรษัิทจะจัดใหม้กีารหมุนเปลีย่นงานทีไ่ดรั้บมอบหมายตามความถนัดของผูบ้รหิารและพนักงาน 

โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผูจั้ดการจะก าหนดชว่งเวลาและพจิารณาผลการ

ปฏบิัตงิานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสบืทอดงานของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เพื่อพัฒนาผูบ้รหิารและพนักงานใหม้คีวามรู ้

ความสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้
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10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างย่ังยืนภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่เนน้การประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใสต่อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ 

สังคมและสิง่แวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บริษัทฯ เชือ่ว่าการด าเนินธุรกจิภายใตค้วาม

รับผดิชอบตอ่สงัคมจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่สว่นรวมพรอ้มกับการเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไปดว้ย  

10.2 การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

จากการทีบ่รษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสงัคม คณะกรรมการบรษัิทฯ มแีนวนโยบายเกีย่วกบัความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการน าไปศกึษาหรอืปฏบิตั ิโดยบรษัิทฯ ไดจั้ดท านโยบายความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี้ 

1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษัิทฯ มุ่งเนน้ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มั่นทีจ่ะแขง่ขันทาง

การคา้ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน รวมถงึ

ปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ ก็ตามทีข่ัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม เชน่ การแสวงหาขอ้มูลทีค่วามเป็นความลับของคูแ่ขง่

ทางการคา้ การเรยีก รับ และไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติทางการคา้ในการจัดซือ้เครือ่งจักร นอกจากนี ้ยังไดเ้คารพ

ตอ่สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่  โดยบรษัิทฯ มนีโยบายใหบ้คุลากรปฏบิัตติามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกับ

สทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญา อาท ิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย อกีทัง้ บริษัทฯ มี

โครงการรณรงคก์ารสง่เสรมิและปลูกจติใตส้ านึกใหแ้ก่บุคลากรของบรษัิทฯ ในทุกระดับชัน้ใหเ้กดิความรับผดิชอบต่อ

สงัคมดว้ย 

2) การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่  

บรษัิทฯ มกีารบรหิารกจิการบนพื้นฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมั่นในหลักการการก ากับดูแลกจิการ และ

ปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชัน่ การใหห้รอืรับสนิบนกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

หรือภาคเอกชน โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ กระบวนการท างาน และ

สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชัดเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรัดกุมในการตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี้ เนื่องจากบรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญตอ่การต่อตา้นคอรรั์ปชัน่  บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการสมัครเพือ่เขา้ร่วม

เป็นหนึง่ในภาคเีครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2559  เพือ่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิัต ิ

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ โครงการนีด้ าเนนิการโดยความร่วมมอืของ 8 

องคก์รชัน้น า อนัไดแ้ก ่สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาต ิสมาคมบรษัิทจด

ทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกจิตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

บรษัิทฯ ยังไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดงันี้ 
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1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ ด าเนนิการหรอืยอมรับการทจุรติคอรรั์ปชัน่ในทกุ

รูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลมุถงึทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทานการ

ปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ มหีนา้ทีต่อ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบถงึการกระท าทีเ่ขา้

ขา่ยการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ โดยแจง้ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา หรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบ และ

ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

3. บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรือ่งการทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมทัง้บคุคลทีใ่ห ้

ความร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

4. คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจัดการตอ้งปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และ

มีหนา้ทีใ่นการใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสือ่สารไปยัง

พนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 

เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ีก่ระท าการทจุรติคอรรั์ปชัน่จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้

และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษัิทฯ จัดใหม้กีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้หแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ 

ใหม้คีวามเขา้ใจในการปฏบิัตติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น และสง่เสรมิดา้นคุณธรรม 

ความซือ่สตัยค์วามรับผดิชอบ และภาระหนา้ทีข่องตน 

7. บรษัิทฯ สนับสนุนใหคู้ส่ญัญา คูค่า้ หรอืบคุคลอืน่ทีต่อ้งปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ รายงานการ

ละเมดินโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และการก าหนดคา่ตอบแทนของพนักงานและลกูจา้งของบรษัิทฯ อย่างเป็น

ธรรมและเพยีงพอ เพือ่ป้องกันการทจุรติคอรรั์ปชั่นภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลักประกันใหแ้ก่

พนักงานและลกูจา้งของบรษัิทฯ  

9. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องทีม่ีความเสีย่งสูงกับการเกดิการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัตดิว้ยความระมัดระวัง และ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1 การให ้มอบหรือรับของก านัล และการเลีย้งรับรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนยีมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนยิมในมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

9.2 การใหห้รอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

โดยตอ้งมั่นใจวา่การใหห้รอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักลา่วไม่ไดเ้ป็นการอ าพรางการ

ตดิสนิบน 

9.3 ในการด าเนนิกจิการ การตดิตอ่ การเจรจา การประมูล และการด าเนนิการอืน่ๆ กับหน่วยงาน

ภาครัฐหรอืเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ

บรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ จะตอ้งไม่ใหห้รอืรับสนิบนในทกุขัน้ตอน

ของการด าเนนิกจิการ 
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3) การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิัตติอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไม่ว่าจะ

เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถงึความเสมอภาคและ

เสรีภาพทีเ่ท่าเทยีมกัน ไม่ละเมดิสทิธขิัน้พื้นฐาน และไม่เลอืกปฏบิัตไิม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาต ิสัญชาต ิศาสนา 

ภาษา สผีวิ เพศ อาย ุการศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึจัดใหม้กีารดแูลไมใ่หธ้รุกจิของบรษัิทฯ 

เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ การใชแ้รงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี้ บรษัิทฯ 

ไดส้ง่เสรมิใหม้ีการเฝ้าระวังการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจัดใหม้กีารมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คดิเห็น และชอ่งทางในการรอ้งเรยีนส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บความเสยีหายจากการถกูละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด าเนนิธรุกจิของ

บรษัิทฯ และด าเนนิการเยยีวยาตามสมควร  

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ ไดด้ าเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้น

สทิธมินุษยชนและปลกูจติส านกึใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 

4) การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละปฏบิัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็น

ปัจจัยทีจ่ะช่วยเพิ่มมูลค่าของกจิการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเตบิโตอย่างย่ังยืนของ 

บรษัิทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงือ่นไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการก าหนดคา่ตอบแทน และการ

พจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหม้ีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วม

สัมมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถศักยภาพของ

บคุลากร รวมถงึปลกูฝังทศันคตทิีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแกบ่คุลากร 

4. จัดใหม้ีสวัสดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม และ

นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ ประกันสขุภาพ และประกันอบุัตเิหต ุรวมถงึการใหเ้งนิชว่ยเหลอื

ประเภทตา่ง ๆ แกพ่นักงาน เชน่ ทนุการศกึษาแกบ่ตุร และเงนิชว่ยฌาปนกจิ  

5. จัดใหม้บีรกิารตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทุกระดับชัน้ของบรษัิทฯ โดยพจิารณาจากปัจจัยความ

เสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6. ด าเนนิการใหพ้นักงานปฏบิัตงิานไดอ้ย่างปลอดภัย และมสีขุอนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ีโดยจัดใหม้ี

มาตรการป้องกันการเกดิอุบัตเิหตุ และเสริมสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภัย รวมถงึ

จัดการฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นักงานมสีขุอนามัยทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสขุลักษณะ มี

ความปลอดภัยอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคดิเห็น หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกับปฏบิัตอิย่างไม่เป็นธรรมหรือ

การกระท าทีไ่มถ่กูตอ้งในบรษัิทฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนักงานทีร่ายงานเรือ่งดงักลา่ว 
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5) ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์

สงูสดุของลกูคา้และยดึมั่นในการปฏบิัตติอ่ลกูคา้ดว้ยความรับผดิชอบ ความซือ่สตัย ์และเอาใจใสล่กูคา้เสมอืนเป็นบุคคล

ในครอบครัวของบรษัิทฯ ดงันี ้

1. บรษัิทฯ ค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิารเป็นส าคัญ โดยบรษัิทฯ มุ่งเนน้ทีก่ารใช ้

วตัถดุบิทีม่คีณุภาพ และการผลติทีม่มีาตรฐาน เพือ่ใหล้กูคา้ไดบ้รโิภคสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ

อนามัย และไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บรษัิทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกับสนิคา้ โดยพนักงานของบริษัทฯ จะท าหนา้ที่ใหข้อ้มูลของสนิคา้อย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น  

2. บรษัิทฯ มโีครงการทีจ่ะพัฒนาคดิคน้สนิคา้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

เพื่อใหลู้กคา้ไดบ้รโิภคสนิคา้และไดรั้บบริการทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและมาตรฐาน และตรงความ

ตอ้งการในการบรโิภค  

3. บรษัิทฯ ยดึมั่นในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการด าเนินการใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลเกีย่วกับ

สนิคา้และบริการของบรษัิทฯ ทีถู่กตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกนิจรงิ เพื่อใหลู้กคา้มี

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอในการตัดสนิใจ  

4. บรษัิทฯ ค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้ และมุ่งมั่นทีจ่ะใหลู้กคา้ไดรั้บสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ

และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด  รวมถงึออกแบบ สรา้งสรรค ์และพัฒนาสนิคา้และบรกิารอยูเ่สมอ เพือ่ใหล้กูคา้

มคีวามมั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จัดใหม้รีะบบลูกคา้สัมพันธเ์พื่อใชใ้นการสือ่สารตดิต่อกับลูกคา้ รวมถงึการรับเรื่องรอ้งเรียน

เกีย่วกับคุณภาพของสนิคา้และบริการอย่างมีประสทิธภิาพ ผ่านทางเว็บไซตแ์ละสือ่สังคมออนไลน์ 

(Social Media) ของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

6. บรษัิทฯ จะรักษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลับ และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 

7. บรษัิทฯ จัดใหม้กีจิกรรมตา่ง ๆ เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งลกูคา้ และระหวา่งลกูคา้กับบรษัิทฯ 

ใหย้ั่งยนื  

6) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญต่อความรับผดิชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มโดยบรษัิทฯ ด าเนินการและ

ควบคุมใหก้ารผลติสนิคา้และการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครือมกีารปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครัด บรษัิทฯ ยังด าเนนิกจิการภายใตแ้นวคดิการใสใ่จและรักษาสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้

ดูแลและพัฒนากระบวนการผลติ และเลอืกใชว้ัสดุทีเ่ป็นมติรกับธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให ้

ความส าคัญต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลักการใชใ้หน้อ้ยหรือใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น โดยมวีัตถุประสงค ์

เพือ่ใหม้กีารหมุนเวยีนการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่การดแูลรักษาและหลกีเลีย่งการท าลาย

สิง่แวดลอ้ม โดยเริม่จากการออกแบบทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ใชว้ัสดุไม่ส ิน้เปลอืงและสามารถน ากลับมาใชไ้ดห้ลาย

ครัง้ จัดหาระบบรักษาสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่ าหนดเป็นแนวทางปฏบิัต ิและเป็นอปุกรณ์ในการด าเนนิธรุกจิ 
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7) การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความรับผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชนและตอบแทน

คนืสูส่งัคมอย่างแทจ้รงิ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้ สรา้งงาน สรา้งคน ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมนีโยบายในการ

ใหค้วามชว่ยเหลอืและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเนน้การบรจิาคและการสนับสนุนการศกึษา ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่าง ๆ 

กับชมุชนโดยรอบในพื้นทีท่ีบ่รษัิทฯ เขา้ด าเนินธุรกจิตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อ

ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มอันเนื่องมาจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ดว้ยความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ 

บรษัิทฯ ยังไดส้ง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษัิทฯ มจีติส านึกและความรับผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสังคมดว้ย โดยในปี 

2561 บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้กีจิกรรมเพือ่สงัคม ดงันี ้

ก) มถินุายน 2561 - ผูบ้รหิาร และ พนักงาน ร่วมบรจิาคเงนิสด และร่วมไถช่วีติ โค กระบอื 10 ตวั   

  
 

ข) พฤษภาคม และ มถิุนายน 2561 - ผูบ้รหิาร และ พนักงาน ร่วมปลูกป่า และ ปล่อยปู อุทยานสิง่แวดลอ้ม

นานาชาตสิรินิธร ชะอ า จ.เพชรบรุ ี
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ค) กนัยายน 2561 – บมจ. อาฟเตอร ์ย ูร่วมกบั มลูนธิยิวุพัฒน ์(Yuvabadhana Foundation) วางขายขนมปัง

เนยโสด ทีบู่ธ #limitededucation บรเิวณชัน้ 3 Atrium ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวริ์ล พาวลิเลีย่นการศกึษา

ขายในราคา กลอ่งละ 100 บาท รวมยอดบรจิาค เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 50,000 บาท 

วัตถุประสงค ์:  รายไดจ้ากการขายขนมปังเนยโสด มอบให ้มูลนธิยิุวพัฒน์ (Yuvabadhana Foundation) 

เพือ่สนับสนุนการศกึษาของเยาวชนไทย 

 

 

ง) กันยายน 2561 - ผูบ้รหิาร และ พนักงาน บรจิาคพัดลมจ านวน 11 เครือ่งและ สิง่ของ ใหแ้กมู่ลนธิชิว่ยคน

ตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์พรอ้มทัง้เลีย้งอาหารกลางวนั  
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วตัถปุระสงค ์- เพือ่มอบสมัผัสแหง่ความสขุในการทานขนมใหแ้กผู้พ้กิารทางการมองเห็น  สรา้งความมั่นใจ

ในการเขา้ใชบ้รกิารจากผูพ้กิารทางสายตาซึง่มศีักยภาพเทยีบเทา่คนปกต ิ ปลกูฝังจติส านกึใหแ้กพ่นักงาน

ในการชว่ยเหลอืผูพ้ิการทางการมองเห็น อกีทัง้เป็นการสง่เสรมิการท ากจิกรรมดว้ยความสามัคคภีายใน

องคก์ร 
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11. การควบคมุภายในและการจดัการความเสีย่ง 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกับระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสีย่ง เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่ระบบการควบคมุภายในทีด่จีะชว่ยลดความเสีย่งทางธุรกจิและความเสีย่งในกระบวนการปฏบิัตงิาน

ใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับได ้และชว่ยใหส้ามารถคน้พบขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม อกีทัง้ยังสามารถ

ชว่ยใหร้ายงานทางการเงนิของบรษัิทมคีวามถูกตอ้ง น่าเชือ่ถอื และชว่ยใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่บรษัิทฯ ไดย้ดึกรอบแนวทางปฏบิัตดิา้นการควบคุมภายในของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิธรุกจิดงันี ้

(1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

บรษัิทฯ มนีโยบายการด าเนนิธุรกจิ โดยใหค้วามส าคัญกับความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรม และไดแ้สดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏบิัต ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมาย

การด าเนนิธรุกจิอยา่งชดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแกพ่นักงานอยา่งเหมาะสมและเป็น

ธรรม นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังจัดโครงสรา้งองคก์รและการก าหนดระเบยีบวธิีปฏิบัตงิานทีช่่วยใหก้ารบรหิารงานมีความ

รัดกมุและสามารถป้องกนัการน าทรัพยส์นิของบรษัิทไปใชโ้ดยมชิอบได ้

(2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

บริษัทประเมินปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธุรกจิทัง้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรอย่าง

สม ่าเสมอซึง่รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติหรือการกระท าทีไ่ม่เหมาะะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ

ก าหนดวัตถุประสงคท์ีช่ัดเจนส าหรับการปฏบิัตงิาน การรายงานขอ้มูลทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิชข่อ้มูลทาง

การเงนิ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและก าหนดระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

บรษัิทฯ มมีาตรการควบคมุภายในทีก่ าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ เพือ่ลดความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้ซึง่รวมถงึการควบคมุเชงิป้องกนั ไดแ้ก ่ การแบง่แยกหนา้ที ่ การควบคมุการ

เขา้ถงึขอ้มลู การควบคมุทรัพยส์นิของบรษัิทฯ การก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมัตขิองผูบ้รหิารแตล่ะระดับอยา่ง

เหมาะสม 

(4)  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

  บรษัิทฯ รายงานขอ้มลูส าคญั ตอ่คณะกรรมการอยา่งเพยีงพอส าหรับใชป้ระกอบการตัดสนิใจ และมชีอ่งทาอง

และกระบวนการสือ่สารขอ้มูลภายในระหวา่งฝ่ายการพัฒนาหลากหลายชอ่งทาง เชน่ อเีมล ปิดบอรด์ประกาศ การแจง้

เฉพาะตัวบคุคล โดยพจิารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเรือ่งหรอืสถานการณ์  

(5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งบรษัิท ด ี ไอ เอ ออดทิ จ ากดั เพือ่ตรวจสอบการปฏบิัตติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว ้

และท าหนา้ทีต่รวจสอบและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในรวมถงึระบบสารสนเทศของ

บรษัิทฯ  โดยมกีารรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ทีพ่จิารณาความเพยีงพอของระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถงึสอบทานการควบคุมการปฏิบัตงิานตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บังคับ และนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล

กจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล รวมถงึเป็นผูป้ระเมนิผลเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารจดัประชุมจ านวน 4 คร ัง้ โดยมกีารประชุมรว่มกบัผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยจ านวน 1 คร ัง้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2562  เมือ่ 26 กมุภาพันธ ์2562 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารและ

จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีฝ่่ายบริหาร

จัดท าขึน้ แลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ  คอื 

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)  

2)  การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities)  

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) และ 

5) ระบบการตดิตาม  (Monitoring Activities)   

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของ

กจิการและสภาวการณ์ปัจจุบันของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้บีุคลากรอย่างเพียงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบได ้

อย่างมีประสทิธภิาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให ้

สามารถป้องกันทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อยจากการทีก่รรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรือโดยไม่มี

อ านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกันอย่างเพยีงพอแลว้ และไดพ้จิารณา

อนุมัตแิบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
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12. รายการระหวา่งกนั 

 

 

 

 

รายละเอยีดบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และความสมัพนัธ ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และ 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

ความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

1. คณุกลุพัชร ์กนกวัฒนาวรรณ (“คณุกลุพัชรฯ์”)  กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  

2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ (“คณุแม่ทพัฯ”)  กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  

3. หา้งหุน้สว่นสามัญเมหมงิ (“เมหมงิ”) 

ประกอบธรุกจิใหเ้ชา่อาคารพาณชิย ์

 มผีูถ้อืหุน้ใหญร่่วมกนั โดยคณุกลุพัชรฯ์ ถอืหุน้ในบรษัิท

ฯ รอ้ยละ 31.80 และถอืหุน้ในเมหมงิรอ้ยละ 55.00 และ

คณุแมท่พัฯ ถอืหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 29.40 และถอืหุน้

ในเมหมงิ รอ้ยละ 45.00   

4. บรษัิท พรมีา พับบลชิชงิ จ ากัด (“พรมีา”) 

ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายสือ่สิง่พมิพ ์

 มผีูถ้อืหุน้ใหญร่่วมกนั โดยคณุแมท่พัฯ ถอืหุน้ในบรษัิทฯ 

รอ้ยละ 29.40 และถอืหุน้ในพรมีา รอ้ยละ 50.00  

 มกีรรมการร่วมกนั คอื คณุแม่ทัพฯ ซึง่เป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ ด ารงต าแหน่ง

กรรมการในพรมีา 

5. คณุววิัฒน ์กนกวัฒนาวรรณ (“คณุววิัฒนฯ์”)  กรรมการของบรษัิทฯ  

 เป็นบดิาของคณุกลุพัชรฯ์ ซึง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  

6. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุไพบลูยฯ์”)  เป็นพีช่ายของคณุววิัฒนฯ์ ซึง่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ  

7. คณุพฤษภ ์กนกวัฒนาวรรณ (“คณุพฤษภ”์)  เป็นนอ้งชายของคณุกลุพัชรฯ์ ซึง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ 
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รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข ึน้ในชว่งปี 2561 และ 2560  

รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข ึน้ในชว่งปี 2561 และ 2560 และจะยงัคงมตีอ่เนือ่งในอนาคต 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการ 

(ลา้นบาท)  
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

1. หา้งหุน้สว่นสามัญเมหมงิ เชา่อาคารพาณิชย ์
   บรษัิทฯ  เชา่อาคารพาณิชย ์จ านวน 2 อาคาร สงู 5 

ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 240 ตารางเมตร

ต่ออาคาร ตั ้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 338, 338/1 ซอย
พัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

เพือ่ใชเ้ป็นส านักงานของบรษัิทฯ ในอัตราคา่เชา่เดอืน
ละ 65,000 บาท หรือคดิเป็นค่าเช่าประมาณเดอืนละ 

135 บาทตอ่ตารางเมตร  จ่ายช าระเป็นประจ าทกุเดอืน 
ตามสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญา 3 ปี และสามารถท าการ

ตอ่สญัญาไดต้ามเงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไว ้

ในสญัญา โดยบรษัิทฯ เริม่เชา่ส านักงานดงักลา่วตัง้แต ่
1 มกราคม 2557  

   ในเดอืนมถินุายน 2560 บรษัิทฯ ไดย้า้ยส านักงานไป
ยังอาคารใหม่ที่สรา้งเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่าอาคาร

พาณิชย์ดังกล่าวเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับ

พนักงานสาขาตา่งจังหวดัทีเ่ขา้มาฝึกอบรมทีส่ านักงาน
ใหญ ่

-  คา่เชา่ 
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   บรษัิทฯ  เชา่อาคารพาณิชยจ์ากเมหมงิจ านวน 2 
อาคาร เพื่อใชเ้ป็นที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับ

พนักงานสาขาต่างจังหวัดที่เขา้มาฝึกอบรมที่

ส านักงานใหญ่  โดยอัตราค่าเชา่ประมาณเดอืนละ 
135 บาทต่อตารางเมตร  เ ป็นอัตราค่า เช่าที่

เทยีบเคยีงไดก้ับค่าเชา่บรเิวณใกลเ้คยีง ทีม่อีัตรา
ค่าเชา่ระหว่าง 125 – 156.25 บาทต่อตารางเมตร

ต่อเดอืน และเงื่อนไขการช าระราคา เป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการคา้ปกตเิชน่เดยีวกบับคุคลภายนอก 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเ ป็นและ

สมเหตสุมผล  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เ ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ  โดยที่

ท าเลที่ตั ้งของพื้นที่เช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคาร

ส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ โดยอัตราค่าเช่าที่คดิ
ระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการ

ช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์
โดยทั่วไป โดยรายการดังกล่าวจะยังคงมตี่อเนื่อง

ตอ่ไปในอนาคต 

 

2. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ  การเชา่อาคารพาณชิย ์ 

   บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จ านวน 2 อาคาร  
อาคารสงู 4 ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 288 

ตารางเมตรต่ออาคาร ตัง้อยู่ทีอ่าคารเลขที ่324, 326 

ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  เพื่อประกอบธุรกจิผลติขนมหวาน และใช ้

เป็นส านักงานและศูนย์กระจายสนิคา้ของบริษัทฯ ใน
ราคาค่าเช่าเดอืนละ 66,250 บาท หรือคดิเป็นค่าเช่า

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

   ตามที่บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากคุณ

ไพบูลย์ฯ เพื่อใชเ้ป็นอาคารผลติสนิคา้บางส่วนที่
ไม่ไดผ้ลติจากโรงงาน  ในอัตราค่าเช่าประมาณ

เดอืนละ 115 บาทตอ่ตารางเมตร เป็นอัตราค่าเชา่

ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับคา่เชา่บรเิวณใกลเ้คยีง ทีม่อีตัรา
ค่าเชา่ระหว่าง 125 – 156.25 บาทต่อตารางเมตร

ต่อเดอืน และเงื่อนไขการช าระราคา เป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการคา้ปกตเิชน่เดยีวกบับคุคลภายนอก 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการ 
(ลา้นบาท)  

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธนัวาคม 

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

ประมาณ เดอืนละ 115 บาทต่อตารางเมตร จ่ายช าระ
เป็นประจ าทุกเดอืน และสามารถท าการต่อสัญญาได ้

ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นสัญญา 
โดยเริม่เชา่ตัง้แต ่15 สงิหาคม 2557 เป็นรายปี กรณีที่

บริษัทฯ ประสงค์จะเลิกเช่า สามารถแจง้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรกอ่นเลกิเชา่เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 
วนั  

   ในเดอืนมถิุนายน 2560 บริษัทฯ ไดย้า้ยส านักงาน
และศูนย์กระจายสนิคา้ไปยังอาคารใหม่ที่สรา้งเสร็จ 

บรษัิทฯ จงึเชา่อาคารพาณิชยด์ังกล่าวเพื่อเป็นทีผ่ลติ

สินคา้บางส่วนที่ไม่ไดผ้ลิตจากโรงงาน ในเดือน
กนัยายน 2561 บรษัิทฯ ไดโ้อนงานผลติสนิคา้บางสว่น

ไปยังบรษัิทออร่ัม แอนด ์ออร่ัม ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย โดย
บริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ไดเ้ช่าอาคารพาณิชย์

ดงักลา่วตอ่แทนบรษัิทฯ 
-  คา่เชา่ 
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ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเ ป็นและ
สมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เ ป็น

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ  โดยที่

ท าเลที่ตั ้งของพื้นที่เช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคาร
ส า นักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีการสะดวก

เหมาะสมในการด าเนนิธุรกจิ โดยอัตราคา่เชา่ทีค่ดิ
ระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการ

ช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์

โดยทั่วไป โดยรายการดังกล่าวจะยังคงมตี่อเนื่อง
ตอ่ไปในอนาคต  

 

รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2561 และ 2560 และจะไม่เกิดขึน้ในอนาคต 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการทีถ่อืเป็น
รายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2560 

1. บรษัิท พรมีา พับบลชิชงิ จ ากดั รับฝากขายหนังสอื  

   บรษัิทฯ  ไดว้างจ าหน่ายหนังสอืสตูรเมนูการท าขนม

หวาน May Made และ Sweeter Tokyo ในลักษณะ
ของสนิคา้ฝากขาย หนังสอืดังกล่าวแต่งโดยคุณกุล

พัชร์ฯ และด าเนินการพมิพ์และจัดจ าหน่ายโดยพรีม่า 
หนังสอืดงักลา่วเป็นลขิสทิธิข์องคณุกลุพัชรฯ์ ซึง่ไดเ้ริม่

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

   เนื่องจากสาขารา้นขนมหวานของบริษัทฯ มี

บรเิวณจ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึ บรษัิทฯ จงึ

ไดน้ าหนังสือสูตรเมนูการท าขนมหวานมาวาง
จ าหน่ายในลักษณะของสินคา้ฝากขาย  โดย

ส่วนลดค่าหนังสือและเงื่อนไขการช าระราคาที่
บริษัทฯ ท ากับพรีม่าสามารถเทียบเคียงไดก้ับ

ส่ ว น ล ด แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่ พ รี ม า เ ส น อ ใ ห ้กั บ

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการทีถ่อืเป็น

รายการระหวา่งกนั 
(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2560 

เขียนหนังสือMay Made ตั ้งแต่ ปี  2549 ก่อนเ ปิด
ด าเนนิการรา้นอาฟเตอร ์ย ู

   หนังสอื May Made เป็นหนังสอืทีร่วบรวมรวมสูตร

ขนมหวานโดยทัว่ไป  มใิชส่ตูรลบัของบรษัิทฯ ตวัอยา่ง
สตูรขนมหวานในหนังสอื เชน่ เคก้ช็อกโกแลตหนา้นิ่ม 

เคก้ลูกพรุน บราวนี่ชสีเคก้ ส าหรับหนังสอื Sweeter 
Tokyo เป็นหนังสอืแนะน ารา้นขนมหวาน 40 รา้น ใน 7 

ย่านทีส่ าคัญๆ ในกรุงโตเกยีว ของประเทศญีปุ่่ น และ

น าเสนอสูตรขนม 7 สูตรใหม่ที่ไดไ้อเดียจากการ
ท่องเทีย่วในกรุงโตเกยีว และมใิชส่ตูรลับของบรษัิทฯ 

เชน่ ราสเบอรร์ี ่เมอแรงค ์ทารต์ส าหรับการบันทกึบัญชี

การรับฝากหนังสอืขา้งตน้ บรษัิทฯ จะมกีารรับรูร้ายได ้

ค่าฝากขายหนังสือ และเจา้หนี้ค่าหนังสือ ณ วันที่
จ าหน่ายสนิคา้ดงักลา่วได ้

   ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ไดห้ยุดขาย

หนังสอืทัง้หมดในรา้นสาขาของบรษัิทฯ  
-  รายไดค้า่ฝากขายหนังสอื 

-  เจา้หนีก้ารคา้ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
0.01 

            - 
(มลูคา่วนัที ่ 

 1 มกราคม 

ถงึ 31 
พฤษภาคม 

2561) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
       0.03 

          0.03 
(มลูคา่วนัที ่ 

1 มกราคม 

ถงึ 31 
ธันวาคม 

2560) 

บุคคลภายนอก ดังนัน้ รายการดังกล่าวจงึมีความ
จ าเป็นและสมเหตสุมผล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมคีวามสมเหตุสมผล โดยมกีาร
วางจ าหน่ายสนิคา้ซึง่สอดคลอ้งกับรา้นของบรษัิทฯ 

และจัดเป็นรายการที่สนับสนุนธุรกจิของบริษัทฯ 
โดยสว่นลดคา่หนังสอืและเงือ่นไขทางการคา้ทีค่ดิ

ระหว่างกันเป็นไปตามธุรกจิการขายฝากหนังสอื

โดยทัว่ไป  ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึมคีวามจ าเป็น
และสมเหตสุมผล  อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากบรษัิทฯ 

หยุดขายหนังสอืดังกล่าวในรา้นสาขาของบรษัิทฯ 
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561 รายการดังกล่าวจึง

ไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 

2. บรษัิท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) คา่ซือ้วตัถดุบิ 

   บริษัทฯ ไดซ้ื้อวัตถุดิบบางส่วนเพื่อน าไปใชเ้ป็น

สว่นประกอบในการขายสนิคา้ 
ในเดือนมิถุนายน 2561 กรรมการของบริษัทฯ ได ้

ลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิท แพ็คฟู้ด จ ากัด 
(มหาชน) รายการที่เกิดขึ้นหลังจากเดือนมิถุนายน 

2561 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แพ็คฟู้ ด  จ ากัด 

(มหาชน) จงึไมถ่อืเป็นรายการระหวา่งกนั 
- คา่ซือ้วตัถดุบิ 

 

 

 
 

 
 

 

 
1.25 

(มลูคา่วนัที ่  

 

 

 
 

 
 

 

 
1.59 

(มลูคา่วนัที ่ 

   บ ริ ษั ทฯ  ซื้อ วั ต ถุ ดิบบ า งส่ ว น เพื่ อ ใ ช เ้ ป็ น

ส่วนประกอบในการขายสินคา้ เนื่องจากราคา

วัตถุดบิดังกล่าวมีราคาต ่ากว่าผูข้ายรายอืน่ๆ โดย 
มคีณุภาพเทา่เทยีมกนั  รายการดงักลา่วเป็นไปตาม

เงือ่นไขทางการคา้ปกตเิชน่เดยีวกบับคุคลภายนอก 
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเ ป็นและ

สมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เ ป็น

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษัิท อย่างไรก็
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76/135



 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่รายการทีถ่อืเป็น

รายการระหวา่งกนั 
(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2561 2560 

1 มกราคม 
ถงึ 30 

มถินุายน 

2561) 

1 มกราคม 
ถงึ 31 

ธันวาคม 

2560) 

ตาม เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2561 กรรมการ
ของบริษัทฯ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของ

บรษัิท แพ็คฟู้ ด จ ากัด (มหาชน) รายการทีเ่กดิขึน้

หลังจากเดอืนมถิุนายน 2561 ระหว่างบรษัิทฯ กับ
บริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ถือเป็น

รายการระหวา่งกนั 

3. คณุพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ  การเชา่อาคาร  
   บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ  เชา่อาคารจ านวน 1 อาคาร   

โดยมพีื้นทีเ่ชา่ประมาณ 450 ตารางเมตร เพื่อใชผ้ลติ
วัตถุดิบขายใหก้ับบริษัทฯ ในราคาค่าเช่าเดือนละ 

10,000 บาท หรือคดิเป็นค่าเช่าประมาณเดอืนละ 22 
บาทตอ่ตารางเมตร สญัญามอีายุ 2 ปี เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 

มกราคม 2559 และสามารถท าการต่อสัญญาไดต้าม

เงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  
   ในเดอืนกรกฎาคม 2561 บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ได ้

เช่าอาคารพาณิชย์จากคุณไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ 
ตอ่จากบรษัิทฯ เนือ่งจากมขีนาดพืน้ทีใ่หญก่วา่ และอยู่

ใกลก้ับอาคารส านักงานของบริษัทฯ สะดวกและ

เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิมากกว่า บรษัิทย่อยของ
บริษัทฯ จงึเลกิเช่าอาคารจากคุณพฤษภ์ กนกวัฒนา

วรรณ ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2561 
-  คา่เชา่ 
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(มลูคา่วนัที ่
1 มกราคม 

ถงึ 30 

มถินุายน 
2561) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
         

 

 
 

 
  0.12 

(มลูคา่วนัที ่
1 มกราคม 

ถงึ 31 

ธันวาคม 
2560) 

   ตามทีบ่รษัิทฯ  เชา่อาคารจากคุณพฤษภฯ์ เพื่อ
ใชเ้ป็นอาคารผลติของบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ  ใน

อัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 22 บาทต่อตาราง
เมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าราคาตลาดมาก 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเ ป็นและ
สมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัทย่อยของ

บรษัิทฯ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบรษัิทย่อยของ
บรษัิทฯ เลกิเชา่อาคารจากคุณพฤษภ ์กนกวัฒนา

วรรณ ตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม  2561  รายการ

ดงักลา่วจงึไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 
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มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการระหวา่งกนั  

ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2559 ไดม้กีารก าหนดมาตรการและขัน้ตอน

การอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นได ้

เสยี หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตกับบรษัิทฯ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ บรษัิทฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บงัคับ 

ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ทัง้นี ้ผูท้ ีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมส่ามารถเขา้มามี

สว่นร่วมในการพจิารณาอนุมัตริายการดงักลา่วได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหวา่งกนันัน้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะ

จัดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุเพือ่พจิารณาและใหค้วามเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นในการท ารายการและ

ความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเขา้ท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และ

รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลักการดังนี้ 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไป 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตเิป็นหลกัการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลง

ทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไประหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย กับกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

ได ้หากรายการดงักลา่วนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (แลว้แตก่รณี) 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะจัดท ารายงานสรุปการท าธรุกรรมดงักลา่วเพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ทกุไตรมาส 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาและให ้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพือ่

พจิารณาอนุมัตติอ่ไป ทัง้นี ้ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้ขอ้บงัคับ ประกาศ และ

ค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู

การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษัิทฯ จะ

แตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเพือ่ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เพือ่ให ้

มั่นใจวา่การเขา้ท ารายการดงักลา่วมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผล โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็น

ส าคัญ ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ทีไ่ดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ  
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นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะตอ้งยดึหลกัปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาด

หลกัทรัพยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ หรอืบรษัิท

ยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ ์

แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บรษัิทฯ คาดวา่ในอนาคต รายการคา้ทั่วไป หรอืรายการสนับสนุนธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ เชน่ การเชา่พืน้ที่

ส านักงานและสถานทีเ่พือ่ประกอบการผลติสนิคา้ของบรษัิทฯ การรับบรกิาร เป็นตน้ จะยังคงเกดิขึน้  โดยบรษัิทฯ จะ

ด าเนนิการใหร้าคาและเงือ่นไขช าระราคาเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ปกต ิ 

กลุม่บรษัิทฯ อาจมกีารพจิารณาแกไ้ขราคาและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ถานที ่โดยจะด าเนนิการใหร้าคา

และเงือ่นไขการช าระราคามคีวามเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

อยา่งไรก็ตาม  การรับฝากขายจะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

 

 

  

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

79/135



13. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

 

 

  

การวเิคราะหก์ารด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ  

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ด าเนนิธรุกจิจ าหน่ายขนมหวานและเบเกอรี ่โดยแบง่ธรุกจิเป็น 2 

ประเภท คอื  

1) รา้นขนมหวาน ซึง่ด าเนนิธรุกจิภายใตช้ือ่ “อาฟเตอร ์ย”ู และ “เมโกร”ิ  

2) การจัดงานนอกสถานทีแ่ละการรับจา้งผลติ โดยบรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิการใหบ้รกิารจัดงานนอกสถานที ่ เชน่ งาน

สงัสรรค ์ งานแตง่งาน งานกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการขาย และไดม้กีารรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้

ของบรษัิทฯ ใหก้ับลกูคา้ เชน่ ผูป้ระกอบการสายการบนิ และรา้นอาหาร  

13.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิในปี 2561 

ในปี 2561 บรษัิทฯ เปิดสาขารา้นอาฟเตอร ์ย ูเพิม่ทัง้หมด 6 สาขา และปิดสาขารา้นอาฟเตอร ์ย ู1 สาขา ท าให ้

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มสีาขาของรา้นอาฟเตอร ์ย ูทัง้ส ิน้ 31 สาขา และรา้นเมโกร ิ1 สาขา รวมเป็น 32 สาขา 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  มสีาขาของรา้นอาฟเตอร ์ย ูทัง้ส ิน้ 26 สาขา และมสีาขาของรา้นเมโกร ิ1 สาขา)  

ในระหวา่งปี 2561 บรษัิทฯไดพั้ฒนาและคดิคน้ผลติภัณฑใ์หม่ๆ  อย่างตอ่เนือ่ง และเริม่มผีลติภัณฑใ์หมส่ าหรับ

สนิคา้ซือ้กลับบา้น โดยใชช้ือ่วา่ ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด สนิคา้ดงักลา่วเริม่ขายทีส่ านักงานใหญใ่นเดอืน

กนัยายน และเริม่ขายทีร่า้นสาขาในเดอืนธันวาคม ซึง่ไดรั้บความนยิมและไดรั้บการตอบรับอยา่งดจีากลกูคา้จนสามารถเพิม่

ยอดขายใหก้ับบรษัิทฯ เป็นอย่างมาก 

จากปัจจัยดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายรวมของบรษัิทฯ ในปี 2561 อยูท่ี ่871.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 20.32 จาก 723.96 ลา้นบาทในปี 2560 ก าไรสทุธใินปี 2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.38 เป็น 147.43 ลา้นบาท จาก 

128.90 ลา้นบาทในปี 2560 อัตราก าไรสทุธอิยู่ทีร่อ้ยละ 16.74 ในปี 2561 เทยีบกับรอ้ยละ 17.53 ในปี 2560 โดยสาเหตุ

หลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้และการปิดสาขาดอนเมอืง  อตัราก าไรสทุธสิ าหรับส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

ธันวาคม 2561 หากไมม่ผีลขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายทรัพยส์นิของสาขาดอนเมอืง เทา่กับรอ้ยละ 17.22 

13.2 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน  

รายได ้

 

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 

 

ด าเนนิ 

การโดย 

 

ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  

เปลีย่นแปลง

รอ้ยละ 

 

2561 

 

2560 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากรา้นขนมหวาน  

รายไดจ้ากการจัดงานนอกสถานที ่

รับจา้งผลติ และขายทีส่ านักงานใหญ ่

 

บรษัิทฯ 

บรษัิทฯ 

 

838.23 

32.86 

 

95.17 

3.73 

 

704.29 

19.67 

 

95.77 

2.67 

 

19.02 

67.06 
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สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 

 

ด าเนนิ 

การโดย 

 

ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  

เปลีย่นแปลง

รอ้ยละ 

 

2561 

 

2560 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายรวม  871.09 98.91 723.96 98.45 20.32 

รายไดอ้ืน่  9.64 1.09 11.42 1.55 (15.59) 

รวม  880.73 100.00 735.38 100.00 19.77 

จ านวนสาขาของบรษัิทฯ 

 หนว่ย 2561 2560 

จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหมส่ทุธ ิ สาขา 6 8 

จ านวนสาขาทีปิ่ดสทุธ ิ สาขา 1 1 

จ านวนสาขา ณ สิน้งวด  สาขา 32 27 

ยอดขายเฉลีย่ตอ่สาขาของสาขาเดมิ ลา้นบาท 29.16 34.21 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย – สาขาเดมิ (ไมร่วม

รา้นเมโกร ิ)  

รอ้ยละ -4.44 -2.97 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย  รอ้ยละ 20.32 19.39 

 

รายไดข้องบรษัิทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ้ืน่ โดยรายไดเ้กอืบทัง้หมดเป็นรายไดท้ีม่าจาก

การขายทัง้จากรา้นขนมหวานและจากการจัดงานนอกสถานทีแ่ละการรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ

บรษัิทฯ 

รายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ จากรา้นขนมหวานในปี 2561 เทา่กับ 838.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก  704.29 ลา้น

บาทในปี 2560 คดิเป็นอัตราเตบิโตรอ้ยละ 19.02 เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 6 สาขา เมือ่เทยีบกับปีกอ่นหนา้ สว่น

รายไดจ้ากการจัดงานนอกสถานที ่การรับจา้งผลติ และการขายผ่านส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้จาก 19.67 ลา้นบาทในปี 2560 

เป็น 32.86 ลา้นบาทในปี 2561 เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดอ้อกผลติภัณฑใ์หมส่ าหรับซือ้กลบับา้น โดยเริม่ขายผ่านทางส านักงาน

ใหญต่ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน และมกีารขยายงานในสว่นของการรับจา้งผลติ  

บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ เทา่กบั 9.64 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจาก 11.42 ลา้นบาท ในปีกอ่นหนา้ โดยรายไดห้ลัก

ทีล่ดลงมาจากผลตอบแทนจากเงนิลงทนุระยะสัน้ เนือ่งจากยอดเงนิตน้ลดลง 

ตน้ทนุขายและก าไรข ัน้ตน้ 

ตน้ทุนขายของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย วัตถุดบิ บรรจุภัณฑ ์สนิคา้ส าเร็จรูป วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เงนิเดอืนและ

คา่แรงของพนักงานฝ่ายผลติ คา่เสือ่มราคาของโรงงาน อปุกรณ์เครือ่งครัวเครือ่งใช ้และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีข่องฝ่าย

ผลติ ทัง้นี้ ตน้ทุนขายหลักกว่ารอ้ยละ 80 เป็นวัตถุดบิ โดยตน้ทุนขายไดเ้พิม่ขึน้จาก 244.33 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 

288.97 ลา้นบาท ในปี 2561 ตามสดัสว่นรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้  
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หนว่ย : ลา้นบาท 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 871.09 723.96 

ตน้ทนุขาย 288.97  244.33 

ก าไรข ัน้ตน้ 582.12        479.63  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (รอ้ยละ)         66.83 66.25 

ส าหรับปี 2561 ก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ เทา่กับ 582.12 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.83 ซึง่

ปรับตวัดขี ึน้รอ้ยละ 0.58 จากปีกอ่นหนา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.25 เนือ่งจากสาเหตหุลกัคอืการบรหิารจัดการตน้ทนุ

ไดด้ขี ึน้ โดยเฉพาะการบรหิารจัดการวัตถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่ าคัญในตน้ทนุขายของกลุม่บรษัิทฯ  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

คา่ใชจ้่ายในการขายโดยหลกั ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงานประจ าสาขา คา่เชา่สถานทีข่องรา้นอาฟเตอร ์ ยู 

และรา้นเมโกร ิ คา่เชา่อปุกรณ์ คา่สาธารณูปโภค และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการขาย อาท ิ คา่โฆษณาและสง่เสรมิการขาย คา่

เสือ่มราคาสนิทรัพยใ์นสาขา 

 ส าหรับปี 2561 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย เทา่กบั 271.02 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 43.50 ลา้นบาท จากปี 2560 

ทีม่คีา่ใชจ้า่ยอยู่ที ่227.52 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.12 เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหต้อ้งมกีารจา้ง

พนักงานประจ าสาขาและเชา่สถานทีเ่พิม่ขึน้ สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายตอ่รายไดร้วมส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 อยู่ทีร่อ้ยละ 30.77 และรอ้ยละ 30.94 ตามล าดับ โดยสดัสว่นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงานของสาขาตอ่

รายไดร้วมลดลง  เนือ่งจากความพยายามของบรษัิทในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน  เพือ่ใหจ้ านวน

พนักงานตอ่สาขาลดลง แตส่ดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายตอ่รายไดร้วมทีเ่พิม่สงูขึน้มาจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาของ

สนิทรัพยใ์นสาขา และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละอปุกรณ์ 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร    

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายพนักงานในส านักงานใหญ ่ คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา คา่ทีป่รกึษา

และคา่ธรรมเนยีมวชิาชพี คา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิและคา่ตดัจ าหน่าย การขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเชา่กอ่นก าหนด และ

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารอืน่ๆ อาท ิคา่เชา่อาคารส านักงาน โรงงาน และคลงัเก็บสนิคา้ คา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้า่ยส านักงาน

และเบ็ดเตล็ด คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับภาษีอากร  

ส าหรับปี 2561 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 140.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 106.09 ลา้นบาท ในปี 2560 

โดยเพิม่ขึน้ 34.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.35 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการปิดสาขาดอนเมอืงในเดอืนมถินุายน ท า

ใหม้กีารตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิของสาขานีเ้ป็นคา่ใชจ้่ายจ านวน 4.24 ลา้นบาท และจากการจา้งพนักงานในส านักงานใหญ่

เพิม่ขึน้ เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขยายสาขาและแผนธรุกจิใหม่ๆ  รวมถงึคา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิทีเ่พิม่

สงูขึน้ 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560เทา่กับ 0.23 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้นบาท 

ตามล าดบั การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเนือ่งมาจากตวัเลขในปี 2560 รวมคา่ปรับจ านวน 0.39 ลา้นบาท จากการ

ช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารทัง้จ านวนกอ่นก าหนดในเดอืนมกราคม 2560  
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คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรับปี 2561 และ 2560 เทา่กับ 32.67 ลา้นบาท และ 27.90 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราภาษี

เงนิไดต้อ่ก าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 18.14 และรอ้ยละ 17.79 ตามล าดบั  

ก าไรสุทธแิละอตัราก าไรสุทธ ิ

ก าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้ 18.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.38 โดยเพิม่ขึน้จาก 128.90 ลา้นบาท

ในปี 2560 เป็น 147.43 ลา้นบาทในปี 2561 และอตัราก าไรสทุธสิ าหรับปี 2561 และ 2560 เทา่กับรอ้ยละ 16.74 และ 

รอ้ยละ 17.53 ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 0.79 โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้และการปิดสาขา

ดอนเมอืง  อัตราก าไรสทุธสิ าหรับส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 หากไมม่ผีลขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายทรัพยส์นิ

ของสาขาดอนเมอืง เทา่กบัรอ้ยละ 17.22 

13.3 การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 1,097.42 ลา้นบาท และ 

1,033.81 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสนิทรัพยห์ลกัของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เงนิลงทนุ

ชัว่คราว และทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กบั 62.55 ลา้น

บาท และ 48.64 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 13.91 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากเงนิสดรับจากการขาย 

เงนิลงทุนช ัว่คราว 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มเีงนิลงทนุชัว่คราวจ านวน 402.65 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นเงนิลงทนุใน

หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 301.76 ลา้นบาท การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของหลักทรัพยเ์พือ่คา้ 0.68 ลา้นบาท และเงนิลงทนุ

ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 100.21 ลา้นบาท เงนิลงทนุชัว่คราว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ลดลง 60.70 ลา้นบาท จากจ านวน 

463.35 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  สว่นใหญม่าจากการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 

เนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นการขายหนา้รา้นเป็นหลัก โดยรายไดก้วา่รอ้ยละ 97 - 98 เป็นการรับเงนิสดหรอื

ช าระผ่านชอ่งทางการช าระเงนิอืน่ๆ เชน่ การโอนเงนิผา่นระบบ QR code การช าระผา่นบตัรเครดติ ซึง่เป็นลักษณะปกตขิอง

ธรุกจิรา้นขายขนมหวานและเครือ่งดืม่ มกีารขายอกีเพยีงรอ้ยละ 2 - 3 ทีเ่ป็นการรับจัดงานนอกสถานทีแ่ละรับจา้งผลติ ซึง่มี

การใหเ้ครดติกับลกูคา้บางรายขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงทางการคา้ ท าใหบ้รษัิทฯ มสีดัสว่นลกูหนีก้ารคา้ทีต่ า่เมือ่เทยีบกับยอดขาย

ของบรษัิทฯ โดยมยีอดลกูหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 เพยีง 12.48 ลา้นบาท และ 

9.42 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 3 – 5 วนั การเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้สว่นใหญเ่นือ่งมาจากการ

เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าการรับจา้งผลติ  
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สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอืของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย สนิคา้ส าเร็จรูป ไดแ้ก ่ขนมเคก้ คกุกี ้ชา และสนิคา้อืน่ๆ ทีว่างขายหนา้

รา้น สนิคา้ระหวา่งผลติ วตัถดุบิ เชน่ นม เนย ผลไม ้และวัสดสุ ิน้เปลอืง  

สนิคา้คงเหลอื 

 

31 ธนัวาคม 2561 
 

31 ธนัวาคม 2560 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 
 

ลา้นบาท 
 

รอ้ยละ 

สนิคา้ส าเร็จรูป 8.79 26.07 6.00 24.50 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 0.50 1.48 0.31 1.26 

วตัถดุบิ 17.14 50.83 14.01 57.21 

วสัดสุ ิน้เปลอืง 7.71 22.87 4.87 19.89 

รวม 34.14 101.25 25.19 102.86 

หัก สนิคา้เสือ่มสภาพ (0.42) (1.25) (0.70) (2.86) 

สนิคา้คงเหลอืสุทธ ิ 33.72 100.00 24.49 100.00 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 9.21  8.20  

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มสีนิคา้คงเหลอืสทุธจิ านวน 33.72 ลา้นบาท และ

24.49 ลา้นบาท ตามล าดับ มรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่อยู่ที ่8 - 9 วัน โดยสนิคา้คงเหลอืหลักกว่ารอ้ยละ 50 ของ

สนิคา้คงเหลอืทัง้หมดเป็นวัตถุดบิ ซึง่เป็นไปตามลักษณะธุรกจิปกตขิองบรษัิทฯ ทีต่อ้งมกีารส ารองวัตถุดบิเพื่อใชใ้นการ

ผลติและการใหบ้รกิารในรา้นอย่างตอ่เนื่อง และระยะเวลาการขายสนิคา้เหมาะสมกับสภาพธุรกจิทีว่ัตถุดบิและสนิคา้ต่างๆ 

จะตอ้งมคีวามสดและใหม่อยู่เสมอ สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 9.23 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.69 มสีาเหตุ

หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนสาขา ท าใหต้อ้งมกีารส ารองวตัถุดบิเพือ่ใชใ้นการผลติและขายเพิม่ขึน้ รวมถงึการส ารอง

สนิคา้ส าเร็จรูปส าหรับการขายทีส่าขาเพิม่ขึน้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทฯ คาดว่าจะเลกิผลติสนิคา้บางตัวและยังมีวัตถุดบิคงเหลอือยู่ หรือมสีนิคา้คงเหลอืทีค่าดว่าจะ

ไมไ่ดใ้ชง้าน บรษัิทฯ จะพจิารณาตัง้ส ารองคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ เพือ่ใหม้ลูคา่สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.42 ลา้นบาท จากวันที ่31 

ธันวาคม 2560 ที่มีสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5.16 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากภาษีซื้อรอยื่นที่เพิ่มขึน้ เช่น ภาษีซื้อที่

เกีย่วขอ้งกบังานบรกิารและคา่กอ่สรา้งทีบ่รษัิทฯ ยังไมไ่ดรั้บใบก ากบัภาษีตวัจรงิ  

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3.28 ลา้นบาท เป็นเงินฝากประจ า 

ทีบ่รษัิทฯ น าไปเป็นหลกัประกนัการเชา่พืน้ทีส่าขา และ 0.20 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัส าหรับคา่ซือ้สนิคา้ของบรษัิทฯ  
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ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธ ิจ านวน 504.90 

ลา้นบาท และ 436.80 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 46.01 และรอ้ยละ 42.25 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ โดยหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของคา่ตกแตง่และอปุกรณ์ส าหรับรา้นสาขาซึง่เปิดเพิม่รวมทัง้หมด 6 สาขาในระหวา่งปี 2561 และการรับรูง้าน

ระหวา่งกอ่สรา้งส าหรับสว่นเพิม่เตมิโรงงาน 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน – สทุธ ิจ านวน 17.68 ลา้น

บาท และ 12.56 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.61 และรอ้ยละ 1.21 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดับ โดยหลักมาจากการ

เพิม่ขึน้ของคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับรา้นสาขาซึง่เปิดเพิม่รวมทัง้หมด 6 สาขาในระหว่างปี 2561 และคอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วรส์ าหรับส านักงานใหญแ่ละโรงงาน 

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัย ์

เงนิจ่ายลว่งหนา้ค่าซือ้สนิทรัพย ์ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 เทา่กับ 12.57 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงนิจ่าย

ลว่งหนา้คา่กอ่สรา้งโรงงานสว่นเพิม่เตมิ และคา่ซือ้อปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการผลติ 

เงนิประกนัการเชา่ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มเีงนิประกันการเชา่จ านวน  ลา้นบาท 32.29 ลา้น

บาท และ 28.38 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 2.94 และรอ้ยละ 2.75 ของสนิทรัพยร์วม การเพิม่ขึน้ของเงนิ

ประกนัการเชา่มาจากจ านวนสาขาทีเ่ปิดเพิม่ขึน้ เนือ่งจากพืน้ทีใ่หบ้รกิารของรา้นสาขาทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นพืน้ทีเ่ชา่ใน

ศูนยก์ารคา้และคอมมูนิตีม้อลล ์ซึง่พื้นทีเ่ชา่สว่นใหญ่มเีงื่อนไขใหบ้ริษัทฯ ตอ้งวางเงนิประกันการเช่าเพื่อประกันความ

เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ เงนิประกนัการเชา่คดิเป็นจ านวน 3 - 8 เดอืนของคา่เชา่ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ีณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560  เทา่กับ 4.29 ลา้นบาท 

และ 2.95 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชสีอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของ

ประมาณการหนี้สนิในการรือ้ถอน ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และรายไดร้อการรับรู ้– โปรแกรมสทิธพิเิศษ

แกล่กูคา้ 

หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 หนีส้นิสว่นใหญข่องกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย เจา้หนี้

การคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน และส ารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงาน ซึง่มจี านวนหนีส้นิรวมทัง้ส ิน้ 140.32 ลา้นบาท และ 101.51 ลา้นบาท ตามล าดับ  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มเีจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ จ านวน 82.48 ลา้น

บาท และ 59.38 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้ 23.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.90 ซึง่สาเหตหุลกัมา

จากการการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีจ้ากการซือ้ทรัพยส์นิ 
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ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มภีาษีเงนิไดค้า้งจ่าย จ านวน 19.44 ลา้นบาท และ 

15.14 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้  4.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.40 ซึง่สอดคลอ้งกับการเพิม่ขึน้

ของก าไรสทุธขิองบรษัิทฯ 

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ จ านวน 14.34 ลา้นบาท และ 

8.61 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้  5.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.55 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการการ

เพิม่ขึน้ของรายไดรั้บลว่งหนา้และรายไดร้อการรับรูจ้ากโปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ทีล่งทะเบยีนเป็นสมาชกิ 

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มปีระมาณการหนี้สนิในการรื้อถอนจ านวน 10.60 

ลา้นบาท และ 9.12 ลา้นบาท ตามล าดบั เนือ่งจากบรษัิทฯ มภีาระผกูพันตามเงือ่นไขในสญัญาเชา่ในการรือ้ถอนสิง่ตกแตง่

และตดิตัง้ และปรับปรุงพื้นทีเ่ชา่คนืแก่ผูใ้หเ้ชา่เมือ่ส ิน้อายุสัญญาเชา่ สง่ผลใหห้นี้สนิในการรือ้ถอนเพิม่ขึน้ตามพืน้ทีเ่ชา่

และจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลอืของบัญชสี ารองผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานจ านวน 9.31 ลา้นบาท และ 6.35 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่ยอดทีเ่พิ่มขึน้ 2.96 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

46.61 มาจากการปรับปรุงส ารองเพิม่ขึน้ระหวา่งปี 2561 จากการค านวณของนักคณติศาสตรป์ระกนัภัย 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีนอืน่ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลอืของหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอืน่จ านวน 

4.00 ลา้นบาท และ 2.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ยอดทีเ่พิม่ขึน้ 1.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 58.73 โดยหลกัมาจากเพิม่ขึน้

ของเงนิประกนัคา่แบบฟอรม์พนักงาน 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 957.10 ลา้นบาท และ 

932.30 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 24.80 ลา้นบาท มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธิ

ระหวา่งปี 2561 เทา่กบั 147.43 ลา้นบาท หักดว้ยการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งปี 2561 จ านวน 122.34 ลา้นบาท และการ

ปรับปรุงผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกนัภัย ซึง่แสดงรายการเป็นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ใน

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.28 ลา้นบาท 
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13.4 การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด 

หนว่ย : ลา้นบาท 

 

2561 2560 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สุทธ ิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 

209.47 

(73.01) 

(122.55) 

148.02 

(655.61) 

(72.17) 

13.91 

48.64 

(579.76) 

628.40 

62.55 48.64 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 

ในปี 2561 และ ปี 2560 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการด าเนนิงานจ านวน 209.47 ลา้นบาท และ 

148.02 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 61.45 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการเพิม่ขึน้จากยอดขาย 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุส าหรับปี 2561 และ 2560 เทา่กับ 73.01 ลา้นบาท และ 655.61 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยเงนิสดสว่นใหญเ่พิม่ขึน้จากเงนิรับจากการขายเงนิลงทนุชัว่คราวสทุธจิากการซือ้ อยูท่ี ่64.20 ลา้นบาท หัก

ดว้ยคา่กอ่สรา้ง และคา่ซือ้ทรัพยส์นิ (รวมจา่ยลว่งหนา้) 126.67 ลา้นบาท คา่ซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์7.60 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิในปี 2561 เทา่กับ 122.55 ลา้นบาท โดยเงนิสดสว่นใหญ่ใชไ้ปใน

การจา่ยเงนิปันผล  

13.5 สภาพคลอ่งและความสามารถในการช าระหนี ้

สภาพคลอ่ง 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 6.63 เท่า ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 เป็น 4.49 เท่า ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2561 เชน่เดยีวกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็วทีล่ดลงจาก 6.25 เทา่ในปี 2560 เป็น 4.10 เทา่ในปี 2561 โดย

สาเหตหุลักมาจากเงนิลงทนุชัว่คราวสว่นหนึง่ลดลงจากการจ่ายเงนิปันผล ในขณะทีเ่จา้หนี้คา่กอ่สรา้งและคา่ซือ้ทรัพยส์นิ

เพิม่สงูขึน้   

หากพิจารณาวงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ของบริษัทฯ  ในปี 2561 และปี 2560 จะพบว่า บริษัทฯ มี 

Cash Cycle อยูใ่นระดบัดทีี ่22 วนั และ 20 วนั ตามล าดบั เนือ่งดว้ยลกัษณะธรุกจิของบรษัิทฯ มกีารรับรายไดจ้ากการขาย

เป็นเงนิสด รวมทัง้สนิคา้คงเหลอืทีเ่ป็นวัตถุดบิมอีัตราหมุนเวยีนค่อนขา้งเร็ว ท าใหจ้ านวนวันหมุนเวยีนลูกหนี้และสนิคา้

คงเหลอือยูใ่นระดบัต า่ ในขณะเดยีวกนัดา้นหนีส้นิหมนุเวยีน บรษัิทฯ ไดรั้บเครดติจากเจา้หนีก้ารคา้จากการซือ้วตัถดุบิ 
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ความสามารถในการช าระหนี ้

อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ31 ธันวาคม 2560 อยู่ที ่0.15 

เทา่ และ 0.11 เทา่ ตามล าดบั สาเหตหุลกัมาจากเจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและคา่ซือ้ทรัพยส์นิเพิม่สงูขึน้   

ส าหรับอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน ในปี 2561 และปี 2560 ของบรษัิทฯ เท่ากับ 0.82 เท่า  และ 

0.55 เทา่ ตามล าดบั ซึง่อยูใ่นระดบัทีต่ า่กวา่ 1 เทา่ เนือ่งจากบรษัิทฯ อยูใ่นชว่งขยายสาขาทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจังหวัด 

มกีารลงทุนสรา้งสว่นเพิม่เตมิโรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกจิ  รวมถงึการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบริษัทฯ 

และจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สง่ผลใหก้ระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานไมเ่พยีงพอ  

อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่รษัิทฯ ยังคงมเีงนิสดคงเหลอืจากการ IPO ในเดอืนธันวาคม 2559 จ านวนมาก ท าให ้

บริษัทฯ มีแหล่งเงนิทุนทีเ่พียงพอในการด าเนินงานและมีความสามารถในการช าระภาระผูกพันที่ดขี ึน้ รวมถงึมีความ

คลอ่งตวัในการด าเนนิธรุกจิมากขึน้ 
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14. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

  

   

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดท า เปิดเผย และน าเสนองบการเงนิ

รวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย รวมถงึสารสนเทศทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ซึง่งบการเงนิดงักลา่วจัดท าขึน้โดยถูกตอ้ง

ตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยใชด้ลุยพนิจิอย่างระมัดระวงัในการเลอืกใชน้โยบายการบัญชแีละการ

ประมาณการทีเ่กีย่วกับรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม า่เสมอ  

คณะกรรมการไดจั้ดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูทางบญัชี

มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น รวมถงึเพือ่ป้องกนัการทจุรติหรอืการด าเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคัญ 

คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สามารถสรา้ง

ความเชือ่มั่นอย่างมเีหตผุลไดว้า่ งบการเงนิของบรษัิทส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 มคีวามเชือ่ถอืไดต้าม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และปฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย และกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

                                          

   นายปรยีม์น ป่ินสกลุ     นายแม่ทพั ต.สวุรรณ 

     ประธานกรรมการ     กรรมการผูจ้ัดการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัิ

ตามขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ไดรั้บการ

แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1) นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายปรยีม์น ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวกอบสกาว  เอีย่มสรุยี ์ ท าหนา้ทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวมทัง้ส ิน้ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นไดเ้ขา้ร่วมประชมุ

ครบทกุครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งครบถว้น และเป็นอสิระตามที่

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยในปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ัดใหม้วีาระการประชมุร่วมกับผูส้อบ

บญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมดว้ย 1 ครัง้ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อืน่ๆ เป็นการประชมุร่วมกับฝ่าย

จัดการ ผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 

1. การสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทฯ 

ร่วมกบัผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีรวมถงึสอบทานประเด็นเกีย่วกับนโยบายการบัญชทีีส่ าคญั การเปลีย่นแปลงในรอบปีทีผ่่าน

มา ผลกระทบในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ และรายการทีไ่มใ่ชร่ายการปกตทิีม่นัียส าคญั รวมถงึขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ี

และมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบัญชวีา่งบการเงนิดงักลา่วมคีวามถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีี่

รับรองทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ เพือ่ประเมนิ

ความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน โดยพจิารณาจากการสอบทานผลการประเมนิระบบ

การควบคมุภายในร่วมกับผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน และไมพ่บประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การ

ด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฏบิตัหินา้ที ่ความรับผดิชอบ และความเป็น

อสิระ ของบรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2561 

4. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนั หรอื

รายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาวา่การท ารายการมคีวามสมเหตสุมผล รวมถงึสอบ

15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 
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ทานวา่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลอืกผูส้อบบัญชโีดยพจิารณา

จากความเป็นอสิระ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏบิตังิาน รวมถงึคา่ตอบแทนในการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ 

และบรษัิทในเครอื และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาและขออนุมัตติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ของบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ดงันี ้ใหท้ าหนา้ทีผู่ส้อบ

บญัชขีองบรษัิทฯ 

                (1)  นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ / หรอื 

(2)  นางสาวมณี   รัตนบรรณกจิ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ / หรอื 

(3)  นางสาววไิลลกัษณ์  เลาหศรสีกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6140  

6. การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากับดแูลใหบ้รษัิทด าเนนิกจิการตา่งๆ 

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่ บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายดงักลา่วโดยไมพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

7. สอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ใหม้คีวาม

เชือ่มโยงกับระบบการควบคมุภายในเพือ่จัดการความเสีย่งทั่วทัง้บรษัิทฯ โดยไดพ้จิารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความ

เสีย่ง แนวทางการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึความคบืหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการสอบทานพบวา่ การ

ด าเนนิการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ 

8. การรายงานเกีย่วกบัประเด็นทีเ่ป็นขอ้สงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีใ่นการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท หาก

พบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

ของบรษัิท โดยในรอบปีทีผ่า่นมาไมม่เีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใดทีเ่ป็นขอ้บง่ชีว้า่มเีหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 โดยสรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิัตหินา้ทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถตดิตามการด าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทในเครอื โดยมคีวามเป็นอสิระอยา่ง

เพยีงพอ และมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื ไดร้ายงานทางการเงนิในสาระส าคัญอย่างถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้และ

จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยง

กนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย ์รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนนิธรุกจิอยา่งครบถว้น มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมผีูส้อบบญัชแีละผู ้

ตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระและมคีณุสมบตัเิหมาะสม ทีช่ว่ยใหก้ารสอบบัญชแีละระบบการควบคมุภายในมี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

                                                                                                      

                     ( นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ)   

                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

91/135



           

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)   
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ งบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                        
บริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
อาฟเตอร์ ย ูจ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                        
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก                                                             
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้น
ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

 

16. รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของ

ขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับ

เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจเป็นร้านขายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีสาขาอยูห่ลายแห่ง โดยรายไดห้ลกัมาจากการ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นเงินสด (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของรายไดจ้ากการขายรวม)  ดงันั้น รายไดจ้ากการขาย                    
จึงถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนเป็น
สมาชิกโดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนดเพื่อน าไปแลกเป็นของ
รางวลัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯระบุไว ้มูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมท่ีประมาณการข้ึนจากการใชสิ้ทธิของสมาชิกจะ
น าไปลดรายไดจ้ากการขาย และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิแลกของรางวลั การประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
คะแนนสะสมดงักล่าวตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการวดัมูลค่า ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดแ้ละการรับเงินโดยการ
สอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้

- สุ่มสังเกตการณ์การปฏิบติัตามการควบคุมภายในของบางสาขา 
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรับเงินท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
- วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของ

รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
- ประเมินมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมท่ีประมาณการข้ึนจากการใชสิ้ทธิของสมาชิกและทดสอบการค านวณ 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้                                                                          
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน                                                                                                           
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ                   
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้
มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                                                    
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า                                          
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                                                                                                      
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง                                                                                  
การควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ                                                                          
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                  
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                                                               
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                                                                  
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกรงศรีษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                                                   
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                              
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ือง
อ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด                               
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน 
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 

 

              สุมาลี  รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

      บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

     กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 62,545,165        48,635,122        55,968,427        44,413,134        

เงินลงทุนชวัคราว 8 402,645,626      463,346,053      402,645,626      463,346,053      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 6, 9 13,724,709        11,100,917        18,075,957        15,166,154        

สินคา้คงเหลือ 10 33,721,795        24,486,225        34,367,398        25,066,049        

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 11 9,575,060          5,164,638          9,554,408          5,162,916          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 522,212,355      552,732,955      520,611,816      553,154,306      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12 3,480,620          400,000            3,480,620          400,000            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        1,999,433          999,700            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 504,903,540      436,796,921      504,822,604      436,761,649      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 17,675,478        12,555,752        17,675,478        12,555,752        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ 12,565,508        -                        12,565,508        -                        

เงินประกนัการเช่า 32,290,427        28,379,649        32,290,427        28,379,649        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 4,293,107          2,947,198          4,293,107          2,947,198          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 575,208,680      481,079,520      577,127,177      482,043,948      

รวมสินทรัพย์ 1,097,421,035   1,033,812,475   1,097,738,993   1,035,198,254   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 6, 16 82,480,608        59,381,285        83,607,667        61,807,965        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 154,977            232,704            154,977            232,704            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,436,076        15,143,298        18,984,431        14,696,772        

หนีสินหมุนเวียนอนื 18 14,342,365        8,613,119          14,188,865        8,491,342          

รวมหนีสินหมุนเวียน 116,414,026      83,370,406        116,935,940      85,228,783        

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 -                        154,968            -                        154,968            

ประมาณการหนีสินในการรือถอน 19 10,595,612        9,119,457          10,595,612        9,119,457          

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 9,309,457          6,346,910          9,309,457          6,346,910          

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 4,001,778          2,522,737          4,001,178          2,522,437          

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 23,906,847        18,144,072        23,906,247        18,143,772        

รวมหนีสิน 140,320,873      101,514,478      140,842,187      103,372,555      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 815,625,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,562,500        81,562,500        81,562,500        81,562,500        

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 815,623,561 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 81,562,356        81,562,356        81,562,356        81,562,356        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 709,575,820      709,575,820      709,575,820      709,575,820      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 8,156,250          8,156,250          8,156,250          8,156,250          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 157,805,736      133,003,571      157,602,380      132,531,273      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 957,100,162      932,297,997      956,896,806      931,825,699      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,097,421,035   1,033,812,475   1,097,738,993   1,035,198,254   

-                        -                        -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 871,088,755      723,963,348      871,088,755      723,963,348      

เงินปันผลรับ -                        -                        3,798,860          3,998,800          

รายไดอื้น 9,641,194          11,417,049        9,677,246          11,495,801        

รวมรายได้ 880,729,949      735,380,397      884,564,861      739,457,949      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 288,971,535      244,334,351      293,965,477      249,294,491      

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 271,023,275      227,519,463      271,023,275      227,519,463      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 140,410,216      106,091,531      139,943,230      105,879,341      

รวมค่าใช้จ่าย 700,405,026      577,945,345      704,931,982      582,693,295      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 180,324,923      157,435,052      179,632,879      156,764,654      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (230,787)           (635,986)           (230,787)           (635,986)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 180,094,136      156,799,066      179,402,092      156,128,668      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (32,668,320)      (27,896,004)      (31,708,474)      (26,949,477)      

กาํไรสําหรับปี 147,425,816      128,903,062      147,693,618      129,179,191      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -

      สุทธิจากภาษเีงินได้ (279,808)           -                        (279,808)           -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 147,146,008      128,903,062      147,413,810      129,179,191      

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.18                  0.16                  0.18                  0.16                  

(หน่วย: หุน้)

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 815,623,561      815,623,561      815,623,561      815,623,561      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 180,094,136      156,799,066      179,402,092      156,128,668      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 56,527,511        38,583,156        56,513,976        38,572,778        

   ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (282,115)           579,973            (282,115)           579,973            

   ตดัจาํหน่ายสินคา้เสือมสภาพ 416,840            213,501            416,840            213,501            

   กาํไรจากการต่อรองราคาซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (84,771)             -                        -                        -                        

   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ 1,381,745          (2,062,483)        1,381,745          (2,062,483)        

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (4,876,940)        (1,268,570)        (4,876,940)        (1,268,570)        

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,092,596          91,678              1,092,596          91,678              

   ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 4,451,152          701,842            4,451,152          701,842            

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (โอนกลบั) (780,391)           780,391            (780,391)           780,391            

   ตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 777,554            -                        777,554            -                        

   ตดัจาํหน่ายเงินประกนัการเช่า -                        252,000            -                        252,000            

   ขาดทุนจากการรือถอนสาขา 209,129            -                        209,129            -                        

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,758,596          2,200,600          3,758,596          2,200,600          

   รายไดเ้งินปันผลรับ -                        -                        (3,798,860)        (3,998,800)        

   รายไดด้อกเบีย (2,249,515)        (3,841,398)        (2,231,337)        (3,826,651)        

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 230,787            241,396            230,787            241,396            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 240,666,314      193,271,152      236,264,824      188,606,323      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (2,927,297)        (3,282,235)        (3,413,248)        (3,324,488)        

   สินคา้คงเหลือ (9,370,295)        (3,704,015)        (9,436,074)        (3,675,154)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (4,363,054)        2,453,506          (4,344,410)        2,453,506          

   เงินประกนัการเช่า (3,910,778)        (6,566,626)        (3,910,778)        (6,566,626)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื -                        699,412            -                        699,412            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10,876,842        (4,112,579)        9,577,771          (5,455,317)        

   หนีสินหมุนเวียนอนื 5,729,246          (7,974,889)        5,697,523          (8,024,953)        

   หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 1,478,741          (1,395,764)        1,478,741          (1,395,764)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 238,179,719      169,387,962      231,914,349      163,316,939      

   ดอกเบียรับ 2,553,020          3,291,043          2,534,842          3,276,297          

   จ่ายดอกเบีย -                        (253,044)           -                        (253,044)           

   จ่ายค่ารือถอนสินทรัพย์ (410,500)           (52,051)             (410,500)           (52,051)             

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,145,809)        (515,821)           (1,145,809)        (515,821)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (29,698,867)      (23,833,902)      (28,743,854)      (22,594,868)      

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 209,477,563      148,024,187      204,149,028      143,177,452      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

100/135



บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้และทีจะถือจนครบกาํหนด (656,204,378)    (670,015,000)    (656,204,378)    (670,015,000)    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้

   และทีจะถือจนครบกาํหนด 720,400,000      210,000,000      720,400,000      210,000,000      

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (3,080,620)        (200,000)           (3,080,620)        (200,000)           

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 85,681              -                        (999,733)           -                        

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (106,237,261)    (151,759,629)    (106,178,062)    (151,759,629)    

ซือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (7,600,976)        (4,437,180)        (7,600,976)        (4,437,180)        

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ (20,431,617)      (39,336,684)      (20,431,617)      (39,336,684)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 55,426              134,327            55,426              134,327            

เงินปันผลรับ -                        -                        3,998,800          4,000,000          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (73,013,745)      (655,614,166)    (70,041,160)      (651,614,166)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (246,956)           (425,821)           (246,956)           (425,821)           

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                        (66,312,098)      -                        (66,312,098)      

จ่ายเงินปันผล (122,306,819)    (5,435,153)        (122,305,619)    (5,435,153)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (122,553,775)    (72,173,072)      (122,552,575)    (72,173,072)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 13,910,043        (579,763,051)    11,555,293        (580,609,786)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 48,635,122        628,398,173      44,413,134        625,022,920      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 62,545,165        48,635,122        55,968,427        44,413,134        

-                        -                        -                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอนืไปบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพย์ -                        (152,500)           -                        (152,500)           

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีอาคารและอุปกรณ์ 7,866,109          38,205,934        7,866,109          38,205,934        

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยไ์ปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        6,797,250          -                        6,797,250          

   เจา้หนีค่างานก่อสร้างและซืออุปกรณ์เพมิขึน (ลดลง) 12,184,847        (108,122)           12,184,847        (108,122)           

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 349,760            -                        349,760            -                        

   ลูกหนีเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                        3,798,860          3,998,800          

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพิมขึน 37,024              3,637                37,084              2,437                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2560 72,500,000          709,575,820        7,250,000            19,507,905          808,833,725        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           128,903,062        128,903,062        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           128,903,062        128,903,062        

หุ้นปันผลจ่าย 21, 28 9,062,356            -                           -                           -                           9,062,356            

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (14,501,146)         (14,501,146)         

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรไปสํารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           906,250               (906,250)              -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2560 81,562,356          709,575,820        8,156,250            133,003,571        932,297,997        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            133,003,571        932,297,997        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           147,425,816        147,425,816        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (279,808)              (279,808)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           147,146,008        147,146,008        

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (122,343,843)       (122,343,843)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            157,805,736        957,100,162        

-                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
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บริษทั อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - 

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 72,500,000          709,575,820        7,250,000            18,758,278          808,084,098        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           129,179,191        129,179,191        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           129,179,191        129,179,191        

หุ้นปันผลจ่าย 21, 28 9,062,356            -                           -                           -                           9,062,356            

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (14,499,946)         (14,499,946)         

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรไปสาํรองตามกฎหมาย 22 -                           -                           906,250               (906,250)              -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 81,562,356          709,575,820        8,156,250            132,531,273        931,825,699        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            132,531,273        931,825,699        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           147,693,618        147,693,618        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (279,808)              (279,808)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           147,413,810        147,413,810        

เงินปันผลจ่าย 28 -                           -                           -                           (122,342,703)       (122,342,703)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 81,562,356          709,575,820        8,156,250            157,602,380        956,896,806        

-                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อาฟเตอร์ ยู จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯซ่ึง
เป็นส านักงานใหญ่อยู่ท่ี 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2561 บ ริษัทฯมีสาขาเปิดให้บ ริการจ านวน  32 สาขา (2560: 27 สาขา)                                                      
ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี และชลบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                        
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั จ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์เบเกอร่ี ไทย 100 100 
บริษทั เอม็แอนดเ์อม็ 2007 จ ากดั ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน ไทย 100 - 
After You Hong Kong Limited ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

100 - 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการ                
สั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน                                   
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงมี                                             
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                            
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมในร้านอาหาร ซ่ึงรับรู้เม่ือได ้                    
ส่งมอบสินคา้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและสินคา้รับคืนแลว้ 
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 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะให้คะแนนสะสมแก่
ลูกค้าท่ีซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมครบตามจ านวนเงินท่ีก าหนดเพื่อน าไปแลกเป็นของรางวลัตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯระบุไว ้ 

 มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมค านวณจากตน้ทุนในการแลกของรางวลัท่ีก าหนดให้แลกได ้และ
บริษทัฯจะบนัทึกบญัชีมูลค่าของคะแนนสะสมดงักล่าวตามประมาณการในการใช้สิทธิของสมาชิก 
โดยน าไปลดรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมคู่กบัรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือ
ลูกคา้มาใชสิ้ทธิแลกของรางวลั 

 มูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมท่ีสมาชิกยงัไม่น ามาใช้สิทธิจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส้ินสุดระยะเวลา
การน าคะแนนสะสมมาแลกของรางวลั 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่           
ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมี                  
การเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ
บนัทึกส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีเป็นดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน          
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของ      
ตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสถาบนัการเงินท่ีออกหลกัทรัพย ์

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน    
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก าไร         
หรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี
การโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์
อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการตน้ทุนร้ือถอนซ่ึงเป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้นทรัพยน์ั้น 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10 และ 30 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค  5 และ 10 ปี 
เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 และ 8 ปี 
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 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอาย ุ           
การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ี
วา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

 ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั   
กลุ่มบริษทั  

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหาร
ส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ
ต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  
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 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผล                   
การด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก          
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี                                                                     
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก               
การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้ น กลุ่มบริษัทจัดให้ มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงานครบก าหนด
ระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ
หรือลดขนาดโครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

112/135



4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ         
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบั
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                         
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                        
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือ
ส้ินสุดอายสุัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอนเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ในการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน ฝ่ายบริหารใช้
ดุลยพินิจในการคาดการณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุารใหป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย ์
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ                
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา                                               
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ซ้ือวตัถุดิบ - - 43,055 41,079 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค่้าบริการ - - 139 94 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 3,799 3,999 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน      
ซ้ือวตัถุดิบ 1,254 1,590 1,254 1,590 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 12 30 12 30 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกบับุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน      
ค่าเช่าจ่าย 1,635 1,695 1,310 1,575 อตัราตามท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อย - - 451 66 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,900 3,999 
รวม - - 4,351 4,065 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 16) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   

บริษทัยอ่ย - - 5,868 5,951 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 27 - 27 

รวม - 27 5,868 5,978 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,094 13,504 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 370 341 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 34 53 
รวม 15,498 13,898 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,321 3,971 4,321 3,971 
เงินฝากธนาคาร 58,224 44,664 51,647 40,442 
รวม 62,545 48,635 55,968 44,413 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึงร้อย
ละ 0.40 ต่อปี 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 301,760 261,284 
  บวก: การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 681 2,062 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 302,441 263,346 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 6 เดือน 204 - 
  เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 100,000 - 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 100,204 200,000 
รวม 402,645 463,346 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  12,482 9,417 12,482 9,417 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,482 9,417 12,482 9,417 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายแก่บริษทัยอ่ย - - 451 66 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 3,900 3,999 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,243 1,684 1,243 1,684 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,243 1,684 5,594 5,749 

รวม  13,725 11,101 18,076 15,166 
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10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 8,790 5,997 - - 8,790 5,997 
สินคา้ระหวา่งผลิต 498 314 - - 498 314 
วตัถุดิบ 17,140 14,011 (138) (33) 17,002 13,978 

วสัดุส้ินเปลือง 7,711 4,863 (279) (666) 7,432 4,197 

รวม 34,139 25,185 (417) (699) 33,722 24,486 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 8,790 5,997 - - 8,790 5,997 
สินคา้ระหวา่งผลิต 498 314 - - 498 314 
วตัถุดิบ 17,785 14,591 (138) (33) 17,647 14,558 
วสัดุส้ินเปลือง 7,711 4,863 (279) (666) 7,432 4,197 
รวม 34,784 25,765 (417) (699) 34,367 25,066 

ในระหวา่งปี 2561 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับเป็นจ านวนเงิน 0.4 ล้านบาท (2560: 1.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.4 ล้านบาท และ 2560:                
1.0 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 0.7 ลา้นบาท (2560: 0.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.7 ลา้นบาท และ 2560: 
0.4 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,548 3,769 3,544 3,769 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 3,401 805 3,385 804 
อ่ืน ๆ  2,626 591 2,625 590 
รวม 9,575 5,165 9,554 5,163 
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12. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คือ เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทฯได้น าไปเป็นหลักประกัน                        
การเช่าพื้นท่ีสาขา (2560: หลกัประกนัการช าระหน้ีตามวงเงินสินเช่ือ) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 3,799 3,999 
บริษทั เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จ  ากดั 1,000 - 100 - 1,000 - - - 
After You Hong Kong Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
- 100 - 32.50 บาท - - - 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ  ากดั จาก      
ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 พนับาท และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 

งบการเงินของบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ ากดัไดถู้กรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอ านาจควบคุมเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 (“วนัท่ีซ้ือ”) โดยมีตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุน 1,000                            
พนับาท บริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัท่ีซ้ือ โดยการวดัมูลค่าดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์แลว้ในระหวา่งปีปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์                             
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,085 พนับาท และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บจ านวน 1,085 บาท บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่า
ยุติธรรมของบริษทั เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จ ากดั จ านวน 85 พนับาท ในส่วนของก าไรขาดทุนรวมในปี
ปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้จดัตั้ง After You 
Hong Kong Limited บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ งท่ี เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทุนช าระแลว้ 
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษทัฯถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
     เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช้  สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 75,599 92,132 26,972 34,072 83,795 10,025 32,397 354,992 
ซ้ือเพิ่ม 27,144 4,000 1,247 15,344 18,375 3,899 119,849 189,858 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 2,252 - - 2,252 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (29) (1,087) (2,967) - - (4,083) 
โอนเขา้ (ออก) - 83,880 22,046 13,820 29,914 - (149,660) - 
31 ธนัวาคม 2560 102,743 180,012 50,236 62,149 131,369 13,924 2,586 543,019 
ซ้ือเพิ่ม - 704 1,501 16,095 12,338 2,405 93,245 126,288 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,461 - - 1,461 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956) 
โอนเขา้ (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) - 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 187,997 58,775 78,211 155,737 16,329 53,020 653,812 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 3,815 10,129 15,865 39,133 3,056 - 71,998 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,678 5,152 7,555 17,486 1,508 - 37,379 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (6) (951) (2,198) - - (3,155) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (3) 3 - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - 9,493 15,275 22,466 54,424 4,564 - 106,222 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 8,163 7,561 10,434 26,004 1,881 - 54,043 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (862) 862 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 17,656 22,706 30,317 71,784 6,445 - 148,908 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 102,743 170,519 34,961 39,683 76,945 9,360 2,586 436,797 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 170,341 36,069 47,894 83,953 9,884 53,020 504,904 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ  านวน 11.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    37,379 
2561 (จ  านวน 16.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    54,043 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ ระบบ เคร่ืองครัวและ และเคร่ืองใช้  สินทรัพยร์ะหวา่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 75,599 92,132 26,972 34,020 83,795 10,025 32,397 354,940 
ซ้ือเพิ่ม 27,144 4,000 1,247 15,344 18,375 3,899 119,849 189,858 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 2,252 - - 2,252 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (29) (1,087) (2,967) - - (4,083) 
โอนเขา้ (ออก) - 83,880 22,046 13,820 29,914 - (149,660) - 
31 ธนัวาคม 2560 102,743 180,012 50,236 62,097 131,369 13,924 2,586 542,967 
ซ้ือเพิ่ม - 704 1,501 16,036 12,338 2,405 93,245 126,229 
ประมาณการค่าร้ือถอนท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,461 - - 1,461 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956) 
โอนเขา้ (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) - 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 187,997 58,775 78,100 155,737 16,329 53,020 653,701 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2560 - 3,815 10,129 15,859 39,133 3,056 - 71,992 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,678 5,152 7,544 17,486 1,508 - 37,368 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (6) (951) (2,198) - - (3,155) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (3) 3 - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - 9,493 15,275 22,449 54,424 4,564 - 106,205 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 8,163 7,561 10,421 26,004 1,881 - 54,030 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357) 
โอนเขา้ (ออก) - - - (862) 862 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 17,656 22,706 30,287 71,784 6,445 - 148,878 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 102,743 170,519 34,961 39,648 76,945 9,360 2,586 436,762 
31 ธนัวาคม 2561 103,743 170,341 36,069 47,813 83,953 9,884 53,020 504,823 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ  านวน 11.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    37,368 
2561 (จ  านวน 16.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและบริหาร)    54,030 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นบาท (2560: 1.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตาม
บญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงิน 33.6 ล้านบาท (2560: 34.7 ล้าน
บาท)  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์                      

ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    
ราคาทุน 21,504 - 21,504 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,829) - (3,829) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 17,675 - 17,675 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    

ราคาทุน 9,083 6,797 15,880 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,544) - (2,544) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (780) - (780) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 5,759 6,797 12,556 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 12,556 3,306 
ซ้ือเพิ่ม 7,601 11,234 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,484) (1,204) 
ตดัจ าหน่าย (778) - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (เพิ่มข้ึน) ลดลง 780 (780) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 17,675 12,556 
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16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 27 5,868 5,978 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,610 23,566 29,150 20,201 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,000 11,959 10,987 11,959 
เจา้หน้ีค่างานก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 19,389 7,205 19,389 7,205 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,482 16,624 18,214 16,465 
รวม 82,481 59,381 83,608 61,808 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 158 406 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (3) (18) 
รวม 155 388 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (155) (233) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - 155 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะซ่ึงใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ
โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และ 4 ปี  

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 158 - 158 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3) - (3) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน    
 ตามสญัญาเช่า 155 - 155 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 247 159 406 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (14) (4) (18) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน    
 ตามสญัญาเช่า 233 155 388 

18.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกคา้ 5,000 3,000 5,000 3,000 

รายไดร้อการรับรู้ - บตัรก านลัเงินสด 1,910 1,082 1,910 1,082 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,058 1,021 1,055 1,009 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน าส่ง 2,668 2,142 2,526 2,033 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมรอน าส่ง 1,148 1,056 1,142 1,055 
อ่ืน ๆ 2,558 312 2,556 312 
รวม 14,342 8,613 14,189 8,491 

19. ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 9,119 6,771 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 1,461 2,252 
ตน้ทุนทางการเงิน 217 148 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (201) (52) 
ยอดคงเหลือปลายปี 10,596 9,119 
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20.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส ารอง
ผลประโยชน์ 

หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน 

ส ารอง
ผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
ของพนกังาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 533 4,129 4,662 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  332 1,771 2,103 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 16 82 98 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี - (516) (516) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 881 5,466 6,347 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  430 2,099 2,529 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 26 110 136 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
 จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ - (2,232) (2,232) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (316) (316) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นทางการเงิน - (508) (508) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 4,149 4,149 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (54) - (54) 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 392 - 392 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 12 - 12 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี - (1,146) (1,146) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,687 7,622 9,309 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 2.2 ลา้นบาท  (2560: 0.9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 13 ปี (2560: 10 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.76 - 4.38 3.01 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.00 - 9.00 4.00 - 10.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0.00 - 50.00 0.00 - 50.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด (461) (295) 536 342 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  308 181 (259) (149) 
 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (1,791) (1,647) 2,639 2,614 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั                 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 0.4                                
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.4 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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21. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวนเงิน 9,062,500.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 72,500,000.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 81,562,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่
เกิน 90,625,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลประจ าปี 2559 ของ
บริษทัฯ 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 

 ต่อมา บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 90,623,561 หุน้ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  28 ท าให้บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช าระแล้วเป็นจ านวนเงิน 
81,562,356.10 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย ์                       
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวนเงิน 0.91 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 244,420 203,821 243,820 203,596 
ค่าเส่ือมราคา 54,043 37,379 54,030 37,368 
ค่าตดัจ าหน่าย 2,484 1,204 2,484 1,204 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 80,797 68,480 80,472 68,360 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 229,965 206,237 236,005 211,030 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (2,977) (886) (2,977) (886) 
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24. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 33,936 28,673 32,984 27,726 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 8 - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,276) (777) (1,276) (777) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32,668 27,896 31,708 26,949 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจาก                   

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (69,952) - (69,952) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 180,094 156,799 179,402 156,129 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 36,019 31,360 35,880 31,226 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 8 - - - 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 1 - - - 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเคย
บนัทึกไว ้ 103 - 103 - 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 792 794 - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 494 625 474 606 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (3,989) (4,083) (3,989) (4,083) 
   รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (760) (800) (760) (800) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32,668 27,896 31,708 26,949 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน 1,315 986 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,862 1,269 
รายไดร้อการรับรู้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษ 1,000 600 
ปรับปรุงค่าเช่าคา้งจ่ายตามวธีิเสน้ตรง 169 105 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 83 140 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 156 
อ่ืน ๆ - 103 
รวม 4,429 3,359 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (136) (412) 
รวม (136) (412) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 4,293 2,947 

25. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี และได้
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญท่ีใช้ค  านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560                                
ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผลเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 จ านวน 90,623,561 หุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวด
แรกท่ีเสนอรายงาน 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจร้าน
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทั
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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ในปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพทิสโก้มาสเตอร์
ร่วมทุน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท (2560: 1.3 
ลา้นบาท) 

28. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                       
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 92.9 ลา้นบาท โดยเม่ือหกัจากเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัท่ี                 
27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 78.4 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
14.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท ซ่ึงมีการจ่ายปันผลแลว้ในเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 90,623,561 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
ให้ แ ก่ผู ้ถื อ หุ้ นของบ ริษัทฯ  ในอัตรา  8 หุ้ น เดิม  ต่อ  1 หุ้ น ปันผล  รวม เป็น มูลค่ าทั้ ง ส้ิ น
9,062,356.10 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งน้ี ส าหรับส่วนท่ีเป็น
เศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผล ไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.0125 บาทแทน 

- จ่ าย เงิน ปั นผล เป็ น เงินสดในอัตราหุ้ น ละ  0.0075 บ าท  ห รือ คิ ด เป็ น เงิน จ าน วนทั้ ง ส้ิ น 
5,437,479.75 บาท 

เม่ือวนัท่ี  26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2561 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ                              
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 122.3 ล้านบาท ซ่ึงมีการจ่ายเงินปันผลแล้วใน                                    
เดือนพฤษภาคม 2561 
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน  85.5 ล้านบาท                                       
ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานใหม่  การก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงาน การซ้ืออุปกรณ์ และ
ปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่ (2560: 9.0 ล้านบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ การซ้ืออุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าส าหรับสาขาใหม่) 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาขา้งตน้ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 2561 2560 2561 2560 
       ภายใน 1 ปี 75.3 62.7 74.8 62.7 
       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 65.5 60.6 65.5 60.6 

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา 
และเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา
ดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

29.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือ
ค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีจ านวนเงิน 1.6 ลา้นบาท (2560: 0.2 ลา้นบาท) 

รายงานประจําปี 2561 บรษัิท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน)

131/135



30. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 (การวดัมูลค่า
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางตรงหรือทางออ้ม) ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี 302,441 263,346 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
 หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น - 200,742 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107         
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน                         
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในระดับต ่า
เน่ืองจากรายได้จากการขายส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนใน         
ตราสารหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมี                                     
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 57.8 4.8 62.6 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 13.7 13.7 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 3.5 - 3.5 0.37 
 100.2 - 61.3 320.9 482.4  

หนี้สินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 82.5 82.5 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70 
 0.2 - - 82.5 82.7  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 44.4 4.2 48.6 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 200.0 - - 263.3 463.3 1.40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.4 - - 10.7 11.1 0.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 1.05 
 200.4 - 44.8 278.2 523.4  

หนี้สินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 59.4 59.4 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 0.2 - - 0.4 5.30 - 5.70 
 0.2 0.2 - 59.4 59.8  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 51.3 4.7 56.0 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 18.1 18.1 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 3.5 - 3.5 0.37 
 100.2 - 54.8 325.2 480.2  

หนี้สินทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 83.6 83.6 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70 

 0.2 - - 83.6 83.8  

       
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 40.2 4.2 44.4 0.10 - 0.40 
เงินลงทุนชัว่คราว 200.0 - - 263.3 463.3 1.40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.4 - - 14.8 15.2 0.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 1.05 
 200.4 - 40.6 282.3 523.3  

หนี้สินทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 61.8 61.8 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 0.2 - - 0.4 5.30 - 5.70 

 0.2 0.2 - 61.8 62.2  

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2560: 0.1:1) และ
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.1:1 (2560: 0.1:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบอนุมติัให้เสนอต่อ                 
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2562 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่          
ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 155 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะจ่าย
และบนัทึกบญัชีหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
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