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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

ต่ลอดระยะเวลากว่า 12 ปี นับต่ั�งแต่่ก่อต่ั�งบริษัทฯ มาจนถืึงปี 2563 น่� บริษัทฯ ม่การ
เจรญิเต่บิโต่อยา่งมั�นคังและเปน็ท่�ร้�จกักนัเปน็อยา่งดม่าโดยต่ลอดในนามข้องร�านข้นม
หวานท่�ม่คุัณภาพ บริษัทต่ระหนักด่ว่าในปัจจุบันธุรกิจข้นมหวานและเบเกอร่�นั�นม่ผู้้�
สนใจท่�จะเข้�ามาส้ธ่รุกจิน่�อยา่งมากมายทั�งรายใหญแ่ละรายยอ่ย ทำาให�เกดิการแข้ง่ข้นั
ส้งในธุรกิจและผู้้�บริโภคัม่ทางเล่อกมากข้ึ�น บริษัทฯ จึงได�ม่การปรับต่ัวและใช�กลยุทธ์
ต่่างๆ เพ่�อให�การข้ายดำาเนินต่่อไปได�อย่างม่ประสิทธิภาพและสามารถืสร�างผู้ลกำาไร
ให�ได�ต่ามเปา้หมายท่�ต่ั�งไว�  อก่ทั�งจากประสบการณ์และคัวามเอาใจใส่ข้องพวกเราทกุ
คัน รวมถืึงการนำาเอาทักษะ คัวามร้� คัวามชำานาญ และการนำาเทคัโนโลย่ใหม่ ๆ เข้�า
มาบรหิารการจดัการให�มค่ัวามทนัสมยัและเปน็ระบบท่�มป่ระสทิธภิาพมากยิ�งข้ึ�น รวม
ทั�งบริษัทฯ ยังม่การพัฒนาบุคัลากรและการให�บริการกับล้กคั�าอย่างต่่อเน่�อง ทำาให�
ต่ลอดปีท่�ผู้่านมาบริษัทฯ ม่สาข้าเพิ�มข้ึ�นเร่�อยๆ ถืึงแม�ว่าในปี 2563 ท่�สภาพเศรษฐกิจ
ม่การชะลอต่ัวลงอย่างมากประกอบกับการแพร่ระบาดข้องไวรัสโคัวิด 19  แต่่บริษัทฯ
ก็ยังคังมุ่งมั�นท่�จะพัฒนาและรักษาผู้ลิต่ภัณฑ์์ให�ม่คัุณภาพท่�ด่ พร�อมกับวางแผู้นท่�จะ
เต่ิบโต่และดำาเนินการพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อนำาไปส้่การเจริญเต่ิบโต่อย่างมั�นคัง
ส่บไป

ในนามข้องคัณะกรรมการบริษทัฯ ข้อข้อบคุัณผู้้�ถ่ือหุ�น คั้ค่ั�า ลก้คั�า รวมทั�งผู้้�บริหารและ
พนักงานทุกท่านท่�ให�คัวามสนับสนุนและมอบคัวามไว�วางใจให�บริษัทฯ ด�วยด่เสมอ
มา บริษัทฯ สัญญาว่าบริษัทฯ พร�อมท่�จะทุ่มเท มุ่งมั�นรักษา และพัฒนาคัุณภาพใน
การมอบผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่�ด่และการบริการท่�ประทับใจเพ่�อยกระดับการดำาเนินธุรกิจให�ด่
ยิ�งข้ึ�นต่่อไปอย่างไม่หยุดยั�ง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นายแม่่ทัพ ต.สุุวรรณ
กรรม่การผู้จััดการ

นายปรีย์ม่น ป่�นสุกุล
ประธานกรรม่การ
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ขอ้มลูส�าคญัทางการเงนิ

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสุร็จั 2562 2561 2560

รายได�จากสัญญาท่�ทำากับล้กคั�า  บาท 1,194,315,228 871,088,755 723,963,348

รายได�รวม  บาท 1,205,251,388 880,729,949 735,380,397

กำาไรข้ั�นต่�น  บาท 772,539,303 582,117,220 479,628,997

กำาไรก่อนคั่าใช�จ่ายทางการเงิน

และภาษ่เงินได�

 บาท 293,361,427 180,324,923 157,435,052

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  บาท 237,082,948 147,425,816 128,903,062

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำาหรับปี

 บาท 236,460,162 147,146,008 128,903,062

 

งบแสุดงฐานะการเงนิ 2562 2561 2560

สินทรัพย์รวม  บาท 1,200,226,663 1,097,421,035 1,033,812,475

หน่�สินรวม  บาท 161,634,528 140,320,873 101,514,478

ส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�น  บาท 1,038,592,135 957,100,162 932,297,997

ทุนจดทะเบ่ยนชำาระแล�ว  บาท 81,562,356 81,562,356 81,562,356
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อัตราสุว่นทางการเงนิ 2562 2561 2560

อัต่รากำาไรข้ั�นต่�น  ร�อยละ 64.68 66.83 66.25

อัต่รากำาไรสุทธิต่่อรายได�รวม  ร�อยละ 19.67 16.74 17.53

อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถื่อหุ�น  ร�อยละ 23.76 15.61 14.81

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสินทรัพย์  ร�อยละ 20.64 13.83 12.79

อัต่ราส่วนหน่�สินต่่อส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�น  เท่า 0.16 0.15 0.11

อัต่ราส่วนสภาพคัล่อง  เท่า 4.40 4.49 6.63

ขอ้ม่ลูตอ่หุน้ 2562 2561 2560

ม้ลคั่าท่�ต่ราไว�  บาท 0.10 0.10 0.10

กำาไรสุทธิต่่อหุ�น  บาท 0.29 0.18 0.16

อัต่ราการจ่ายเงินปันผู้ล  ร�อยละ 99.60 104.90 94.70
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กรรมการและผูบ้รหิาร

นายปรีย์ม่น ป่�นสุกุล
ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ 
กรรมการต่รวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดคั่าต่อบแทน

นายแม่่ทัพ ต.สุุวรรณ
กรรมการ และ 

กรรมการผู้้�จัดการ

นางสุาวอุไรวรรณ สุม่านวงศ์์
ผู้้�อำานวยการฝ่่ายผู้ลิต่

นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหา

และกำาหนดคั่าต่อบแทน

นางสุาวกุลพัชร์ กนกวัฒนา
วรรณ

กรรมการ และ 
รองกรรมการผู้้�จัดการ

นายทรงพล ทัศ์นาเสุถียรกิจั
ผู้้�อำานวยการฝ่่ายปฏิิบัต่ิการ

นายพิเชษฐ ภีีม่ะโยธิน
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการต่รวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ

กำาหนดคั่าต่อบแทน

นายม่ิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ และ 

ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการ

นางสุาวชไม่พร ตั�งกิตติสุุ
วรรณ์

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายบัญช่
และการเงิน

ดร. ธรรม่นูญ  อานันโทไทย
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการต่รวจสอบ
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรม่การและผูบ้ริหาร  

ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

1. นายปร่ย์มน ปิ่นสกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการต่รวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดคั่าต่อบแทน  
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  29 เมษายน 2562
    

64 ปริญญาโท  ศิลปศาสต่ร์ สาข้าวิชา
เศรษฐศาสต่ร์ มหาวิทยาลัยด่ทรอยซ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยด่ทรอยซ์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาต่ร่ บัญช่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสต่ร์
ประกาศน่ยบัต่รสมาคัมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักส้ต่ร

-  Directors Certification 
Program (DCP) 

-  Audit Committee Program 
(ACP)

-  Monitoring Fraud 
Management (MFM)

-  Monitoring Fraud 
Management (MFM)

-  Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting (MFR)

-  Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA)

-  Monitoring the System of 
Internal Control & Risk 
Management (MIR)

562,500 หุ�น 
หร่อ 0.07%

-ไม่ม่- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการต่รวจสอบ  

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้ 

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดคั่าต่อบแทน

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

กิจการอ่�น
2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ�าหน�าท่�การเงิน บจ.อิมแพคั อิเลคัต่รอนส์ สยาม  (ธุรกิจ

พลังงาน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อิมแพคั โซล่าร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการต่รวจสอบ  

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

2554-2558 ประธานเจ�าหน�าท่�การเงิน บมจ. จ่เอ็มเอ็ม แกรมม่� (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่ด่ซ่ (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็ม ซ่เจโอช�อปปิ้ง (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มแซท (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มท่ว่ (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มบ่ (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็ม วัน ท่ว่(ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มเอชด่ดิจิทัลท่ว่เทรดดิ�ง (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจส่�อ)
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ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มเอสด่ ดิจิทัลท่ว่ เทรดดิ�ง (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอส-วัน (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิ�ง (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. ดิจิต่อลเจน (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. ดิจิสต่ร่ม (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ท่ว่ (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. ทร่ -อาร์ด่(ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. ท่นทอล์ก (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. เรดิโอ คัอนเซ็ป  (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. อิมเมจ พับลิชชิ�ง (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. เอเจนอ่เว�นท์เอเจนซ่� (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทม์ม่เด่ย (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. เอสท่จ่เอ็มเอ็ม (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ�ง (ธุรกิจส่�อ)

2558 กรรมการ บจ. จ่เอ็มเอ็มวันท่ว่เทรดดิ�ง (ธุรกิจส่�อ)

2547 - 2554 รองประธานเจ�าหน�าท่�
การเงิน

บมจ. โทเทิ�ล แอ็คัเซ็ส คัอมม้นิเคัชั�น (ธุรกิจ
โทรคัมนาคัม)
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ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ/2

รองประธานกรรมการ / 
กรรมการสรรหาและกำาหนด
คั่าต่อบแทน  
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  26 เมษายน 2561

65 ปริญญาต่ร่ วิศวกรรมศาสต่ร์ 
มหาวิทยาลัยเคันต่ั๊กก่� ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

1,875,000 หุ�น 
หร่อ 0.23%

บิดาข้องนางสาว
กุลพัชร์ กนกวัฒนา
วรรณ และนายมิลล์ 
กนกวัฒนาวรรณ
น�าข้องนายแม่ทัพ 
ต่.สุวรรณ

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดคั่า
ต่อบแทน

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

กิจการอ่�น
2522 – 2561 กรรมการ และประธานบริหาร บมจ. แพ็คัฟ้้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหาร

แช่แข้็ง)

อด่ต่ – 2560 กรรมการ บจ. โอคัินอส (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหาร
แช่แข้็ง)

อด่ต่ – 2560 กรรมการ บจ. เจ�าพระยาห�องเย็น (ธุรกิจให�เช่าท่�ดิน)

อด่ต่ – 2560 กรรมการ บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให�เช่าท่�ดิน)

อด่ต่ – 2560 กรรมการ บจ. ล้กหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร)

อด่ต่ – 2560 กรรมการ บจ. อุต่สาหกรรมอาหารกนกธร (ธุรกิจอาหาร)
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ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

3. นายพิเชษฐ ภ่มะโยธิน

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและกำาหนดคั่า
ต่อบแทน  
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  26 เมษายน 2561

61 ปริญญาต่ร่ วิทยาศาสต่ร์  
มหาวิทยาลัยเกษต่รศาสต่ร์
ประกาศน่ยบัต่รสมาคัมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักส้ต่ร Director Accreditation 
Program (DAP)

562,500 หุ�น 
หร่อ 0.07%

-ไม่ม่- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการต่รวจสอบ  

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้ 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดคั่า
ต่อบแทน

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

กิจการอ่�น
2557 – ปัจจุบัน ท่�ปรึกษา บมจ. แพ็คัฟ้้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหาร

แช่แข้็ง)

2536 – 2557 ผู้้�จัดการโรงงาน บมจ. แพ็คัฟ้้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหาร
แช่แข้็ง)
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ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

4. ดร. ธรรมน้ญ อานันโทไทย

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ต่รวจสอบ 
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  27 เมษายน 2560
    

63 ปริญญาเอก การจัดการระหว่าง
ประเทศมหาวิทยาลัยวอลเดน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยซาราโซต่�า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาต่ร่ บัญช่และการจัดการ 
วิทยาลัยแอคัเคัิร์ด – เซนต่์ปีเต่อร์
เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศน่ยบัต่รสมาคัมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักส้ต่ร

-  Directors Certification 
Program (DCP)

-  Director Accreditation 
Program (DAP)

-  Audit Committee Program 
(ACP)

-  The Role of Chairman 
Program (RCP)

-  Understanding the 
Fundamental of Financial 
Statement (UFS)

562,500 หุ�น 
หร่อ 0.07%

-ไม่ม่- 2558 – ปัจจุบัน
 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการต่รวจสอบ  

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้ 

กิจการอ่�น
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั�น

พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 
(ธุรกิจการเงิน)

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการต่รวจสอบ

บมจ. เบต่เต่อร์ เวิลด์ กร่น (ธุรกิจบริการ)

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการต่รวจสอบ

บมจ. ไอเอฟเอส แคัปปิต่อล (ประเทศไทย) (ธุรกิจ
การเงิน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์
(ธุรกิจการเงิน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ต่รวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคั่าต่อบแทน

บมจ. ไทยย้เน่�ยนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและ
อาหารแช่แข้็ง)

2544 – 2558 คัณะอนุกรรมการบริหารและ
คัณะอนุกรรมการสำานักงาน
หักบัญช่

คัณะกรรมการต่ลาดสินคั�าเกษต่รล่วงหน�าแห่ง
ประเทศไทย 

2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารในคัณะ
กรรมการสายงานเศรษฐกิจ

สภาอุต่สาหกรรมแห่งประเทศไทย

2552 – 2558 กรรมการต่รวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2548 – 2558 กรรมการอิสระและ
กรรมการต่รวจสอบ

บมจ. พร็อพเพอร์ต่่� เพอร์เฟคั (ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์)
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ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

5. นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ/2

กรรมการ / กรรมการผู้้�จัดการ 
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  26 เมษายน 2561
    

46 ปริญญาโท ออกแบบผู้ลิต่ภัณฑ์์ Pratt 
Institute ประเทศสหรัฐอมเริกา
ปริญญาต่ร่ ออกแบบสถืาปัต่ยกรรม
ภายใน School of Visual Arts 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาต่ร่ บริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เซนต่์โทมัส อคัวินาส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ประกาศน่ยบัต่รสมาคัมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักส้ต่ร Director Accreditation 
Program (DAP)

239,793,750 
หุ�น หร่อ 
29.40% 

หลานข้องนาย
วิวัฒน์
กนกวัฒนาวรรณ

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้้�จัดการ บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ออรั�ม แอนด์ ออรั�ม

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ After You Hong Kong Limited

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007

กิจการอ่�น
2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พร่มา พับลิชชิ�ง (ธุรกิจสิ�งพิมพ์)

6. นางสาวกุลพัชร์ 
    กนกวัฒนาวรรณ/2

กรรมการ / รองกรรมการผู้้�
จัดการ 
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  29 เมษายน 2562

38 ปริญญาต่ร่ บริหารธุรกิจหลักส้ต่ร
นานาชาต่ิ เอกการต่ลาดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสต่ร์
ประกาศน่ยบัต่รสมาคัมส่งเสริม
สถืาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักส้ต่ร Director Accreditation 
Program (DAP)

259,669,759 
หุ�น หร่อ 
31.84%

บุต่รข้องนาย
วิวัฒน์
กนกวัฒนาวรรณ 
พ่�สาวนายมิลล์ 
กนกวัฒนาวรรณ

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้้�จัดการ

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ออรั�ม แอนด์ ออรั�ม

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ After You Hong Kong Limited

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007

กิจการอ่�น
2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ล้กหลานเจริญ  (ธุรกิจอาหาร)
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ชื่อ-นาม่สุกุล / ต�าแหน่ง /
วันที่ได้รับต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศ์ึกษา
สุัดสุ่วน

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%)

ความ่สุัม่พันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสุบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บริษัท

7. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ/2

กรรมการ / ผู้้�ช่วยกรรมการ
ผู้้�จัดการ 
    
วันท่�ได�รับแต่่งต่ั�งเป็นกรรมการ
ล่าสุด :  29 เมษายน 2562

33 ปริญญาต่ร่ ศิลปศาสต่ร์ สาข้าวิชา
เศรษฐศาสต่ร์หลักส้ต่รนานาชาต่ิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14,982,187 
หุ�น หร่อ 
1.83% 

บุต่รข้องนาย
วิวัฒน์ กนก
วัฒนาวรรณ 
น�องชายนางสาว
กุลพัชร์ 
กนกวัฒนาวรรณ

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

2559 – ปัจจุบัน ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการ บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ After You Hong Kong Limited

กิจการอ่�น
2555 – 2559 ผู้้�จัดการธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. ธนาคัารไทยพาณิชย์ 

(ธุรกิจการเงิน)

8. นายทรงพล ทัศนาเสถื่ยรกิจ

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายปฏิิบัต่ิการ   

44 ปริญญาต่ร่ บัญช่ มหาวิทยาลัย
หอการคั�าไทย

320,087 หุ�น 
หร่อ 0.04%

-ไม่ม่- 2553 – ปัจจุบัน ผู้้�อำานวยการฝ่่ายปฏิิบัต่ิการ บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

9. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายผู้ลิต่

41 ปริญญาต่ร่ คัหกรรมศาสต่ร์ อาหาร
และโภชนาการ-พัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ 
มหาวิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล
กรุงเทพ

330,087 หุ�น 
หร่อ 0.04%

-ไม่ม่- 2550 – ปัจจุบัน ผู้้�อำานวยการฝ่่ายผู้ลิต่ บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

10. นางสาวชไมพร ต่ั�งกิต่ต่ิสุวรรณ์

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายบัญช่และ
การเงิน

41 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California 
State Polytechnic University 
Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาต่ร่ บัญช่ (เก่ยรต่ินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

320,187 หุ�น 
หร่อ 0.04%

-ไม่ม่- 2556 – ปัจจุบัน ผู้้�อำานวยการฝ่่ายบัญช่
และการเงิน

บมจ. อาฟเต่อร์ ย้

กิจการอ่�น
2550 – 2556 Chief  Accountant บจ. บำารุงราษฎร์ อินเต่อร์ เนชั�นแนล

(ธุรกิจโรงพยาบาล)

หม่ายเหตุ:  /1 ข้�อม้ลการถื่อหุ�น ณ วันท่� 11 ม่นาคัม 2563 
 /2 กรรมการผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กพันบริษัทฯ
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ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส�าคญัอืน่ๆ

ข้อมู่ลทั่วไป

ช่�อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สถืานท่�ต่ั�งสำานักงานใหญ่

เลข้ทะเบ่ยนบริษัท
โทรศัพท์
อ่เมล
เว็บไซต่์ / โฮมเพจบริษัท
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562
ทุนชำาระแล�ว ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562
ชนิดและจำานวนหุ�นท่�จำาหน่ายแล�ว

:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด (มหาชน)
ร�านข้นมหวาน
1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถืนนพัฒนาการ แข้วงสวนหลวง
เข้ต่สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0107559000109
0 2318 4488
contactus@afteryou.co.th
http://www.afteryoudessertcafe.com
81,562,500 บาท
81,562,356 บาท
หุ�นสามัญจำานวน 815,623,561 หุ�น ม้ลคั่าหุ�นละ 0.10 บาท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบ่ยนหลักทรัพย์

นายทะเบ่ยนหลักทรัพย์
ท่�ต่ั�งสำานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
93  ถืนนรัชดาภิเษก แข้วงดินแดง เข้ต่ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0 2009 9000
0 2009 9991

ผู้้�สอบบัญช่

ผู้้�สอบบัญช่
ท่�ต่ั�งสำานักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

:
:

บริษัท สำานักงาน อ่วาย จำากัด
เลคัรัชดา ออฟฟิศ คัอมเพล็กซ์ เลข้ท่� 193/136-137 ชั�น 33 
ถืนนรัชดาภิเษกต่ัดใหม่ เข้ต่คัลองเต่ย กรุงเทพฯ 10110
0 2264 0777
0 2264 0789-90

ผู้้�ต่รวจสอบภายใน

ผู้้�ต่รวจสอบภายใน
ท่�ต่ั�งสำานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท ด่ ไอ เอ ออดิท จำากัด
958 ถืนนอ่อนนุช แข้วงสวนหลวง เข้ต่สวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250
0 2332 9806 
0 2311 5567
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิทั อาฟเต่อร ์ย้ จำากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มุง่มั�นท่�จะเปน็ผู้้�นำาในการดำาเนนิธรุกจิร�านข้องหวานท่�มค่ัณุภาพมาต่รฐาน
 และรักษาคัวามนิยมข้องผู้้�บริโภคัในสินคั�าข้อง “อาฟเต่อร์ ย้” ให�ม่คัวามต่่อเน่�อง ด�วยคัวามใส่ใจในรายละเอ่ยดรวมถืึง
การสร�างสรรค์ัเมน้ใหม่ๆ อย่างต่่อเน่�องเพ่�อเพิ�มคัวามแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับคัวามต่�องการข้องผู้้�บริโภคัท่�
เปล่�ยนแปลงไป รวมถืงึการพฒันาโอกาสทางธรุกจิเพ่�อเพิ�มข้ด่คัวามสามารถืในการแข้ง่ข้นัในประชาคัมเศรษฐกจิอาเซย่น
(ASEAN Economic Community: AEC) ต่่อไป โดยบริษัทฯ ได�วางแผู้นการเพิ�มสาข้าร�านข้นมอย่างต่่อเน่�องเพ่�อให�
คัรอบคัลุมพ่�นท่�ให�บริการทั�วกรุงเทพฯ ปริมณฑ์ล และต่ามหัวเม่องใหญ่ในต่่างจังหวัดท่�ม่ศักยภาพและม่กำาลังซ่�อส้ง 
นอกจากน่� บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการข้ยายธุรกิจไปยังต่่างประเทศ รวมถืึงข้ยายช่องทางการจัดจำาหน่ายสินคั�า
และข้ยายสายผู้ลิต่ภัณฑ์์สินคั�าอ่กด�วย

วิสุัยทัศ์น์ และเป้าหม่ายการด�าเนินธุรกิจั

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สุ�าคัญ

ปี พัฒนาการที่สุ�าคัญ

2548 - บริษัทฯ ก่อต่ั�งในนาม บริษัท ซ่มันช์ จำากัด โดยคัรอบคัรัวกนกวัฒนาวรรณ คัรอบคัรัว ต่. สุวรรณ 
และเคัร่อญาต่ิ เพ่�อประกอบธุรกิจร�านอาหาร ด�วยทุนจดทะเบ่ยนเริ�มต่�น 2 ล�านบาท 

2550 -

-

เพิ�มทุนจดทะเบ่ยนจาก 2 ล�านบาท เป็น 5 ล�านบาทในเด่อนม่นาคัม 

เปล่�ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจเป็นร�านข้องหวาน เริ�มดำาเนินกิจการร�านข้องหวานภายใต่�แบรนด์ 
อาฟเต่อร์ ย้ โดยเปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าแรก ท่�เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13

2551 - เปล่�ยนช่�อบริษัทฯ เป็น บริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด เพ่�อให�สอดคัล�องกับต่ราสินคั�าข้องบริษัทฯ

2552 - เปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าท่� 2  คั่อ สาข้าลา วิลล่า พหลโยธิน

2553 -

-

-

บริษัทฯ ได�ม่การจัดโคัรงสร�างกลุ่มบริษัทฯ โดยได�จัดต่ั�งบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ 2007 จำากัด(“อาฟเต่อร์ 
ย้ 2007”)  ข้ึ�นในวันท่� 17 ม่นาคัม 2553 และได�โอนซ่�อทรัพย์สินทั�งหมดข้องอาฟเต่อร์  ย้ สาข้า
ทองหล่อเข้�ามาในอาฟเต่อร์ ย้ 2007 

เปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าใหม่จำานวน 1 สาข้า คั่อ สาข้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต่�บริษัทฯ

จากเหตุ่การณ์ไฟไหม�ศ้นย์การคั�าเซ็นทรัลเวิลด์ ทำาให�ร�านอาฟเต่อร์ ย้ สาข้าเซ็นทรัลเวิลด์ต่�องปิดไป

2554 -

-

เปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าใหม่จำานวน 2 สาข้า คั่อ สาข้าสยามพารากอน และคัริสต่ัลพาร์คั ภายใต่�
บริษัทฯ

เพิ�มสายผู้ลิต่ภัณฑ์์เพ่�อวางจำาหน่ายสำาหรับการซ่�อกลับบ�านหร่อเป็นข้องฝ่าก เช่น คัุกก่� และข้นม
บรรจุห่อพลาสต่ิก
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2555 -

-

-

บริษัทฯ ได�ม่การจัดโคัรงสร�างกลุ่มบริษัทฯ โดยได�โอนซ่�อทรัพย์สินทั�งหมดข้องอาฟเต่อร์  ย้ สาข้า
ทองหล่อจากอาฟเต่อร์ ย้ 2007 เข้�ามาในบริษัทฯ

ข้ยายสาข้าอย่างต่่อเน่�อง ทั�งในศ้นย์การคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์ เปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าใหม่
จำานวน 3 สาข้า คั่อ เซ็นทรัลลาดพร�าว ภายใต่�บริษัทฯ และอินท์-อินเต่อร์เซคั พระราม 3 และส่ลม
คัอมเพล็กซ์ ภายใต่� อาฟเต่อร์ ย้ 2007

ข้ยายช่องทางการจัดจำาหน่าย เช่น การบริการจัดงานเล่�ยงนอกสถืานท่� และข้ายส่งสินคั�า

2556 -

-

เปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าเซ็นทรัลเวิลด์อ่กคัรั�งภายหลังจากเหตุ่การณ์ไฟไหม�

บริษัทฯ ม่การปรับโคัรงสร�างกลุ่ม โดยโอนซ่�อสินทรัพย์ในการดำาเนินงานทั�งหมดข้องอาฟเต่อร์  ย้ 
2007 จำานวน 2 สาข้าได�แก่ สาข้าอินท์-อินเต่อร์เซคั พระราม 3  และสาข้าส่ลมคัอมเพล็กซ์ เข้�ามา
ในบริษัทฯ ต่ั�งแต่่วันท่� 1 กรกฎาคัม 2556

2557 -

-

-

-

เพิ�มทุนจดทะเบ่ยนจาก 5 ล�านบาท เป็น 25 ล�านบาท ในเด่อนกรกฏิาคัม และ 50 ล�านบาท ใน
เด่อนธันวาคัม เพ่�อรองรับการข้ยายการดำาเนินงานและสาข้าข้องบริษัทฯ

ข้ยายสาข้าอย่างต่่อเน่�อง โดยเปิดสาข้าใหม่ 2 สาข้า คั่อ เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแคัวร์วัน

ข้ยายสายผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ โดยเปิดร�านไอศกร่มโฮมเมดเคัร่�องหมายการคั�า คัรัม (Crumb) สาข้าแรก
ท่�สาข้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซ่�ในเด่อนมิถืุนายน

เริ�มจำาหน่ายข้องท่�ระลึกภายใต่�เคัร่�องหมายการคั�า อาฟเต่อร์ ย้

2558 -

-

-

-

-

เพิ�มทุนจดทะเบ่ยนจาก 50 ล�านบาท เป็น 54 ล�านบาท ในเด่อนเมษายนเพ่�อรองรับการข้ยายการ
ดำาเนินงานและสาข้าข้องบริษัทฯ 

ข้ยายสาข้าคัรอบคัลุมการข้ยายต่ัวข้องเข้ต่เม่อง โดยเปิดอาฟเต่อร์  ย้ สาข้าใหม่จำานวน 5 สาข้า คั่อ 
สาข้าคัริสต่ัลราชพฤกษ์ ท่ามหาราช เมกาบางนา เดอะมอลล์บางแคั และฟิวเจอร์พาร์คัรังสิต่

ก่อสร�างโรงงานใหม่ในนิคัมอุต่สาหกรรมสินสาคัร จังหวัดสมุทรสาคัร เพ่�อต่อบสนองการข้ยายต่ัว
ข้องธุรกิจและรองรับการเต่ิบโต่ในอนาคัต่

บริษัท ออรั�ม แอนด์ ออรั�ม จำากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยข้องบริษัทฯ ได�จดทะเบ่ยนและจัดต่ั�งข้ึ�นเพ่�อ
ดำาเนินการจัดซ่�อวัต่ถืุดิบในการผู้ลิต่ให�แก่บริษัทฯ

ปิดร�านไอศกร่มโฮมเมด Crumb ท่�สาข้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซ่� ในเด่อนกันยายน เน่�องจากผู้ลการ
ดำาเนินงานไม่เป็นไปต่ามท่�ประมาณการไว�

2559 -

-

-

เริ�มดำาเนินการผู้ลิต่สำาหรับโรงงานใหม่ในนิคัมอุต่สาหกรรมสินสาคัร จังหวัดสมุทรสาคัร ในเด่อน
มกราคัม

ข้ยายสาข้าอาฟเต่อร์ ย้ อย่างต่่อเน่�อง โดยเปิดสาข้าใหม่ 3 สาข้า คั่อ เทอร์มินอล 21 ซ่คัอนสแคัวร์ 
และเซ็นทรัลปิ่นเกล�า

ข้ยายสายผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ โดยเปิดร�านนำ�าแข้็งไสเคัร่�องหมายการคั�า เมโกริ สาข้าแรกท่�เดอะคัอม
มอนส์ ซอยทองหล่อ 17 ในเด่อนกุมภาพันธ์ และสาข้าท่� 2 ท่�สยามสแคัวร์วัน ในเด่อนมิถืุนายน
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2559 -

-

-

-

-

-

จดทะเบ่ยนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปล่�ยนช่�อเป็น บริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด 
(มหาชน) ในเด่อนม่นาคัม

เปล่�ยนแปลงม้ลคั่าหุ�นท่�ต่ราไว� จากเดิมม้ลคั่าท่�ต่ราไว�หุ�นละ 100 บาท เป็นม้ลคั่าหุ�นท่�ต่ราไว�หุ�นละ 
0.10 บาทและเพิ�มทุนจดทะเบ่ยนจาก 54 ล�านบาท เป็น 56 ล�านบาท ในเด่อนเมษายน 2559

เพิ�มทุนจดทะเบ่ยนจาก 56 ล�านบาท เป็น 72.50 ล�านบาท เพ่�อเสนอข้ายให�แก่กรรมการข้อง
บริษัทฯ จำานวน 1.50 ล�านหุ�น ผู้้�บริหาร และ/หร่อพนักงานข้องบริษัทจำานวน 1.91 ล�านหุ�น และ
ประชาชนจำานวน 161.59 ล�านหุ�น

บริษัทฯ ได�เสนอข้ายหุ�นสามัญเพิ�มทุนจำานวน 165 ล�านหุ�น ม้ลคั่าท่�ต่ราไว�หุ�นละ 0.10 บาท ให�แก่
ประชาชน (IPO) ซึ�งรวมถืึงการเสนอข้ายต่่อกรรมการ ผู้้�บริหาร และ/หร่อพนักงานข้องบริษัทฯ ใน
วันท่� 14 -16 ธันวาคัม 2559

บริษัทฯ เข้�าจดทะเบ่ยนซ่�อข้ายหลักทรัพย์วันแรกในต่ลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันท่� 23 ธันวาคัม 
2559

ก่อสร�างสำานักงานแห่งใหม่ เพ่�อใช�เป็นอาคัารสำานักงาน สถืานท่�ฝ่ึกอบรมพนักงาน และศ้นย์
กระจายสินคั�า เพ่�อรองรับการข้ยายธุรกิจข้องบริษัทฯ ในอนาคัต่

2560 -

-

-

-

-

-

เปิดอาฟเต่อร์ ย้ สาข้าใหม่ในเข้ต่กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ล รวม 7 สาข้า ได�แก่ สาข้าเม่องทองธาน่  
โรงพยาบาลกรุงเทพ เอสพละนาดรัชดา มาบุญคัรอง  เดอะพรอมานาด เซ็นทรัลบางนา 
และ เซ็นทรัลเวสเกต่

เปิดสาข้าแรกข้องอาฟเต่อร์ ย้ ในต่่างจังหวัดท่�เดอะมอลล์ โคัราช

ข้ยายสายผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่โดยเปิดร�าน  “อาฟเต่อร์ ย้ ทุเร่ยน“ ท่�สยามพารากอนในเด่อนพฤษภาคัม 

โรงงานผู้ลิต่ได�ผู้่าน Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis 
and Critical Control Points (HACCP) for Food Safety Management System ในเด่อน
มิถืุนายน 

เริ�มให�บริการจัดงานเล่�ยงนอกสถืานท่� (Catering) ในต่่างประเทศเป็นคัรั�งแรกท่�ประเทศสิงคัโปร์ใน
เด่อนกันยายน และประเทศมาเลเซ่ยในเด่อนธันวาคัม

เพิ�มการข้ายผู้ลิต่ภัณฑ์์ในลักษณะ Co-Branding กับบริษัทต่่างๆ 

บริษัทฯ ได�รับใบประกาศเก่ยรต่ิคัุณเป็นโรงงานด่เด่นต่ามโคัรงการส่งเสริมการม่ส่วนร่วมข้อง
ประชาชนในการกำากับโรงงาน ประจำาปี 2560

2561 -

-

-

เปิดอาฟเต่อร์ ย ้สาข้าใหม่ในกรงุเทพฯ 2 สาข้า ได�แก่  ออฟฟิศ เซน็ทรลัเวิลด์ และ เซน็ทรัลพระราม 2  

เปิดอาฟเต่อร์ ย้ สาข้าต่่างจังหวัด 3 สาข้า ได�แก่ เซ็นทรัลเฟสต่ิวัลเช่ยงใหม่  เซ็นทรัลพลาซ่า
อุดรธาน่  และเทอร์มินอล 21 พัทยา 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์์เป็นพิเศษสำาหรับสินคั�าในร�าน เพ่�อเพิ�มจำานวนสินคั�าท่�สามารถืข้ายผู้่านช่องทาง 
Food Delivery โดยสินคั�าจะถื้กจัดเต่ร่ยมจากสาข้าท่�ใกล�จุดหมายข้องล้กคั�า ซึ�งช่วยเพิ�มยอดข้าย
ต่่อสาข้าให�ส้งข้ึ�นโดยท่�ไม่ต่�องเพิ�มคั่าใช�จ่ายเก่�ยวกับสถืานท่�และพนักงาน



รายงานประจ�าปี 2562 17

สารบัญปี พัฒนาการที่สุ�าคัญ

2561 -

-

เพิ�มผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่สำาหรับสินคั�าซ่�อกลับบ�านในกลุ่มข้นมปัง คั่อ ข้นมปังเนยโสด
และข้นมปังนมโสด

โรงงานผู้ลิต่ได�รับมาต่รฐานฮาลาล ในสินคั�าข้องหวาน และเคัร่�องด่�ม เลข้ทะเบ่ยนท่� I 420 / 2018 
ในเด่อนตุ่ลาคัม

2562 -

-

-

-

-

-

ข้ยายสาข้าโดยเปิดอาฟเต่อร์ ย้ สาข้าใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาข้า ได�แก่  สาข้าไอคัอนสยาม วัน-โอ-
วัน เดอะเทิร์ดเพลส เดอะมาร์เก็ต่แบงคัอก อ่เลฟเว่นแบงคัอก 

เปิดอาฟเต่อร์ ย้ สาข้าต่่างจังหวัด 2 สาข้า ได�แก่ เซ็นทรัลป่าต่อง และเซ็นทรัลเฟสต่ิวัลหาดใหญ่

ลงทุนเพิ�มในเคัร่�องจักรเพ่�อให�โรงงานสามารถืรองรับกำาลังการผู้ลิต่ท่�เพิ�มข้ึ�นสำาหรับการผู้ลิต่สินคั�า
กลุ่มซ่�อกลับบ�าน โดยเฉพาะข้นมปังซึ�งม่การออกรสชาต่ิใหม่ๆ เพิ�มเต่ิม รวมถืึงรับจ�างผู้ลิต่เพ่�อข้าย
ให�กับบริษัทต่่างๆ ในลักษณะข้องงาน OEM

ข้ยายช่องทางการจำาหน่ายสินคั�า โดยเน�นการข้ายผู้่านทาง Pop-up Store เพิ�มมากข้ึ�น โดยการจัด
ต่ั�ง Pop-up Store ม่ด�วยกัน 2 ร้ปแบบ คั่อ แบบแรกจะเป็นร�านคั�าท่�ม่โต่๊ะและพ่�นท่�ให�นั�ง รวมทั�งม่
เมน้สินคั�าคัล�ายกับเมน้ในร�านสาข้าอาฟเต่อร์ ย้ และแบบท่�สองจะเป็นบ้ธข้นาดเล็กท่�เน�นต่ั�งอย้่ใน
พ่�นท่�ม่คันหนาแน่น และเมน้สินคั�าท่�ข้ายจะเป็นเมน้ท่�เป็นหมวดซ่�อกลับบ�านเป็นหลัก

เริ�มการก่อสร�างอาคัารโรงงานหลังใหม่เพิ�ม เพ่�อรองรับการเต่ิบโต่ในอนาคัต่ โดยเฉพาะการส่งออก
และงานต่่างประเทศ

พัฒนาแนวคัิดทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่่อเน่�อง เพ่�อเริ�มต่�นร้ปแบบธุรกิจใหม่ในปี 2563

 

โครงสุร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บม่จั. อาฟเตอร์ ยู
จำาหน่ายอาหารและเคัร่�องด่�ม

บจั. เอ็ม่แอนด์เอ็ม่ 2007
จำาหน่ายอาหารและเคัร่�องด่�ม

100% 100% 100%

บจั. ออรั่ม่ แอนด์ ออรั่ม่ 
จำาหน่ายสินคั�าและอุปกรณ์เบเกอร่�

After You Hong Kong Limited
เฟรนไชน์ร�านจำาหน่ายอาหารและเคัร่�องด่�ม

ณ วันท่�  31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่บริษัทย่อยจำานวน 3 บริษัท ภายใต่�นโยบายการดำาเนินงานต่ามประเภทธุรกิจ โดย
ม่โคัรงสร�างธุรกิจ ดังน่� 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

โคัรงสร�างรายได�ข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถืแบ่งต่ามประเภทการดำาเนินธุรกิจ ดังน่� 

โครงสุร้างรายได้ 

หม่ายเหตุ: รายได�อ่�น เช่น ดอกเบ่�ยรับ กำาไรจากเงินลงทุน รายได�จากการข้ายเศษวัสดุ รายได�คั่าฝ่ากข้ายหนังส่อ รายได�จากบัต่รข้องข้วัญท่�หมดอายุและ
ล้กคั�าไม่ได�นำามาใช� และเงินชดเชยต่่างๆ

ประเภีทของธุรกจิั ด�าเนนิ

การโดย

2562 2561 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได�จากการข้าย
1. ร�านข้นมหวาน 
2. การข้ายสินคั�าและ
วัต่ถืุดิบ
3. การข้ายและการจัดงาน
นอกสถืานท่�
4. แฟรนไชส์

บริษัทฯ  
บริษัทฯ

บริษัทฯ

บริษัทย่อย

1,111.13
46.68

35.60

0.90

92.19
3.87

2.96

0.07

832.23
24.84

14.02

-

94.49
2.82

1.59

-

704.29
13.59

6.08

-

95.77
1.85

0.83

-

รายไดจ้ัากการขายรวม่ 1,194.31 99.09 871.09 98.90 723.96 98.45

รายได�อ่�น 10.94 0.91 9.64 1.10 11.42 1.55

รวม่ 1,205.25 100.00 880.73 100.00 735.38 100.00
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 1) ธรุกจิัรา้นขนม่หวาน 

1.1) ร�านอาฟเต่อร์ ย้
 
บรษิทัฯ เป็นผู้้�ประกอบการร�านข้นมหวาน ภายใต่�เคัร่�องหมายการคั�า อาฟเต่อร์ ย้ ซึ�งมแ่นวการต่กแต่ง่ร�านท่�ให�บรรยากาศ
อบอุ่นเหม่อนอย่้กับคัรอบคัรัว และด�วยแนวคัิดข้องร�านท่�ด้สบายเป็นกันเอง และสามารถืเข้�าถืึงผู้้�บริโภคัได�ง่าย ทำาให�
กลุ่มผู้้�บริโภคั ม่หลากหลายคัรอบคัลุมทุกเพศ วัยและอายุต่ั�งแต่่เด็กนักเร่ยนไปจนถืึงผู้้�ส้งอายุ ดังนั�น บริษัทฯ จึงม่
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่�เป็นข้องหวานและเคัร่�องด่�มรวมกว่า 100 รายการ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ดังน่�
  –  ข้องหวาน ประกอบด�วย ข้องหวานปรงุสดเสริฟ์ร�อนคั้ก่บัไอศกรม่ โดยมเ่มน้หลกัท่�ได�รบัคัวามนยิมอยา่งสง้จาก

ล้กคั�า เช่น สินคั�ากลุ่ม ฮันน่�โทส ช็อคัโกแลต่ลาวา นำ�าแข้็งไสคัากิโกริ เมน้อาหารเช�าท่�ทำาจากแพนเคั�ก เคั�ก 
ไอศกร่ม 

–  เคัร่�องด่�ม เช่น ชา กาแฟ ช็อคัโกแลต่ นำ�าผู้ลไม�ปั่น 
–  ข้องท่�ระลึก เช่น เส่�อ สมุด และอุปกรณ์ต่่างๆ ท่�ใช�ในการทำาข้นม แก�วนำ�า 
–  สินคั�าสำาหรับการซ่�อกลับบ�านหร่อเป็นข้องฝ่าก เช่น คัุกก่� ข้นมปัง ทอฟฟี่เคั�ก เคัร่�องด่�มบรรจุข้วด 

 

ลกัษณะผลติภีณัฑ์ห์รอืบรกิาร

ชิบ้ย่า ฮันน่�โทสต่์

ช็อคัโกแลต่ลาวา

สต่รอว์เบอร์ร่ ช่สเคั�ก คัากิโกริ

แพนเคั�กไส�กรอกไข้่ดาว

ลาเต่�ร�อน

โบบา คัาราเมล คัร่ม ท่

เคัร่�องด่�มบรรจุข้วด

ข้องท่�ระลึก
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ล�าดับ สุาขา จัังหวัด ลักษณะที่ตั�งของสุาขา เวลาการให้บริการ

1 เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13 กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 11.00 – 24.00

2 ลา วิลล่า พหลโยธิน กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 11.00 – 23.00

3 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 9.30 – 22.30

4 คัริสต่ัลพาร์คั กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 11.00 – 23.00

5 เซ็นทรัลลาดพร�าว กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

6 อินท์-อินเต่อร์เซคั พระราม 3 กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 11.00 – 23.00

7 ส่ลมคัอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.30 – 22.00

8 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

9 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 10.30 – 21.30
ศ. 10.30 – 22.00
ส. 10.00 – 22.00
อา. 10.00 – 21.30

10 สยามสแคัวร์วัน กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 12.00 – 24.00

11 คัริสต่ัล เอสบ่ ราชพฤกษ์ นนทบุร่ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 11.00 – 22.00

12 ท่ามหาราช กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 10.00 – 22.00

13 เมกาบางนา สมุทรปราการ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

14 เดอะมอลล์บางแคั กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-ศ. 10.30 – 22.00
ส-อา. 10.00 – 22.00

15 ฟิวเจอร์พาร์คัรังสิต่ ปทุมธาน่ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 10.30 – 21.30
ศ. 10.30 – 22.00

ส-อา. 10.00 – 22.00

16 เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

17 ซ่คัอนสแคัวร์ กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-ศ. 10.30 – 21.30
ส-อา. 10.00 – 21.30

18 เซ็นทรัลปิ่นเกล�า กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 10.30 – 21.30
ศ. 10.30 – 22.00
ส. 10.00 – 22.00
อา. 10.00 – 21.30

19 เม่องทองธาน่ นนทบุร่ ศ้นย์ประชุม 10.00 – 22.00

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 ร�านข้นมหวานอาฟเต่อร์ ย้ ม่จำานวนทั�งสิ�น 37 สาข้า โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�
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ล�าดับ สุาขา จัังหวัด ลักษณะที่ตั�งของสุาขา เวลาการให้บริการ

20 โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ โรงพยาบาล 7.30 – 21.30

21 เอสพลานาด รัชดา กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

22 เอ็มบ่เคั เซ็นเต่อร์ กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

23 เดอะ พรอมานาด กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

24 เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 10.30 – 21.00
ศ. 10.30 – 22.00

ส-อา. 10.00 – 22.00

25 เดอะมอลล์ โคัราช นคัรราชส่มา ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 10.00 – 21.00
ศ-อา. 10.00 – 21.30

26 เซ็นทรัล เวสต่์เกต่ นนทบุร่ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 10.00 – 21.30
ศ-อา. 10.00 – 22.00

27 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ อาคัารสำานักงาน จ-ศ. 8.00 – 20.00
ส. 11.00 – 18.00

อา. ปิด

28 เซ็นทรัลเฟสต่ิวัล เช่ยงใหม่ เช่ยงใหม่ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 11.00 – 21.30
ศ. 11.00 – 22.00

ส-อา. 10.00 – 22.00

29 เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธาน่ อุดรธาน่ ศ้นย์การคั�า จ-ศ. 10.30 – 21.00
ส-อา. 10.00 – 21.00

30 เซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 11.00 – 21.00
ศ. 11.00 – 22.00
ส. 10.00 – 22.00
อา. 10.00 – 21.30

31 เทอร์มินอล 21 พัทยา ชลบุร่ ศ้นย์การคั�า 11.00 – 23.00

32 ไอคัอนสยาม กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

33 วัน-โอ-วัน เดอะเทิร์ดเพลส กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ จ-พฤ. 10.00 – 22.00
ศ-อา. 10.00 – 23.00

34 เซ็นทรัล ป่าต่อง ภ้เก็ต่ ศ้นย์การคั�า 10.30 – 24.00

35 เดอะ มาร์เก็ต่ แบงคัอก กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า 10.00 – 22.00

36 อ่เลฟเว่น แบงคัอก กรุงเทพฯ คัอมม้นิต่่�มอลล์ 12.00 – 24.00

37 เซ็นทรัลเฟสต่ิวัล หาดใหญ่ สงข้ลา ศ้นย์การคั�า จ-พฤ. 11.00 – 21.00
ศ-อา. 10.00 – 21.30 
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1.2) ร�านเมโกริ 

ในปี 2558 เมน้นำ�าแข้็งไส คัากิโกริ ท่�ให�บริการในร�าน อาฟเต่อร์ ย้ ได�รับคัวามนิยมและผู้ลต่อบรับท่�ด่จากผู้้�บริโภคัเป็น
อยา่งมาก จนได�รบัการบรรจเุปน็เมน้หลกัข้องร�าน ในป ี2559 บริษัทฯ เลง็เหน็โอกาสทางธรุกิจในการข้ยายฐานผู้้�บรโิภคั
 บริษัทฯ จึงได�ข้ยายสายผู้ลิต่ภัณฑ์์ส้่ร�านนำ�าแข้็งไสภายใต่�ช่�อ ” เมโกริ “ ซึ�งร�านนำ�าแข็้งไสน่�ม่แนวการต่กแต่่งร�านท่�ให�
บรรยากาศแบบสบายเป็นกันเอง ทำาให�ผู้้�บริโภคัร้�สึกผู้่อนคัลายเสม่อนอย้่บ�าน ด�วยแนวคัิดข้องร�านนำ�าแข้็งไสท่�เป็นข้อง
หวานคั้่กับเข้ต่เม่องร�อนข้องประเทศไทย กลุ่มผู้้�บริโภคัจึงม่คัวามหลากหลายไม่ใช่เพ่ยงแคั่กลุ่ม นักเร่ยน นักศึกษา คัน
ทำางาน เท่านั�น แต่่คัรอบคัลุมไปถืึงกลุ่มแม่บ�าน ไปจนถืึงผู้้�ส้งอายุ ซึ�งม่ผู้ลิต่ภัณฑ์์เป็นนำ�าแข็้งไสหลากหลายเมน้ท่�ถ้ืก
เล่อกสรรพิเศษ อาทิ Ichigo and yogurt, Mont Blanc Chestnut, Hojicha, Ume เป็นต่�น

Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut Hojicha Ume

สุาขา จัังหวัด ลักษณะที่ตั�งของสุาขา เวลาการให้บริการ

สยามสแคัวร์วัน กรุงเทพฯ ศ้นย์การคั�า จ-ศ. 12.00 – 22.00
ส-อา. 11.00 – 22.00 

สาข้าร�านเมโกริ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 ม่จำานวน 1 สาข้า โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่�
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 2) ธุรกิจัการขายสุินค้าและวัตถุดิบ และการรับจั้างผลิต

บริษทัฯ รบัจ�างผู้ลิต่สินคั�าภายใต่�เคัร่�องหมายการคั�าข้องบริษัทฯ ให�กับล้กคั�ากลุ่มต่า่งๆ เช่น ธนาคัารและสถืาบนัการเงนิ
ผู้้�ประกอบการสายการบิน และร�านอาหาร ซึ�งมผู่้ลิต่ภณัฑ์์หลักท่�จำาหนา่ย อาทิ พาย คักุก่� ข้นมปงั และมบ่ริการจดัอาหาร
ว่าง หร่อ Snack Box สำาหรับล้กคั�าในโอกาสต่่างๆ นอกจากน่� บริษัทฯ ม่การข้ายสินคั�าและวัต่ถืุดิบให�กับผู้้�ประกอบการ
ร�านอาหารภายใต่�เคัร่�องหมายการคั�าฃองผู้้�ประกอบการนั�นๆ เอง โดยสินคั�าและวัต่ถุืดิบท่�จำาหน่ายม่ทั�งท่�เป็นสินคั�าท่�
บริษัทฯ ข้ายอย้่แล�ว และสินคั�าท่�ผู้ลิต่ข้ึ�นใหม่ต่ามคัวามต่�องการข้องล้กคั�าแต่่ละราย

สินคั�าท่�ผู้ลิต่ภายใต่�เคัร่�องหมายการคั�าข้องบริษัทฯ ให�กับล้กคั�ากลุ่มต่่างๆ
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 3) ธุรกิจัการขายและการบริการจััดงานนอกสุถานที่ 

บริษัทฯ ได�ม่การข้ยายช่องทางการจัดจำาหน่ายสินคั�าไปส่้การบริการจัดงานเล่�ยงนอกสถืานท่� เช่น งานสังสรรค์ั งาน
แต่่งงาน งานจัดกิจกรรมต่่างๆ ซึ�งม่ผู้ลิต่ภัณฑ์์หลักท่�ได�ให�บริการ เช่น ชิบ้ย่า ฮันน่�โทส ช็อคัโกแลต่ลาวา สต่รอว์เบอร์ร่   
คัรัมเบิ�ล และอ่�นๆ นอกจากน่� เพ่�อต่อบสนองต่่อคัวามต่�องการข้องผู้้�บริโภคัให�ทั�วถืึง บริษัทฯ ได�ข้ยายช่องทางการจัด
จำาหน่ายสินคั�าโดยเน�นการข้ายผู้่านทาง Pop-up Store เพิ�มมากข้ึ�น โดยการจัดต่ั�ง Pop-up Store ม่ด�วยกัน 2 ร้ปแบบ 
คัอ่ รป้แบบแรกจะเป็นบธ้ท่�ข้ายเฉพาะสินคั�าซ่�อกลบับ�านเพ่ยงอย่างเดย่ว ซึ�งจะเป็นบ้ธต่ั�งอย่้ในพ่�นท่�มค่ันหนาแน่น อย่าง
เช่นในสถืาน่ BTS และ MRT โดนเน�นท่�ล้กคั�าสามารถืเล่อกซ่�อสินคั�าอาฟเต่อร์ ย้ ได�อย่างรวดเร็ว และร้ปแบบท่� 2 จะเป็น
ร้ปแบบบ้ธท่�ม่โต่๊ะและพ่�นท่�ให�นั�ง และม่เมน้สินคั�าคัล�ายกับเมน้ในร�านข้นมอาฟเต่อร์ ย้ ซึ�งบ้ธร้ปแบบน่�มักจะต่ั�งอย่้ใน
ห�างสรรพสินคั�าต่่างๆ โดยการออกบ้ธข้ายสินคั�าในสถืานท่�ต่่างๆ ส่งผู้ลด่ต่่อบริษัทฯ ในหลายด�าน ซึ�งรวมถืึงการทดลอง
ต่ลาดในพ่�นท่�ต่่างๆ และเน่�องจากการออกบ้ธสามารถืจัดต่ั�งได�โดยใช�เวลาและเงินลงทุนเพ่ยงเล็กน�อย ทางบริษัทฯ จึงม่
คัวามย่ดหยุ่นส้งในการข้ยายพ่�นท่�เพ่�อเข้�าถืึงกลุ่มล้กคั�าท่�ม่ศักยภาพ   

การข้ายนอกสถืานท่�

การบริการจัดงานนอกสถืานท่�
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การสุร้างความ่แตกต่างในผลิตภีัณฑ์์และบริการ

ปัจจัยท่�ส่งผู้ลให�บริษัทฯ เต่ิบโต่อย่างก�าวหน�าและมั�นคังในธุรกิจข้นมหวานและเบเกอร่� คั่อ การสร�างคัวามแต่กต่่างใน
ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการข้องบริษัทฯ จากผู้้�ประกอบการรายอ่�น (Differentiate) โดยม่รายละเอ่ยดดังต่่อไปน่�
 
 1) การรับรู้และเป็นที่รู้จัักของผลิตภีัณฑ์์และบริการ (Brand Awareness) 

จากการเปิดต่ัวสาข้าแรกข้องร�านข้นมหวานและเบเกอรร่�ภายใต่�ช่�อ “อาฟเต่อร์ ย้” ในปี 2550 บริษัทฯ ได�รับการต่อบ
รับเป็นอย่างด่จากผู้้�บริโภคั จากการบอกปากต่่อปาก และการส่�อสารผู้่านทางสังคัมออนไลน์ (Social Network) ถืึง
คัณุภาพผู้ลิต่ภณัฑ์์และบริการข้อง อาฟเต่อร์ ย้ สง่ผู้ลให�คัวามนิยมข้องผู้้�บริโภคัท่�มต่่อ่ อาฟเต่อร์ ย้ เพิ�มข้ึ�นอย่างรวดเร็ว
และต่่อเน่�องมาจนถืึงปัจจุบัน ร�านอาฟเต่อร์ ย้ เริ�มมาจากคัุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้้�ถื่อหุ�นรายใหญ่ข้องบริษัทฯ ท่�
มค่ัวามช่�นชอบในการทำาข้นมหวานมาต่ั�งแต่เ่ด็ก และจากการสั�งสมประสบการณใ์นการทำาข้นมหวานมาเปน็ระยะเวลา
นาน รวมถืึงการเข้่ยนหนังส่อส้ต่รข้นมหวาน “May Made” ทำาให�เคัร่�องหมายการคั�า อาฟเต่อร์ ย้ เป็นท่�ยอมรับในหม้่
คันท่�รักการทำาและรบัประทานข้นมหวาน ประกอบกบัคัวามเปน็ต่วัต่นข้องร�านท่�เปน็ข้องหวานสดเสริฟ์ร�อน คัวามใสใ่จ
ในรายละเอย่ด และการนำาเสนอและสร�างสรรคัเ์มน้ใหม่ๆ  ออกมาอย่างต่อ่เน่�อง รวมไปถึืงแนวคัดิข้องร�านท่�ด้สบายเปน็
กนัเองและสามารถืเข้�าถึืงลก้คั�าได� ทำาให�เคัร่�องหมายการคั�าอาฟเต่อร์ ย้ เป็นท่�ยอมรับในหม้ผู่้้�ท่�ช่�นชอบการรับประทาน
ข้องหวานทุกเพศ ทุกวัยต่ั�งแต่่เด็กนักเร่ยน คันทำางาน ต่ลอดจนถืึงผู้้�ส้งอายุ 

 2)  คุณภีาพและรสุชาติของผลิตภีัณฑ์์

บริษัทฯ ม่นโยบายมุ่งเน�นในเร่�องการคัิดคั�นผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่�ม่คัวามแปลกใหม่ข้ึ�นมาอย่างต่่อเน่�องและนำาเสนอผู้ลิต่ภัณฑ์์
ท่�ม่คัวามแต่กต่่างจากคั้่แข้่งให�กับผู้้�บริโภคั รวมถืึงคัุณภาพข้องสินคั�า คัวามสดใหม่ข้องวัต่ถืุดิบท่�นำามาใช� และคัวาม
หลากหลายข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์ บริษัทฯ เริ�มต่�นจากการนำาเสนอผู้ลิต่ภัณฑ์์ข้องหวานปรุงสดท่�ทำาสดเสิร์ฟคั้่กับไอศกร่ม ซึ�ง
มค่ัวามแต่กต่า่งจากร�านข้นมหวานทั�วไปในเวลานั�น จนได�รบัการยอมรบัวา่เปน็ผู้้�นำารายแรกๆ สำาหรบัข้องหวานปรุงสด
บริษัทฯ ให�คัวามสำาคััญในการคัวบคัุมคัุณภาพโดยเริ�มต่ั�งแต่่การจัดหาวัต่ถืุดิบ โดยการคััดสรรวัต่ถืุดิบชั�นด่และได�
มาต่รฐานทางโภชนาการ การต่รวจสอบคุัณภาพข้องวัต่ถุืดบิก่อนนำาเข้�าส่้กระบวนการผู้ลิต่ท่�พถ่ิืพิถืนั ซึ�งดำาเนินการโดย
โรงงานคัรัวกลางข้องบริษัทฯ เอง รวมทั�งบริษัทฯ ม่ระบบการข้นส่งวัต่ถืุดิบและอาหารจากโรงงานคัรัวกลางมายังร�าน
สาข้าด�วยรถืข้นส่งข้องบริษัทฯ เองรวมทั�งการใช�บริการบริษัทข้นส่งท่�ม่มาต่รฐาน ทำาให�สามารถืคัวบคุัมคุัณภาพข้อง
วัต่ถืุดิบและผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่�ส่งไปยังสาข้าต่่างๆ ผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่�ปรุงท่�สาข้าก็จะม่การต่รวจสอบคัุณภาพก่อนท่�จะเสิร์ฟให�กับ
ล้กคั�า ทำาให�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ข้องบริษัทฯ ม่คัุณภาพและม่มาต่รฐานเด่ยวกันในทุกสาข้า

นอกจากน่� บริษัทฯ ม่การพัฒนาและคัิดคั�นผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ๆ อย่างสมำ�าเสมอ รวมถืึงม่เมน้พิเศษเพ่�อนำาเสนอแก่ล้กคั�า
ในช่วงเทศกาลสำาคััญต่่างๆ เช่น วัน Halloween และวัน Valentine ซึ�งโดยเฉล่�ยบริษัทฯ จะออกเมน้อาหารแนะนำาใหม่
ทุก 2 เด่อน เพ่�อสร�างคัวามแปลกใหม่ เพิ�มทางเล่อกให�ล้กคั�า รวมทั�งสร�างคัวามแต่กต่่างจากคั้่แข้่ง และยังส่งเสริมให�
เกิดการเพิ�มคัวามถ่ื�ในการรับประทานข้องหวานข้องล้กคั�าได�อ่กด�วย ซึ�งเมน้ดังกล่าวส่วนใหญ่ได�รับคัวามนิยมและได�

การตลาดและภีาวะการแข่งขัน 
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รับการต่อบรับอย่างด่จากล้กคั�า สำาหรับบางเมน้ท่�ได�รับคัวามนิยมมากก็จะบรรจุเป็นเมน้ประจำาเพ่�อเพิ�มคัวามหลาก
หลายข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์

เม่�อผู้้�บริโภคัเริ�มหันมาให�คัวามนิยมกับการซ่�ออาหารผู่้านช่องทางส่งถืึงบ�าน หร่อ Food Delivery บริษัทฯ จึงได�เพิ�ม
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ในกลุ่มสินคั�าซ่�อกลับบ�านให�มากขึ้�น นอกจากน่� บริษัทฯ ได�พัฒนาบรรจุภัณฑ์์เป็นพิเศษสำาหรับสินคั�า
ปรุงสดท่�เดิมข้ายแต่่ในร�าน เพ่�อให�สินคั�าดังกล่าวสามารถืข้ายผู้่านช่องทาง Food Delivery ได� โดยท่�ล้กคั�าจะได�รับ
สินคั�าท่�ม่คัุณภาพและรสชาต่ิเช่นเด่ยวกับการรับประทานในร�าน ในการข้ายผู้่านช่องทาง Food Delivery สินคั�าจะถื้ก
จัดเต่ร่ยมจากสาข้าท่�ใกล�จุดหมายข้องล้กคั�าเพ่�อให�สินคั�าส่งถืึงล้กคั�าอย่างรวดเร็วโดยท่�คัุณภาพและรสชาติ่ยังคังเดิม 
การข้ายผู้า่นชอ่งทาง Food Delivery น่�ชว่ยเพิ�มยอดข้ายต่อ่สาข้าข้องบรษิทัฯ ให�สง้ข้ึ�นโดยท่�ไมต่่�องเพิ�มคัา่ใช�จา่ยเก่�ยว
กับสถืานท่�และพนักงาน

 3) การบริการเป็นเลิศ์

บริษัทฯ เน�นยำ�าในเร่�องคัุณภาพการให�บริการและการสร�างคัวามประทับใจแก่ผู้้�บริโภคัทุกคัรั�งท่�เข้�ามารับประทานข้อง
หวานหร่อใช�บริการข้อง อาฟเต่อร์ ย้ โดยล้กคั�าจะได�รับการต่�อนรับจากพนักงานท่�ม่รอยยิ�มและใบหน�าท่�แจ่มใส เป็น
กันเอง ม่มารยาทและอัธยาศัย ได�รับการแนะนำาสินคั�า และการให�บริการท่�สะดวก รวดเร็ว และคัำานึงถืึงคัวามสะอาด
ซึ�งเป็นปัจจัยสำาคััญในธุรกิจอาหารและข้องหวาน ซึ�งบริษัทฯ ม่ผู้้�จัดการเข้ต่ และผู้้�จัดการฝ่่ายคัวบคัุมมาต่รฐาน เข้�ามา
สุ่มต่รวจสอบคุัณภาพการให�บริการข้องพนักงานทุกคันต่ั�งแต่พ่นกังานในคัรัว พนักงานเสิรฟ์ แคัชเชย่ร์ อย่างสมำ�าเสมอ
เพ่�อให�มั�นใจวา่พนกังานทกุคันปฏิิบตั่ติ่ามข้ั�นต่อนท่�บรษิทัฯ วางไว� รวมทั�งมก่ารพฒันาคัณุภาพและทกัษะการให�บรกิาร
ข้องพนักงานประจำาร�านอย้่เป็นประจำา เพ่�อให�ล้กคั�าได�รับคัวามพึงพอใจส้งสุด นอกจากน่� บริษัทฯ ยังม่การสุ่มสำารวจ
คัวามพึงพอใจข้องล้กคั�าจากการเข้�ามารับประทานข้นมหวานท่�ร�านผู้่านทางแบบสอบถืาม เพ่�อนำามาพัฒนาปรับปรุง
การบริการอ่กด�วย

 4) การสุร้างความ่พึงพอใจัแก่ผู้บริโภีค

บริษัทฯ ให�คัวามสำาคััญเป็นอย่างมากในการสร�างและรักษาคัวามพึงพอใจข้องผู้้�บริโภคั โดยบริษัทฯ ให�คัวามใส่ใจใน
การปรับปรุงแก�ไข้ และพิจารณาข้�อเสนอแนะต่่างๆ ท่�ได�รับข้�อม้ลจากการแสดงคัวามเห็นในใบแสดงคัวามคัิดเห็นข้อง
ผู้้�บริโภคัทุกใบ นอกจากน่�บริษัทฯ ม่นโยบายให�พนักงานพ้ดคัุยสอบถืามคัวามพอใจจากผู้้�บริโภคัอย่างใกล�ชิด 

 5) การรักษาและขยายฐานลูกค้า

บริษัทฯ ได�จัดให�ม่การสะสมคัะแนนข้องล้กคั�าโดย ณ วันท่� 31 ธันวาคัม  2562 สมาชิกร�านอาฟเต่อร์ ย้ ม่ประมาณ 
370,000 คัน โดยสมาชิกจะได�รับการสะสมคัะแนนทุก 100 บาทจะได� 1 คัะแนน ซึ�งสมาชิกจะได�รับสิทธิประโยชน์จาก
การสะสมคัะแนนโดยการนำาคัะแนนสะสมภายในปมีาใช�แลกข้องรางวัลในปีถัืดไป อก่ทั�งบริษัทฯ มก่ารนำาเสนอข่้าวสาร
หร่อเมน้ใหม่ๆ ข้องอาฟเต่อร์ ย้ ผู้่านทางข้�อม้ลสมาชิก เช่น ทางอ่เมล เป็นต่�น เพ่�อสร�างการรับร้�ในเคัร่�องหมายการคั�า
ข้องบริษัทฯ อย่างสมำ�าเสมอ นอกจากน่�บริษัทฯ สามารถืนำาข้�อม้ลสมาชิกดังกล่าวไปใช�ในการเก็บสถืิต่ิและวิเคัราะห์
ศึกษาข้�อม้ลสมาชิกเพ่�อทำาคัวามเข้�าใจพฤต่ิกรรมข้องล้กคั�าได�ด่ยิ�งข้ึ�น
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 6) การตลาดผ่านสุังคม่ออนไลน์

บริษัทฯ เน�นการทำาการต่ลาดบนสังคัมออนไลน์ (Social Media) ผู้่านช่องทางต่่างๆ คั่อ 
 - facebook ข้องบริษัทฯ  (https://www.facebook.com/afteryoufanpage)  
 - Instagram ข้องร�านอาฟเต่อร์ ย้ (https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe) 
 - Instagram ข้องร�านเมโกริ (https://www.instagram.com/maygori)
 - Instagram ข้องคัุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (https://www.instagram.com/mayafteryou) 
 - Line@ ข้องบริษัทฯ (@afteryoucafe)
ซึ�งการทำาการต่ลาดผู่้านช่องทางดังกล่าวทำาให�เข้�าถึืงไลฟ์สไต่ล์คันรุ่นใหม่และกลุ่มล้กคั�าข้องบริษัทฯ ซึ�งส่วนมากเป็น 
กลุ่มวัยรุน่ท่�มารับประทานกับกลุม่เพ่�อนหรอ่พาคัรอบคัรัวมารับประทานข้องหวานท่�ร�าน การทำาการต่ลาดผู่้านช่องทาง
ดังกล่าวทำาให�เกิดการสร�างแรงจ้งใจเพ่�อให�เกิดการซ่�อซำ�าข้องกลุ่มล้กคั�าเดิม (Repeat Customer) และข้ยายฐานกลุ่ม
ล้กคั�าใหม่ รวมไปถืึงการส่งเสริมให�เกิดคัวามแข้็งแกร่งข้องเคัร่�องหมายการคั�า นอกจากน่�บริษัทฯ ได�ใช�ช่องทางอ่เมล
จากข้�อม้ลสมาชิกข้องร�านอาฟเต่อร์ ย้ เป็นอ่กช่องทางในการนำาเสนอสินคั�าใหม่ๆ หร่อสินคั�าต่ามเทศกาลต่่างๆ ทั�งน่� 
บริษัทฯ เช่�อวา่การทำาการต่ลาดแบบปากต่อ่ปาก หรอ่ผู้า่นสังคัมออนไลนเ์ปน็กลยทุธท์างการต่ลาดท่�เหมาะสมกับธรุกจิ
ข้องบริษัทฯ ทำาให�เกิดการกระตุ่�นยอดข้าย และม่ประสิทธิภาพส้ง เน่�องจากสามารถืกระจายต่ัวได�อย่างรวดเร็วและม่
อิทธิพลกับการต่ัดสินใจข้องล้กคั�าส้งในข้ณะท่�ม่ต่�นทุนต่ำ�า

 7) ที่ตั�งสุาขาในจัุดที่สุ�าคัญ (Strategic Location)

บรษิทัฯ ดำาเนนิการข้ยายสาข้าโดยเน�นท่�พ่�นท่�ใจกลางเมอ่งท่�เปน็พ่�นท่�ชมุชนท่�มค่ัวามหนาแนน่ข้องประชากรกลุม่ลก้คั�า
เปา้หมายข้องบรษิทัฯ และข้ยายสาข้าอยา่งต่่อเน่�องทกุปเีพ่�อให�คัรอบคัลมุในเข้ต่พ่�นท่�กรงุเทพฯ ปรมิณฑ์ล และต่ามหวั
เม่องใหญ่ในต่่างจังหวัด ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่สาข้าข้องร�านอาฟเต่อร์ ย้ จำานวน 37 สาข้า และร�าน   
เมโกริ จำานวน 1 สาข้า โดยส่วนใหญ่จะต่ั�งอย้่ท่�ศ้นย์การคั�า และคัอมม้นิต่่�มอลล์ชั�นนำา

 8) บริการสุ่งเสุริม่การขายแก่ลูกค้าองค์กร

บริษัทฯ รับจ�างผู้ลิต่สินคั�าทั�งท่�อย้่และไม่อย้่ภายใต่�เคัร่�องหมายการคั�าข้องบริษัทฯ ให�กับล้กคั�ากลุ่มต่่างๆ ทั�งผู้้�ประกอบ
การร�านอาหารและไม่ใช่ร�านอาหาร ซึ�งสินคั�าท่�จำาหน่ายม่ทั�งท่�เป็นสินคั�าท่�บริษัทฯ ข้ายอย้่แล�ว และสินคั�าท่�ผู้ลิต่ข้ึ�นใหม่
ต่ามคัวามต่�องการข้องล้กคั�าแต่่ละราย เพ่�อให�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ม่คัวามแต่กต่่างและต่อบสนองต่่อคัวามต่�องการข้องล้กคั�าให�
ได�มากท่�สุด 

ช่องทางการจััดจั�าหน่าย

บริษัทฯ ม่ช่องทางการจำาหน่าย 7 ช่องทาง คั่อ 1) ร�านข้นมหวานข้องบริษัทฯ ในเข้ต่กรุงเทพฯ ปริมณฑ์ล และต่่างจังหวัด
 2) การซ่�อข้องหวานกลับไปรับประทานท่�บ�าน 3) การข้ายและการบริการจัดงานนอกสถืานท่� 4) รับจ�างผู้ลิต่สินคั�า 5) 
การข้ายบัต่รข้องข้วัญ (Gift Voucher) 6) การข้าย Online ผู้่าน Website ข้องบริษัทฯ และ 7) การข้ายผู้่านผู้้�ให�บริการ
ข้นส่ง (Food Delivery)



รายงานประจ�าปี 2562 28

นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทฯ ม่นโยบายกำาหนดราคัาโดยคัำานึงถืึงต่�นทุนและคั่าใช�จ่ายหลัก เช่น ต่�นทุนวัต่ถืุดิบ คั่าใช�จ่ายในการดำาเนินงาน 
คัา่เช่า และค่ัาใช�จ่ายเก่�ยวกับพนักงาน รวมทั�งการพิจารณาราคัาต่ลาด และคัำานงึถึืงราคัาท่�กลุม่ลก้คั�าเป้าหมายยอมรับ
ได� สินคั�าท่�บริษัทฯ ผู้ลิต่และจำาหน่ายเป็นสินคั�าระดับพร่เม่�ยม ด�วยวัต่ถืุดิบท่�ม่คัุณภาพและการใส่ใจในรายละเอ่ยดทุก
ข้ั�นต่อน ราคัาสินคั�าจึงถื่อว่าอย้่ในระดับปานกลางถืึงส้ง บริษัทฯ เช่�อมั�นว่าการกำาหนดราคัาสินคั�าข้องบริษัทฯ ม่คัวาม
เหมาะสมและเป็นไปอย่างสมเหตุ่สมผู้ลเม่�อเท่ยบกับคัุณภาพข้องสินคั�า

ภีาวะอุตสุาหกรรม่และการแข่งขัน

จากบทวเิคัราะหข์้องศน้ยว์จิยักสกิรไทยเม่�อวันท่� 9 มน่าคัม 2563 คัาดการณ์ประมาณการรายได�รวมข้องธุรกิจร�านอาหาร
ในประเทศไทยปี 2563 อย้่ท่� 4.02 – 4.12 แสนล�านบาท ซึ�งลดลงจากปี 2562 ซึ�งม่ม้ลคั่ารวมอย้่ท่�ประมาณ 4.31 แสน
ล�านบาท คัิดเป็นการลดลงร�อยละ 4.41 – 6.73 อันเน่�องมาจากผู้ลกระทบข้องการแพร่ระบาดข้องไวรัส Covid-19 ซึ�ง
ทำาให�จำานวนนักท่องเท่�ยวต่่างชาต่ิลดลง และคันไทยเองก็หล่กเล่�ยงการไปรับประทานอาหารนอกบ�านเพ่�อหล่กเล่�ยง
สถืานท่�ม่คันจำานวนมาก นอกจากน่� การชะลอต่ัวข้องเศรษฐกิจและคัวามเส่�ยงข้องการเลิกจ�างงานทำาให�ผู้้�บริโภคัใน
ประเทศระมัดระวังและลดการใช�จ่ายลง โดยทางศ้นย์วิจัยกสิกรไทยได�ประเมินผู้ลกระทบต่่อร�านอาหารประเภทต่่างๆ 
ดังน่�

 1)  ร�านอาหารท่�จะได�รบัผู้ลกระทบสง้ท่�สุดคัอ่ร�านอาหารท่�ให�บริการเต็่มรป้แบบ (Full-Service Restaurant) 
และร�านอาหารท่�ม่รายได�หลักจากหน�าร�านเพ่ยงอย่างเด่ยว โดยร�านอาหารท่�ให�บริการเต็่มร้ปแบบนั�น
จะให�บรกิารนั�งรบัประทานท่�ร�าน เน�นให�บรกิารอาหารมากกวา่เคัร่�องด่�ม มร่ายการอาหารท่�มค่ัวามหลาก
หลายและประณ่ต่ โดยคัาดว่ายอดข้ายในปี 2563 จะอย้่ท่� 1.64 แสนล�านบาท  

 2)  ร�านอาหารท่�ได�รับผู้ลกระทบปานกลาง ได�แก่ ร�านอาหารท่�มก่ารให�บริการจำากัดท่�ล้กคั�าต่�องสั�งอาหารท่�
เคัาน์เต่อร์และบริการต่ัวเองในบางส่วน (Self-Service Cafeterias) รวมถืึงร�านอาหารท่�ม่การข้ายผู้่าน

ประเภีทร้าน/ 

เครื่องหม่ายการค้า
กลุ่ม่ลูกค้าเป้าหม่าย การก�าหนดราคา

1. ร�านข้นมหวาน อาฟเต่อร์ ย้ 
(รวมอาฟเต่อร์ ย้ ทุเร่ยน) 

ระดับรายได�ปานกลางถืึงส้ง 
ต่ั�งแต่่เด็กนักเร่ยน วัยรุ่น คันวัยทำางาน ต่ลอด
จนถืึงผู้้�ส้งอายุ ท่�เข้�ามารับประทานกับกลุ่ม
เพ่�อน หร่อคัรอบคัรัว

ราคัาข้นมหวานต่่อจาน 
125 - 345 บาท
ราคัาเคัร่�องด่�มต่่อแก�ว 
80 - 155 บาท 
ราคัาสินคั�าซ่�อกลับบ�าน
22 – 175 บาท

2. ร�านนำ�าแข้็งไส เมโกริ ระดับรายได�ปานกลางถืึงส้ง 
กลุ่มนักเร่ยน นักศึกษา วัยรุ่นจนถืึงวัยกลางคัน 

ราคัาต่่อจาน / แก�ว 
75 - 245 บาท 
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ช่องทาง Food Delivery โดยคัาดว่ายอดข้ายในปี 2563 จะอย้่ท่� 0.65 แสนล�านบาท 

 3)  ร�านอาหารท่�ได�รับผู้ลกระทบน�อยท่�สุดคัอ่ร�านอาหารท่�มสั่ดส่วนการข้ายผู่้านช่องทาง Food Delivery สง้
ร�านอาหารแบบสั�งกลับบ�าน (100% Home Delivery / Takeaway) ไดร์ฟทร้ (Drive-through) และร�าน
อาหารข้นาดเล็ก (Street Stalls / Kiosks) โดยคัาดว่ายอดข้ายในปี 2563 จะอย้่ท่� 1.79 แสนล�านบาท

ซึ�งบริษัทฯ จัดอย้่ในกลุ่มร�านอาหารท่�น่าจะได�รับผู้ลกระทบปานกลาง โดยเป็นร�านอาหารท่�การให�บริการจำากัด ร่วมกับ
การข้ายผู้่านช่องทางอ่�นๆ คั่อ Food Delivery การข้าย Online ผู้่าน Website ข้องบริษัท การรับจ�างผู้ลิต่ การข้ายผู้่าน 
Pop-up Store และการจัดงานนอกสถืานท่�

การจัดหาผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คั่อ โรงงานคัรัวกลางและสาข้าร�านข้นมหวาน ม่รายละเอ่ยด
ดังน่�

โรงงานครัวกลาง
ในเดอ่นมกราคัม 2559 บรษิัทฯ ได�ย�ายสายการผู้ลติ่จากโรงงานคัรวักลางเดมิ ซึ�งต่ั�งอย้ท่่�ถืนนพฒันาการ กรงุเทพฯ บน
พ่�นท่�ใช�สอย 700 ต่ารางเมต่ร ไปท่�โรงงานคัรัวกลางใหม่ ซึ�งต่ั�งอย้่ท่�นิคัมอุต่สาหกรรมสินสาคัร จังหวัดสมุทรสาคัร บน
พ่�นท่�ใช�สอย 5,000 ต่ารางเมต่ร เพ่�อข้ยายกำาลงัการผู้ลติ่และยกมาต่รฐานการผู้ลติ่ให�มม่าต่รฐานสากล และรองรบัการ
เต่ิบโต่ทางธุรกิจในอนาคัต่ ซึ�งโรงงานคัรัวกลางใหม่น่�สามารถืรองรับการผู้ลิต่ได�มากถืึงประมาณ 40 – 45 สาข้า ใน 1 
ชว่งเวลาการทำางานปกต่ ิ(1 Shift) กรณ่ท่�มส่าข้าเพิ�มข้ึ�นหรอ่คัวามต่�องการสนิคั�ามม่ากข้ึ�น ทางโรงงานคัรวักลางสามารถื
เพิ�มการทำางานล่วงเวลาหร่อเพิ�ม Shift การทำางานโดยท่�ไม่ต่�องม่คั่าใช�จ่ายในการลงทุนเพิ�ม

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ได�เริ�มก่อสร�างอาคัารหลังใหม่ท่�โรงงานคัรัวกลางเพ่�อใช�เป็นท่�ผู้ลิต่และเก็บสินคั�า เพ่�อรองรับการ
เต่ิบโต่ในอนาคัต่โดยเฉพาะการส่งออกและงานต่่างประเทศ อาคัารดังกล่าวสร�างเสร็จบางส่วนและเริ�มใช�งานในเด่อน
สงิหาคัม 2562 บริษทัฯ มแ่ผู้นท่�จะลงทนุเพิ�มเต่มิในเคัร่�องจกัรและอปุกรณเ์พ่�อเพิ�มประสทิธภิาพในการผู้ลติ่ให�สง้ข้ึ�น ซึ�ง
คัาดวา่อาคัารน่�จะเสร็จสมบร้ณ์และพร�อมใช�งานเต็่มท่�ในกลางปี 2563 โดยจะมพ่่�นท่�ใช�สอยรวมทั�งหมดประมาณ 5,200 
ต่ารางเมต่ร

โรงงานคัรัวกลางเป็นหน่วยงานท่�จัดหาวัต่ถืุดิบ ต่รวจสอบคัุณภาพ จัดเต่ร่ยมและผู้ลิต่ข้องหวานให�ได�รสชาต่ิท่�ด่ท่�สุด 
รวมถึืงสะอาดและถ้ืกหลักอนามัย จัดเก็บวัต่ถุืดิบและสินคั�าเพ่�อให�คังคัุณภาพข้องวัต่ถุืดิบและสินคั�า และเป็นศ้นย์
กระจายวัต่ถืุดิบและสินคั�าไปยังสาข้าต่่างๆ ข้ั�นต่อนในการจัดหาผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการในโรงงานคัรัวกลางสามารถืแบ่ง
ออกเป็น 6 ข้ั�นต่อนโดยม่ รายละเอ่ยดดังน่�

 1) การจััดหาวัตถุดิบ 

วัต่ถืุดิบหลักในการผู้ลิต่ข้องหวาน ได�แก่ แป้ง นำ�าต่าล ไข้่ไก่ ช็อกโกแลต่ เนย นม และผู้ลไม� บริษัทฯ ม่การจัดหาวัต่ถืุดิบ

การจััดหาผลิตภีัณฑ์์หรือบริการ
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จากผู้้�ผู้ลติ่และผู้้�จำาหนา่ยวตั่ถืดุบิทั�งในประเทศและต่า่งประเทศ โดยฝ่า่ยผู้ลติ่จะวางแผู้นการผู้ลติ่ต่ามประมาณการยอด
ข้ายท่�ผู้้�จัดการสาข้าแต่่ละแห่งประมาณการมาให� และส่งข้�อม้ลให�ฝ่่ายคัลังสินคั�าประเมินจำานวนการสั�งวัต่ถืุดิบและส่ง
ใบข้อซ่�อไปยังฝ่่ายจัดซ่�อ 
 
ฝ่า่ยจดัซ่�อจะมก่ระบวนการและข้ั�นต่อนในการคัดัเลอ่กผู้้�ผู้ลติ่และผู้้�จำาหนา่ยวตั่ถืดุบิ ซึ�งจะพจิารณาเปรย่บเทย่บคัณุสมบตั่ิ
จากผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหน่ายวัต่ถืุดิบจำานวนอย่างน�อย 2-3 ราย โดยม่ปัจจัยในการพิจารณา ได�แก่ คัุณสมบัต่ิและคัุณภาพ
ข้องวตั่ถุืดบิ ราคัา การให�บรกิารข้องผู้้�จำาหนา่ยวตั่ถุืดบิ สำาหรบัวตั่ถุืดบิท่�มก่ารสั�งซ่�อเปน็ประจำาจะมก่ารทบทวนราคัาและ
คัณุภาพอย่างน�อยปีละ 2 คัรั�ง ยกเว�นสินคั�าท่�มก่ารเปล่�ยนแปลงข้องราคัาบ่อย เช่น ข้องสดหรอ่พ่ชผู้ลทางการเกษต่ร จะ
ม่การทบทวนราคัาอย่างน�อยทุกๆ 3 เด่อน 

สำาหรบัวตั่ถุืดบิท่�มก่ารสั�งซ่�อจำานวนมากหรอ่มก่ารสั�งซ่�อเป็นประจำา บรษัิทฯ ได�ทำาสญัญากับผู้้�ผู้ลิต่และจำาหน่ายวตั่ถืดุบิ
ดงักลา่ว โดยมก่ารกำาหนดปรมิาณและราคัา เพ่�อเปน็การลดคัวามเส่�ยงจากการข้าดแคัลนวตั่ถุืดบิและบรหิารต่�นทนุอย่าง
ม่ประสิทธิภาพ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ม่ยอดสั�งซ่�อสินคั�าและวัต่ถืุดิบจากผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก 
เท่ากับร�อยละ 49 ข้องม้ลค่ัาการสั�งซ่�อต่ามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ ไม่ม่การพึ�งพิงผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหน่ายรายใดราย
หนึ�งมากกว่าร�อยละ 30 

 2) การตรวจัสุอบคุณภีาพ

เม่�อวัต่ถุืดิบถ้ืกจัดส่งมาท่�โรงงานคัรัวกลาง ฝ่่ายคัลังสินคั�าจะทำาหน�าท่�ต่รวจสอบรายการวัต่ถุืดิบท่�ได�รับว่าถ้ืกต่�องและ
คัรบถื�วนต่ามจำานวน และมก่ารสุม่ต่รวจวตั่ถืดุบิท่�รบัมา เพ่�อต่รวจสอบวนัเดอ่นปีท่�ผู้ลิต่และหมดอาย ุสภาพสนิคั�า หบ่ห่อ
บรรจุ คัวามสดใหม่ ส่ กลิ�น ข้นาด และนำ�าหนักต่ามท่�กำาหนดไว� จากนั�นจะนำาวัต่ถืุดิบไปจัดเก็บในต่้�แช่แข้็ง ต่้�เย็น หร่อ
ห�องเก็บข้องอุณหภ้มิปกต่ิ แล�วแต่่ประเภทข้องวัต่ถืุดิบ เพ่�อเป็นการรักษาคัุณภาพข้องวัต่ถืุดิบให�ม่คัวามสดใหม่ ภายใต่�
ระบบการบริหารจัดการแบบเข้�าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพ่�อให�วัต่ถืุดิบหมุนเว่ยนสมำ�าเสมอและลด
คัวามเส่ยหายจากสินคั�าหมดอายุ

 3) จััดเตรียม่และผลิต

โรงงานคัรัวกลางเป็นศ้นย์กลางในการแปรร้ปวัต่ถืุดิบ และจัดเต่ร่ยมเป็นอาหารพร�อมปรุง (อาหารท่�ได�จัดเต่ร่ยมส่วน
ประกอบต่่างๆ บรรจุไว�ในภาชนะ เพ่�อนำาไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ�งโดยเฉพาะ เช่น ข้นมปังชิบ้ย่า นำ�าแข้็งไส        
คัากิโกริ ซึ�งม่สดัสว่นการแปรรป้พร�อมปรุงสำาเรจ็แล�วกว่าร�อยละ 80)  และอาหารพร�อมรับประทาน (อาหารท่�ผู้ลติ่เรย่บร�อย
พร�อมบริโภคัท่�บรรจุในภาชนะพร�อมจำาหน่ายได�ทันท่ เช่น เคั�ก ข้นมปัง คัุกก่� และข้นมบรรจุห่อพลาสต่ิก) โดยฝ่่ายผู้ลิต่
จะนำาข้�อมล้การประมาณการข้ายข้องผู้้�จัดการแต่ล่ะสาข้ามาใช�ในการวางแผู้นการผู้ลติ่และประมาณการใช�วัต่ถุืดบิ และ
เบิกวัต่ถืุดิบจากคัลังสินคั�า โดยในการวางแผู้นผู้ลิต่ฝ่่ายผู้ลิต่จะม่การกำาหนดสินคั�าคังคัลังสำารอง (Safety Stock) เพ่�อ
ปอ้งกนัสนิคั�าข้าด หลงัจากทำาการแปรรป้และผู้ลติ่สนิคั�าเสรจ็ ฝ่่ายคัลงัสนิคั�าจะทำาหน�าท่�ส่งวตั่ถืดุบิและสนิคั�าไปยงัสาข้า
ต่่างๆ เพ่�อนำาไปปรุงต่่อหร่อข้ายท่�หน�าร�านต่่อไป 

กระบวนการผู้ลิต่ข้องฝ่่ายผู้ลิต่จะแบ่งเป็นสายการผู้ลิต่ต่ามประเภทข้องสินคั�า เช่น เคั�ก ข้นมปัง นำ�าแข้็งไส คัุกก่� เคัร่�อง
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ด่�ม ฝ่่ายเต่ร่ยมส่วนผู้สมและบรรจุภัณฑ์์ เป็นต่�น โดยเริ�มจากการแปรร้ปวัต่ถืุดิบ และผู้สมเป็นสัดส่วนต่่างๆ ต่ามส้ต่รท่�
คัิดคั�นมาจากฝ่่ายพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ โดยทางโรงงานจะม่การวิจัยเพิ�มเติ่มในส่วนข้องการผู้ลิต่ อาทิ การปรับส่วนผู้สม
หร่อวิธ่การให�เข้�ากับกระบวนการผู้ลิต่ หร่อการคัำานวณอายุการจัดเก็บและวิธ่จัดส่งท่�เหมาะสม ซึ�งม่ข้ั�นต่อนการปฏิิบัต่ิ
งานในการจัดเต่ร่ยมและปรุงข้องหวานให�พนักงานปฏิิบัต่ิต่าม เพ่�อให�ได�สินคั�าท่�ม่คัุณภาพและมาต่รฐานเด่ยวกัน หลัง
จากผู้ลิต่เสร็จจะม่แผู้นกคัวบคุัมคุัณภาพคัอยต่รวจสอบคุัณภาพสินคั�าทั�งในด�านกระบวนการผู้ลิต่และการคัวบคุัม
คัุณภาพสินคั�าก่อนจัดเก็บเข้�าคัลังสินคั�าเพ่�อนำาส่งให�แก่สาข้าต่่อไป 

บริษัทฯ ม่คัวามมุ่งมั�นในการพัฒนาการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ให�ม่ประสิทธิภาพส้ง โดยจะนำาเทคัโนโลย่ท่�ทันสมัยเข้�า
มาสนับสนุนกระบวนการผู้ลิต่ และมาต่รฐานในการทำางาน การคัวบคัุมคัุณภาพระหว่างการผู้ลิต่เพ่�อให�ได�ผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่�
ม่คัุณภาพต่ามมาต่รฐานท่�กำาหนด โดยในเด่อนมิถืุนายน 2560 บริษัทฯ ได�รับใบรับรองหลักเกณฑ์์การปฏิิบัต่ิท่�ด่ในการ
ผู้ลติ่ หรอ่ GMP (Good Manufacturing Practice) และ ใบรบัรองระบบการวเิคัราะหอ์นัต่รายและจดุวกิฤต่ท่�ต่�องคัวบคุัม
ในการผู้ลิต่อาหาร หร่อ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และในเด่อนตุ่ลาคัม 2561 บริษัทฯ 
ได�รับมาต่รฐานฮาลาล (Halal) ในสินคั�าข้องหวานและเคัร่�องด่�ม จากสำานักงานคัณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ได�ดำาเนินการต่ามกรรมวิธ่อย่างถื้กต่�องต่ามหลักการศาสนาอิสลาม

 4) การจััดเก็บวัตถุดิบและสุินค้า 

ฝ่า่ยคัลงัสนิคั�าจะทำาการจดัเกบ็วตั่ถืดุบิและสนิคั�าไว�ในห�องท่�ม่อณุหภ้มทิ่�เหมาะสมกบัสนิคั�าเพ่�อเปน็การรกัษาคัณุภาพ
ข้องสินคั�าให�ม่คัวามสดใหม่ โดยสินคั�าทุกรายการจะม่ฉลากท่�ระบุวันท่�ผู้ลิต่และวันหมดอายุอย่างชัดเจน และใช�ระบบ
การบริหารจัดการแบบ FIFO เพ่�อให�วัต่ถืุดิบหมุนเว่ยนสมำ�าเสมอและลดคัวามเส่ยหายจากสินคั�าหมดอายุ

 5) การควบคุม่สุินค้าคงเหลือ

ฝ่่ายคัลังสินคั�าและฝ่่ายจัดซ่�อหร่อฝ่่ายท่�สั�งซ่�อร่วมกันต่รวจนับวัต่ถืุดิบหร่อสินคั�าท่�สั�งซ่�อและบันทึกเข้�าระบบ เม่�อฝ่่าย
ผู้ลิต่ม่คัวามต่�องการใช�งาน ฝ่่ายผู้ลิต่จะทำาการคัำานวณส่วนผู้สมต่ามส้ต่รท่�กำาหนดและจัดทำาเอกสารท่�เก่�ยวข้�อง พร�อม
กบัทำาการเบกิวตั่ถุืดบิจากคัลงัสนิคั�ามาใช�งาน หลงัจากฝ่า่ยผู้ลติ่ทำาการผู้ลติ่เสร็จแล�ว จะมก่ารบรรจลุงกลอ่งหร่อถืงุหร่อ
ภาชนะ และนำาไปจัดเก็บในคัลังสินคั�า พร�อมกับจัดทำาเอกสารท่�เก่�ยวข้�อง หลังจากนั�น ฝ่่ายจัดส่งสินคั�า จัดทำาเอกสาร
และเบิกสินคั�าจากคัลังสินคั�า และนำาส่งให�กับสาข้าต่่อไป

นอกจากน่� เพ่�อเป็นการคัวบคุัมสินคั�าคังเหล่ออย่างม่ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังกำาหนดให�ฝ่่ายคัลังสินคั�าและฝ่่ายผู้ลิต่
ต่รวจนับสินคั�าคังเหล่อทุกสิ�นเด่อน และม่การสุ่มต่รวจนับโดยฝ่่ายบัญช่

 6) การกระจัายวัตถุดิบและสุินค้า

บริษัทฯ ม่การกระจายวัต่ถืุดิบและสินคั�าไปต่ามสาข้าต่่างๆ เป็นประจำาทุกวัน ผู้่านรถืห�องเย็นและรถืต่้�ข้องบริษัทฯ รวม
ถืึงบริการข้นส่งจากบริษัทข้นส่งท่�ได�มาต่รฐาน ซึ�งทำาให�บริษัทฯ สามารถืคัวบคุัมคัุณภาพข้องวัต่ถุืดิบและสินคั�าได�ด ่
ประกอบกับมั�นใจในคัวามสะอาด สดใหม่ ถื้กหลักอนามัย และจัดส่งได�อย่างม่ประสิทธิภาพ ต่ามเวลาท่�กำาหนด และ
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เป็นไปต่ามแผู้นงานการจัดส่งสินคั�าข้องบริษัทฯ คัวบคั้่ไปกับการบริหารต่�นทุนและคั่าใช�จ่ายท่�ม่การด้แลจัดการท่�ด่ 
นอกจากน่� บริษัทฯ ยังใช�ระบบ GPS ต่ิดต่ามรถืข้นส่งเพ่�อการบริหารจัดการได�อย่างม่ประสิทธิภาพอ่กด�วย

ร้านขนม่หวาน 

สาข้าร�านข้นมหวานทกุสาข้าจะเปน็ผู้้�รบัผู้ดิชอบในการจดัหาวตั่ถืดุบิและสนิคั�าจากโรงงานคัรวักลาง การจดัเกบ็วตั่ถืดุบิ
ในสาข้า การจัดเต่ร่ยมและปรุงสินคั�า การบริการล้กคั�า การรับชำาระคั่าสินคั�า และการคัวบคัุมสินคั�าคังเหล่อ โดยม่ราย
ละเอ่ยดดังน่�

 1) การจััดหาวัตถุดิบและสุินค้า

สาข้าร�านข้นมหวานแต่ล่ะสาข้าจะดป้ระมาณการยอดข้ายและสั�งวัต่ถุืดบิและสินคั�าท่�ต่�องการจากโรงงานคัรัวกลางล่วง
หน�า 5-7 วัน ต่ามสถืิต่ิการข้ายข้องในแต่่ละช่วงเวลา เพ่�อให�ปริมาณวัต่ถืุดิบและสินคั�าท่�สั�งม่ปริมาณท่�เหมาะสม และ
สอดคัล�องกับพฤติ่กรรมข้องลก้คั�าท่�เข้�าใช�บริการในแต่่ละช่วงเวลา ทำาให�การบริหารจดัการสินคั�าคังเหล่อมป่ระสิทธภิาพ
และวัต่ถุืดิบและสินคั�าม่คัวามสดใหม่อย่้เสมอ โดยโรงงานคัรัวกลางจะดำาเนินการผู้ลิต่และจัดส่งสินคั�าให�แต่่ละสาข้า 
ทั�งน่� สำาหรับวัต่ถุืดิบท่�ม่อายุสั�นและง่ายต่่อการเส่�อมสภาพและไม่ต่�องผู่้านกระบวนการการผู้ลิต่ท่�โรงงาน เช่น ผู้ลไม� 
นม ผู้้�จัดการสาข้าจะแจ�งการสั�งซ่�อไปยังฝ่่ายจัดซ่�อข้องสำานักงานใหญ่เพ่�อผู้่านกระบวนการจัดซ่�อและชำาระเงินต่าม
ปกติ่ แต่่ผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหน่ายจะส่งวัต่ถืุดิบและสินคั�าไปยังสาข้าโดยต่รง เพ่�อลดระยะเวลาในการข้นส่ง และเพ่�อให�
วัต่ถืุดิบและสินคั�าส่งถืึงสาข้าโดยยังคังคัวามสดใหม่อย้่

 2) การจััดเก็บวัตถุดิบในสุาขา

พนกังานสาข้าจะทำาหน�าท่�ต่รวจรับสนิคั�าท่�ได�รับจากโรงงานคัรัวกลาง และจากผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหนา่ยวตั่ถืดุบิวา่ถืก้ต่�อง
และคัรบถื�วนต่ามจำานวน สำาหรับวัต่ถืุดิบท่�ได�รับมาจากผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหน่ายวัต่ถืุดิบจะม่การต่รวจสอบคัุณภาพอย่าง
ละเอย่ด และลงบนัทกึจำานวนวตั่ถืดิุบในระบบข้ายข้องสาข้า จากนั�นจะนำาวตั่ถืดุบิไปจดัเกบ็ในต่้�แชแ่ข้ง็ ต่้�เยน็ หรอ่ห�อง
เกบ็ข้องอณุหภม้ปิกต่ ิแล�วแต่่ประเภทข้องวตั่ถุืดิบ เพ่�อเปน็การรกัษาคัณุภาพข้องสนิคั�าให�มค่ัวามสดใหม ่ภายใต่�ระบบ
การบริหารจัดการแบบ FIFO เพ่�อให�วัต่ถืุดิบหมุนเว่ยนสมำ�าเสมอและลดคัวามเส่ยหายจากสินคั�าหมดอายุ

 3) การจััดเตรียม่และปรุงสุินค้า

เม่�อล้กคั�าสั�งซ่�อข้องหวานและเคัร่�องด่�ม และชำาระเงินท่�เคัาน์เต่อร์ข้าย รายการท่�สั�งจะส่งต่รงมาท่�คัรัวปรุงภายในร�าน
ผู้่านระบบออนไลน์ และส่งไปท่�ผู้้�ต่รวจสอบรายการและคัุณภาพสินคั�าก่อนเสิร์ฟให�ล้กคั�า ทั�งน่� กระบวนการจัดเต่ร่ยม
จะแบ่งเป็น 2 สายหลัก คั่อ ข้องหวาน และเคัร่�องด่�ม โดยพนักงานทุกคันจะปฏิิบัต่ิต่ามข้ั�นต่อนการปฏิิบัต่ิงานในคัรัวใน
การจดัเต่รย่มและปรงุข้องหวานและเคัร่�องด่�มต่ามท่�บรษิทัฯ กำาหนดไว� และมผู่้้�ต่รวจสอบคัวามถ้ืกต่�องข้องรายการรวม
ทั�งคัวามสวยงามและคัวามเป็นมาต่รฐานข้องสินคั�าทุกรายการก่อนเสิร์ฟให�ล้กคั�า เพ่�อให�ได�สินคั�าท่�ม่คุัณภาพและ
มาต่รฐานเด่ยวกัน นอกจากน่� ยังม่ผู้้�จัดการเข้ต่และผู้้�จัดการแผู้นกคัวบคัุมคัุณภาพ (QC) เข้�ามาสุ่มต่รวจข้ั�นต่อนและ
วิธ่ปฏิิบัต่ิงานข้องทุกสาข้าเป็นประจำา 
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 4) การบริการลูกค้า

พนักงานท่�ให�บริการในร�านข้องบริษัทฯ ทั�งพนักงานเสิร์ฟ พนักงานในคัรัว แคัชเช่ยร์ พนักงานจัดเก็บโต่๊ะ และทำาคัวาม
สะอาดร�าน เฉล่�ยอย้่ท่�ประมาณ 15 - 25 คันต่่อสาข้า ข้ึ�นกับอย้่ข้นาดข้องร�านสาข้าแต่่ละแห่ง พนักงานสาข้าทุกคันจะ
ต่�องผู้า่นการฝึ่กอบรมท่�สำานกังานใหญ่ การฝึ่กสอนท่�หน�าร�าน รวมทั�งการทดสอบคัวามร้� กอ่นท่�จะได�บรรจุเปน็พนักงาน
ประจำาข้องบริษัทฯ เพ่�อให�มั�นใจได�ว่าพนักงานม่คัวามเข้�าใจในผู้ลิต่ภัณฑ์์ วิธ่การทำางาน รวมทั�งวัฒนธรรมข้ององคั์กร 
สำาหรับการให�บริการล้กคั�า บริษัทฯ ม่การใช�หลักส้ต่รการสอน กระบวนการสอบ และการให�คัะแนน เพ่�อคัวบคุัม
มาต่รฐานการทำางานให�เป็นไปในมาต่รฐานเด่ยวกัน 

นอกจากน่� ฝ่่ายต่รวจสอบคัุณภาพจะเข้�ามาสุ่มต่รวจคัุณภาพข้องสินคั�าและบริการข้องพนักงาน รวมทั�งคัวามสะอาด 
และสิ�งอำานวยคัวามสะดวกต่า่งๆ แต่ล่ะสาข้าเปน็ประจำาทกุเดอ่น เพ่�อให�มั�นใจวา่ คัณุภาพอาหารและการให�บรกิารเปน็
ไปต่ามมาต่รฐานท่�บริษัทฯ กำาหนดไว� นอกจากน่� บริษัทฯ ยังให�คัวามสำาคััญกับการนำาข้�อม้ลจากใบแสดงคัวามคัิดเห็น
ข้องล้กคั�ามาพัฒนาการให�บริการข้องบริษัทฯ อย่างสมำ�าเสมอและต่่อเน่�อง

 5) การรับช�าระค่าสุินค้า

ล้กคั�าสามารถืชำาระสินคั�าท่�หน�าร�านได�หลายช่องทาง ได�แก่ เงินสด บัต่รเคัรดิต่ คัิวอาร์โคั�ด ว่แชท อาล่เพย์ บัต่รข้อง
ข้วญั (Gift Voucher) ข้องทางร�าน บตั่รข้องข้วัญหรอ่ E-Voucher ข้องบรษิทัหรอ่ผู้้�ประกอบการท่�มก่ารซ่�อสทิธิ�ลว่งหน�า
ไว�กับบริษัทฯ เพ่�อมอบให�กับล้กคั�าข้องบริษัทหร่อผู้้�ประกอบการนั�นๆ  ผู้้�จัดการสาข้าจะเป็นคันต่รวจนับเงินสดและ
กระทบยอดการข้ายทุกสิ�นวันเพ่�อส่งยอดให�สำานกังานใหญ่ ผู้้�จัดการสาข้าร่วมกับผู้้�ช่วยผู้้�จัดการหรอ่พนักงานอาวุโส จะ
เปน็ผู้้�นำาเงนิสดจากการข้ายในแต่ล่ะวนัไปฝ่ากเข้�าบญัชธ่นาคัาร ทั�งน่�จะมก่ารเข้�ามาสุม่ต่รวจนบัเงนิสดและวธ่ิการปฏิิบตั่ิ
ในการเก็บเงินสด 2 คัรั�งต่่อเด่อน โดยผู้้�จัดการต่รวจสอบคัุณภาพ 1 คัรั�งและการสุ่มจากผู้้�จัดการเข้ต่อ่ก 1 คัรั�ง เพ่�อให�
แน่ใจว่าทุกสาข้าได�ปฏิิบัต่ิต่ามข้ั�นต่อนท่�บริษัทฯ กำาหนดไว�อย่างถื้กต่�อง 

 6) การควบคุม่สุินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ ม่การคัวบคัุมข้องเส่ย โดยกำาหนดให�พนักงานสาข้าต่�องบันทึกข้องเส่ยในรายงานข้องเส่ยทุกคัรั�งก่อนทิ�งลงถืัง
ข้ยะ และบริษทัฯ มก่ารสุม่ต่รวจสอบข้องเสย่ในถัืงข้ยะ โดยทม่ผู้้�จัดการ 2 - 3 คัรั�งต่อ่วัน  และเพ่�อเป็นการคัวบคุัมสนิคั�า
คังเหล่ออย่างม่ประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำาหนดให�ทุกสาข้าต่�องม่การต่รวจนับสินคั�ารายการใหญ่ 35 รายการทุกสิ�นวัน 
และนับรายการสินคั�าคังเหลอ่ทั�งหมดทุกสิ�นเด่อน ฝ่่ายปฏิิบัต่กิารและฝ่่ายบัญชจ่ะทำาการสุ่มต่รวจนับสินคั�าคังเหลอ่ทุก
สิ�นเด่อนอ่กด�วย

การจััดหาที่ตั�งสุาขา 

การเล่อกทำาเลท่�ต่ั�งและข้นาดพ่�นท่�ข้องสาข้าเป็นหัวใจสำาคััญในคัวามสำาเร็จข้องธุรกิจร�านข้นมหวาน เน่�องจากม่ผู้ล
โดยต่รงต่อ่รายได� สว่นแบง่การต่ลาด งานด�านการต่ลาด และค่ัาใช�จ่ายท่�เกดิข้ึ�นจากการบริหารและลงทุน ดงันั�นบรษิทัฯ
จึงให�คัวามสำาคััญต่่อท่�ต่ั�งข้องร�านข้นมหวานเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ม่ข้ั�นต่อนในการพิจารณาเปิดสาข้าใหม่สำาหรับให�
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บริการร�านข้นมหวานและเคัร่�องด่�ม ดังน่�

1)  บริษัทฯ ม่ท่มงานทำาการศึกษาและสำารวจพ่�นท่�ท่�ม่ศักยภาพท่�ท่มงานบริษัทฯ เป็นผู้้�สรรหา หร่อท่�ได�รับข้�อเสนอ
จากผู้้�ให�บรกิารศน้ยก์ารคั�า คัอมมน้ติ่่�มอลล ์อาคัารสำานกังาน โรงพยาบาล สถืาบนัการศกึษา หรอ่สถืานท่�อ่�นๆ
ท่�มค่ัวามเปน็ไปได�ในการเปดิร�าน โดยปจัจัยหลกัท่�บรษิทัฯ มุง่เน�นและให�คัวามสำาคัญัในการต่ดัสนิใจเลอ่กพ่�นท่�
ท่�จะเปิดให�บริการ ม่ดังน่

(1)  ต่ำาแหน่งท่�ตั่�งข้องร�านตั่�งอย่้ในทำาเลท่�มผู่้้�คันมากทั�งในวันปกติ่และวันหยุด มค่ัวามหนาแน่นข้องประชากร
และศกัยภาพการเจรญิเต่บิโต่ทางเศรษฐกจิสง้ ทำาเลท่�สามารถืมองเหน็ได�ชดัเจน ไมอ่ย้ใ่นท่�ลบัต่า เข้�า
ถืึงง่าย ส่งผู้ลให�ทัศนวิสัยข้องร�านเด่นชัด รวมทั�งเป็นแหล่งท่�ผู้้�คันนิยมมารับประทานอาหาร นอกจาก
น่� ยังต่�องต่ั�งอย้่ในทำาเลท่�ม่การคัมนาคัมสะดวก สามารถืนำากลุ่มล้กคั�าเป้าหมายเข้�ามาถืึงได�ง่าย เช่น 
ทางรถืยนต่์ส่วนต่ัวหร่อ ระบบข้นส่งสาธารณะ รวมทั�งม่ท่�จอดรถืเพ่ยงพอ เพ่�ออำานวยคัวามสะดวกให�
กับล้กคั�า

(2)  ข้นาดพ่�นท่�เช่าและแผู้นผู้ังข้องร�านเหมาะสมกับการดำาเนินงานข้องร�านข้นมหวาน โดยสำาหรับสาข้า
ปกต่ิทั�วไปบริษัทฯ จะเน�นพ่�นท่�ใช�สอยข้นาดกลางประมาณ 75 – 120 ต่ารางเมต่ร ม่ท่�นั�งเฉล่�ย       
ประมาณ 15 - 30 โต่๊ะ เพ่�อให�คัล่องต่ัวและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สำาหรับสาข้าข้นาด
เล็กท่�เน�นการข้ายสินคั�าแบบซ่�อกลับบ�าน พ่�นท่�ร�านจะอย้่ท่�ประมาณ 30 – 45 ต่ารางเมต่ร นอกจากน่� 
บรษัิทฯ ยงัคัำานงึถึืงคัวามเหมาะสมข้องอัต่ราคัา่เชา่ เง่�อนไข้การมัดจำา การทำาสญัญา รวมทั�งคัา่บรกิาร
สาธารณ้ปโภคัต่่างๆ ซึ�งม่ผู้ลต่่อระยะเวลาการคั่นทุน และผู้ลการดำาเนินงานข้องแต่่ละสาข้า

(3)  คัวามพร�อมข้องศ้นย์การคั�าและห�างสรรพสินคั�า อาทิ ม่ซุปเปอร์มาร์เก็ต่ท่�ด่และข้นาดใหญ่เพ่ยงพอ ม่
ระบบและจำานวนท่�จอดรถืเพ่ยงพอ ม่ร�านอาหารท่�ม่คุัณภาพให�บริการในศ้นย์การคั�า ม่การบริหาร
จัดการงานส่วนกลางข้องศ้นย์การคั�าและระบบปฏิิบัต่ิการท่�ด่ รวมถืึงม่ท่มบริหารท่�ม่คัุณภาพและ
ประสบการณ์

(4)  ปริมาณประชากรในพ่�นท่� โดยสังเกต่จากจำานวนแหล่งท่�พกัอาศัย สถืาบันการศึกษา อาคัารสำานักงาน
และชุมชนในลักษณะต่่างๆ ในบริเวณดังกล่าว โดยบริษัทฯ คัำานึงถืึงโอกาสในการข้ยายตั่วข้องยอด
ข้ายและธุรกิจ รวมไปถืึงส่วนแบ่งต่ลาดข้นมหวานและการแข้่งข้ันในพ่�นท่�ดังกล่าว

2)   ท่มงานข้องบริษัทฯ จะนำาข้�อม้ลจากการศึกษาและสำารวจท่�ได�มาวิเคัราะห์และประชุมร่วมกัน เพ่�อศึกษาคัวาม
เป็นไปได�ข้องการเปิดสาข้าในพ่�นท่�ต่ั�งดังกล่าว ทั�งร้ปแบบและข้นาดพ่�นท่�ข้องสาข้า รวมถืึงแผู้นการต่ลาด โดย
คัำานงึถืงึประสทิธภิาพในการเข้�าถืงึผู้้�บริโภคัท่�เปน็กลุ่มเปา้หมาย พร�อมศกึษาคัวามเปน็ไปได�ข้องการลงทนุต่าม
นโยบายข้องบริษัทฯ และพิจารณาต่ามลำาดับข้ั�นต่อนอนุมัต่ิข้องบริษัทฯ ต่่อไป
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 ทั�งน่� บริษัทฯ ม่การกำาหนดกรอบเงินลงทุน ผู้ลต่อบแทนการลงทุน และระยะเวลาคั่นทุน ดังน่�

  กรอบเงินลงทุน : บริษัทฯ จะใช�เงินลงทุนเริ�มแรกประมาณ 3.50 ล�านบาท ถืึง 7.50 ล�านบาท ซึ�งเงินลงทุนจะ
ข้ึ�นอย้่กับข้นาดพ่�นท่�และต่�นทุนคั่าก่อสร�าง ได�แก่ คั่าก่อสร�างออกแบบและต่กแต่่งสถืานท่� คั่าวางระบบต่่าง ๆ 
(ไฟฟ้า นำ�าประปา โทรศัพท์ และระบบเก็บเงิน) และคั่าอุปกรณ์ เป็นต่�น 

     ผู้ลต่อบแทนการลงทุน : ผู้ลต่อบแทนการลงทุนข้องสาข้าจะต่�องไม่ต่ำ�ากว่าอัต่ราท่�กำาหนด ข้ึ�นอย่้กับเงิน
ทุนหมุนเว่ยนเพ่�อเป็นคั่าใช�จ่าย ได�แก่ คั่าวัต่ถืุดิบสินคั�า คั่าบรรจุภัณฑ์์ คั่าจ�างพนักงาน คั่าเช่าพ่�นท่� คั่านำ�า คั่า
ไฟ คั่าใช�จ่ายในการข้ายและบริหาร เป็นต่�น

   ระยะเวลาคัน่ทุน : จะต่�องไม่เกนิ 2 – 2.5 ป ีข้ึ�นอย่้กบัสถืานท่�ต่ั�ง ข้นาดพ่�นท่� และกำาลงัซ่�อข้องผู้้�บริโภคัในบรเิวณ
ดังกล่าว รวมถืึงปัจจัยและองคั์ประกอบอ่�นๆ ท่�เก่�ยวข้�อง 

3)  บริษัทฯ ดำาเนินการติ่ดต่่อประสานงานเช่าพ่�นท่�สาข้ากับเจ�าข้องพ่�นท่� เสนอหร่อต่อบกลับข้�อเสนอด�านทำาเล 
ข้นาดพ่�นท่� และคั่าเช่าพ่�นท่� ให�แก่เจ�าข้องพ่�นท่�

4)  บริษัทฯ ออกแบบและกำาหนดร้ปแบบการให�บริการข้องสาข้าใหม่ โดยท่มงานข้องบริษัทฯ หร่อผู้้�เช่�ยวชาญ
ภายนอก และคััดเล่อกผู้้�รับเหมาก่อสร�างท่�ม่ผู้ลงานเป็นท่�ยอมรับต่ามข้ั�นต่อนการคััดเล่อกข้องบริษัทฯ รวมถืึง
ดำาเนินการย่�นข้ออนุญาต่ดำาเนินการก่อสร�างต่่อหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง

5)  หลังจากได�รับการอนุญาต่จากหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�องแล�ว ท่มงานข้องบริษัทฯ จะดำาเนินการต่รวจสอบและ
คัวบคุัมการก่อสร�างทุกขั้�นต่อนไม่ให�ผิู้ดพลาด รวมทั�งคัวบคุัมงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร�างให�เปน็
ไปต่ามแผู้นงานท่�วางไว�เพ่�อให�สาข้าใหม่ข้องบริษัทฯ เป็นไปต่ามมาต่รฐานท่�บริษัทฯ กำาหนด
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยคัวามเส่�ยงในการประกอบธุรกิจข้องบริษัทฯ และแนวทางในการป้องกันคัวามเส่�ยง สามารถืสรุปได�ดังน่�

 1) ความ่เสุี่ยงในการจััดหาวัตถุดิบและความ่ผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัต่ถืุดิบหลักในการผู้ลิต่ข้นมหวานและเคัร่�องด่�มข้องบริษัทฯ ประกอบด�วย แป้ง ไข้่ไก่ เนย นม นำ�าต่าล ผู้ลไม�ต่่างๆ อาทิ
สต่รอว์เบอร์ร ่กล�วย และผู้ลไม�ต่ามฤดก้าล เชน่ มะยงชิด มงัคัดุ เปน็ต่�น ซึ�งเปน็วตั่ถุืดบิท่�อาจมค่ัวามผู้นัผู้วนในด�านราคัา
และปรมิาณท่�สามารถืจัดหาได� ข้ึ�นอย่้กับอปุสงคัแ์ละอปุทานต่ามปรมิาณผู้ลผู้ลติ่ท่�เข้�าส้ท่�องต่ลาด ซึ�งเก่�ยวข้�องกบัสภาวะ
อากาศในแต่่ละปี ส่งผู้ลให�บริษัทฯ อาจต่�องจัดหาวัต่ถุืดิบในราคัาท่�ส้ง แต่่อาจไม่สามารถืเปล่�ยนแปลงราคัาจำาหน่าย
ข้นมหวานและเคัร่�องด่�มได�ทันท่ต่ามราคัาวัต่ถืุดิบท่�อาจจะเพิ�มส้งข้ึ�น หร่ออาจไม่สามารถืจัดหาวัต่ถืุดิบได�เพ่ยงพอต่่อ
การจัดจำาหน่าย ทำาให�บริษัทฯ ส้ญเส่ยโอกาสในการสร�างยอดข้ายได� 

อย่างไรก็ต่าม บริษัทฯ ม่การเก็บข้�อม้ลยอดจำาหน่ายข้นมหวานและเคัร่�องด่�มแต่่ละประเภทจากทุกสาข้า ซึ�งสามารถืนำา
มาใช�วิเคัราะห์และคัาดการณ์ปริมาณการจำาหน่ายข้นมหวานและเคัร่�องด่�มแต่่ละประเภท ทำาให�สามารถืประมาณการ
และประเมินปริมาณวัต่ถืุดิบท่�จะใช�และสามารถืสั�งซ่�อได�อย่างเหมาะสม สำาหรับวัต่ถืุดิบบางประเภทท่�ม่คัวามผู้ันผู้วน
สง้หรอ่มค่ัวามต่�องการใช�ในปริมาณมากนั�น บริษทัฯ จะทำา สญัญากำาหนดปริมาณหรอ่ราคัาท่�ผู้้�จัดหาวตั่ถุืดบิต่�องจำาหนา่ย
ให�กับบรษิทัฯ ซึ�งสญัญาซ่�อข้ายท่�จดัทำานั�น บรษิทัฯ ยดึหลกัคัวามยตุ่ธิรรมสำาหรบัทกุฝ่า่ยและเน�นการสร�างคัวามสมัพนัธ์
ท่�ด่กับผู้้�ข้าย นอกจากน่� บริษัทฯ ยังม่การสร�างสรรคั์สินคั�าใหม่เพ่�อใช�ประโยชน์จากวัต่ถืุดิบท่�ราคัาด่และได�คัุณภาพมา
ชดเชย และฝ่่ายจัดซ่�อยังดำาเนินการสรรหาผู้้�ผู้ลิต่และผู้้�จำาหน่ายสินคั�าและวัต่ถืุดิบรายใหม่ท่�ม่ศักยภาพอย้่เสมอ

 2) ความ่เสุี่ยงจัากภีาวะการแข่งขันสุูงของอุตสุาหกรรม่รวม่ถึงการลอกเลียนแบบ

ในปจัจบุนั ผู้้�บรโิภคัในประเทศไทยนยิมรบัประทานอาหารนอกบ�านกนัมากขึ้�น และนยิมรบัประทานข้นมหวานภายหลงั
การรับประทานอาหารคัาว หร่อรับประทานเป็นอาหารว่าง ทำาให�เกิดภาวะการแข่้งขั้นส้ง การลอกเล่ยนแบบ และม่ผู้้�
ประกอบการรายใหม่ๆ  เข้�ามาในอตุ่สาหกรรม รวมทั�งมข่้นมหวานและเคัร่�องด่�มท่�มร่ป้แบบจากต่า่งประเทศ อาท ิไต่�หวนั
เกาหล่ และญ่�ปุ่น ท่�ดำาเนินธุรกิจโดยทั�งผู้้�ประกอบการชาวไทยและชาวต่่างชาต่ิในอุต่สาหกรรมมากข้ึ�นเร่�อยๆ ซึ�งอาจส่ง
ผู้ลกระทบต่่อส่วนแบ่งทางการต่ลาด การเต่ิบโต่ และผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ได�

สำาหรบัการแก�ปญัหาท่�เกดิข้ึ�นน่� บรษิทัมุง่เน�นท่�การรกัษามาต่รฐานสนิคั�าและการบรกิารท่�ประทับใจ รวมถืงึการออกสนิ
คั�าใหม่ๆ ท่�ม่คุัณภาพและไม่ซำ�าใคัรออกมาบริการล้กคั�าอย่างต่่อเน่�องเพ่�อคัวามพอใจส้งสุดข้องล้กคั�าอย่างสมำ�าเสมอ 
การให�บริการท่�เป็นเลิศ อ่กทั�งม่รสชาต่ิท่�ไม่ม่ผู้้�ประกอบการรายอ่�นสามารถืลอกเล่ยนแบบได� ทำาให�บริษัทฯ สามารถื
แข้่งข้ันกับผู้้�ประกอบการรายอ่�นในอุต่สาหกรรมได�

ความ่เสุี่ยงในการประกอบธุรกิจั  
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 3) ความ่เสุี่ยงในการจััดหาบุคลากรในฝ่่ายปฏิิบัติการแต่ละสุาขา

ปญัหาการว่าจ�างและลาออกข้องพนกังานถ่ือเป็นปญัหาใหญข่้องอตุ่สาหกรรมร�านอาหารและสง่ผู้ลโดยต่รงต่อ่ต่�นทนุ
การประกอบการ เน่�องจากธุรกิจข้องบริษัทฯ เป็นธุรกิจจำาหน่ายข้นมหวานและเคัร่�องด่�ม รวมทั�งต่�องม่การบริการ ดัง
นั�นบุคัลากรจึงเป็นกลไกสำาคััญในการข้ับเคัล่�อนธุรกิจข้องบริษัทฯ และต่�องม่การวางแผู้นในการรับพนักงานใหม่และ
ฝ่ึกอบรมอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อรองรับการเปิดสาข้าใหม่ และทดแทนพนักงานท่�อาจจะลาออกในสาข้าท่�ม่การให�บริการ
อย้่

อยา่งไรก็ต่าม บรษิทัฯ มก่ารดแ้ลเอาใจใสพ่นกังานทกุระดบัชั�น ใช�ระบบการทำาคัวามร้�จกักบัพนักงานทุกๆ คันผู้า่นระบบ
การอบรมท่�เข้�าใจง่ายและได�ผู้ล ม่การฝ่ึกอบรมอย่างต่่อเน่�อง รวมทั�งม่การวางแผู้นการเต่ิบโต่ (Career Path) และให�
โอกาสพนกังานท่�มค่ัวามสามารถืเต่บิโต่ไปต่ามลำาดบัข้ั�น จนสามารถืเปน็ถืงึระดบัผู้้�จดัการสาข้าหรอ่ผู้้�จดัการเข้ต่ได�ใน
อนาคัต่ อ่กทั�งบริษัทฯ ยังม่การด้แลเร่�องคั่าต่อบแทนและสวัสดิการให�อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถืึงการคัิดวิธ่
การให�สวสัดกิารท่�ต่รงคัวามต่�องการและสามารถืแก�ปญัหาการทำางานไปในต่วั ประกอบกบัในอนาคัต่ บรษิทัฯ มโ่คัรงการ
เข้�าร่วมกับสถืาบันอาช่วศึกษา โดยจัดให�นักศึกษาได�มาฝ่ึกปฏิิบัต่ิงานจริง ณ สาข้าข้องบริษัทฯ ซึ�งถื่อเป็นอ่กช่องทาง
หนึ�งในการสรรหาบุคัลากรท่�ม่คัุณภาพและพร�อมท่�จะทำางานกับบริษัทฯ 

 4) ความ่เสุี่ยงในการจััดเก็บและบริหารเงินสุดที่สุาขา

บริษัทฯ รับชำาระคั่าสินคั�าท่�หน�าร�านข้องแต่่ละสาข้าในร้ปแบบเงินสด บัต่รเคัรดิต่ คัิวอาร์โคั�ด บัต่รข้องข้วัญ (Gift 
Voucher) หรอ่ E-Voucher หากบริษทัฯ มย่อดข้ายต่อ่วนัส้งข้ึ�น  ทำาให�มเ่งนิสดในคัวามดแ้ลข้องพนกังานเพิ�มข้ึ�น บรษิทัฯ
ม่คัวามเส่�ยงท่�เงินสดดังกล่าวจะส้ญหาย หร่อไม่สามารถืกระทบกับยอดข้ายในแต่่ละวันได�

อยา่งไรกด็ ่บรษิทัฯ ต่ระหนกัถืงึคัวามเส่�ยงดงักลา่ว บรษัิทฯ จงึได�มม่าต่รการคัวบคัมุเงนิสดท่�เกดิจากการจำาหนา่ยข้นม
หวานในแต่่ละสาข้าเพ่�อลดคัวามเส่�ยงดังกล่าว โดย (1) กำาหนดม้ลค่ัาข้ั�นต่ำ�าให�แก่พนักงานแคัชเช่ยร์ท่�จะต่�องดำาเนิน
การให�ผู้้�จดัการสาข้าหรอ่ทม่ผู้้�จดัการต่รวจสอบยอดเงนิและแบง่จดัเกบ็เข้�าต่้�เซฟทนัท ่ (2) กำาหนดให�ผู้้�จดัการสาข้าหรอ่
ทม่ผู้้�จัดการเป็นผู้้�นบัเงนิสดและกระทบยอดการข้ายทุกสิ�นวนัเพ่�อส่งยอดให�สำานกังานใหญ่ (3) กำาหนดให�ผู้้�จัดการสาข้า
ร่วมกับผู้้�ช่วยผู้้�จัดการหร่อพนักงานอาวุโส เป็นผู้้�นำาเงินสดจากการข้ายในแต่่ละวันไปฝ่ากเข้�าบัญช่ธนาคัาร และ (4) 
การเข้�ามาสุม่ต่รวจนบัเงนิสดและวธ่ิการปฏิิบตั่ใินการเกบ็เงนิสด 2 คัรั�งต่อ่เดอ่น โดยผู้้�จดัการแผู้นกต่รวจสอบคัณุภาพ
 1 คัรั�งและการสุ่มจากผู้้�จัดการเข้ต่อ่ก 1 คัรั�ง เพ่�อให�แน่ใจว่าทุกสาข้าได�ปฏิิบัต่ิต่ามข้ั�นต่อนท่�บริษัทฯ กำาหนดไว�อย่าง
ถื้กต่�อง  

นอกจากน่� บริษัทฯ ยังสนับสนุนให�ล้กคั�าชำาระคั่าสินคั�าด�วยร้ปแบบอ่�นๆ ท่�ไม่ใช่เงินสดเพิ�มมากข้ึ�น รวมถืึงอย้่ระหว่าง
การจัดทำา Application ข้องบริษัทฯ ซึ�งคัาดว่าจะเสร็จสมบ้รณ์พร�อมใช�ในกลางปี 2563 โดยใน Application น่� ล้กคั�า
สามารถืชำาระคั่าสินคั�าผู้่านทาง E-Wallet ได� ซึ�งจะช่วยลดปริมาณเงินสดในแต่่ละสาข้าลงได�
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 5)  ความ่เสุีย่งจัากการไม่สุ่าม่ารถตอ่สุญัญาเชา่สุถานท่ี การเพิม่่ขึ�นของคา่เชา่ และการไม่่สุาม่ารถ
หาพื�นที่เช่าเพื่อเป่ดสุาขาใหม่่ในห้างสุรรพสุินค้าและคอม่มู่นิตี�ม่อลล์

สาข้าข้องบริษัทฯ ส่วนใหญ่ในการจำาหน่ายข้นมหวานและเคัร่�องด่�ม ต่ั�งอย้่ในห�างสรรพสินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์ ซึ�ง
บริษัทฯ ได�ม่การทำาสัญญาเช่าพ่�นท่�กับห�างสรรพสินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์ โดยม่อายุสัญญาเช่าประมาณ 3 - 6 ปี 
ทำาให�ต่�องม่การต่่อสัญญาเช่าภายหลังหมดอายุสัญญา และจากการท่�ในปัจจุบันม่การแข่้งข้ันในอุต่สาหกรรมอาหาร
ทั�งอาหารคัาว อาหารหวาน และเคัร่�องด่�มคัอ่นข้�างสง้ มร่�านเปิดใหม่ท่�มร่ป้แบบข้นมหวานและเคัร่�องด่�มท่�คัล�ายคัลึงกบั
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ข้องบริษัทฯ อย่างต่่อเน่�อง ทำาให�ม่การแข้่งข้ันระหว่างผู้้�ประกอบการเพ่�อให�ได�ทำาเลท่�เป็นจุดเด่นในการเปิด
ร�าน และทำาให�ห�างสรรพสินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์หลายแห่งม่อำานาจต่่อรองกับผู้้�ประกอบการ ซึ�งอาจทำาให�ห�างสรรพ
สินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์ ไม่ต่่อสัญญาเช่ากับบริษัทฯ หากม่ผู้้�ประกอบการรายอ่�นยอมจ่ายคั่าเช่าในราคัาท่�ส้งกว่า 
หร่ออาจข้ึ�นคั่าเช่าเม่�อม่การต่่อสัญญาได� รวมทั�งอาจทำาให�บริษัทฯ ม่คัวามเส่�ยงท่�ไม่สามารถืหาพ่�นท่�เช่าเพ่�อเปิดสาข้า
ใหม่ในอัต่ราคั่าเช่าท่�เหมาะสมได� ซึ�งหากเกิดเหตุ่การณ์ข้ึ�นค่ัาเช่าในพ่�นท่�เดิม หร่อบริษัทฯ ม่คัวามจำาเป็นต่�องจ่ายค่ัา
เชา่ในอตั่ราท่�สง้ในการเปดิสาข้าใหม ่อาจทำาให�ส่งผู้ลกระทบต่อ่ผู้ลการดำาเนนิงานข้องบริษทัฯ ในสว่นข้องต่�นทนุคัา่เชา่
สถืานท่�อย่างม่นัยสำาคััญ 

อยา่งไรกต็่าม บริษัทฯ เป็นพนัธมิต่รทางธุรกิจกับห�างสรรพสินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์ชั�นนำา ม่คัวามสัมพนัธท์่�ด่กับผู้้�ให�
เช่ามาเป็นเวลานาน ม่ประวัต่ิการชำาระคั่าเช่าท่�ด่ ปฏิิบัต่ิต่ามสัญญาเช่ามาโดยต่ลอด ไม่เคัยม่ปัญหากับผู้้�ให�เช่า และ
ท่�ผู้่านมาได�รับการต่่อสัญญาเช่ามาโดยต่ลอดในระดับราคัาท่�เหมาะสม อ่กทั�งบริษัทฯ ยังเป็นผู้้�ประกอบการร�านข้นม
หวานและเคัร่�องด่�มชั�นนำา มผู่้ลิต่ภณัฑ์์ท่�ได�รับคัวามนยิมและเป็นท่�ต่�องการข้องผู้้�บรโิภคั รวมถึืงสามารถืดงึดด้ให�ผู้้�บรโิภคั
เข้�ามาจับจ่ายใช�สอยในห�างสรรพสินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์นั�นๆ จึงทำาให�เช่�อว่าคัวามเส่�ยงดังกล่าวจะลดลง

นอกจากน่� บริษัทฯ ยังมองหาพ่�นท่�เช่าท่�ม่ทำาเลด่และม่ศักยภาพนอกเหน่อไปจากห�างสรรพสินคั�าและคัอมม้นิต่่�มอลล์
เพ่�อเปดิร�านสาข้า เช่น อาคัารสำานกังาน โรงพยาบาล สถืาบนัการศึกษา หรอ่สถืานท่�อ่�นๆ ท่�มค่ัวามเปน็ไปได�ในการเปดิ
ร�าน รวมถืึงเพิ�มการข้ายนอกสถืานท่�ในร้ปแบบข้อง Pop-up Store 

 6) ความ่เสุี่ยงจัากการกระจัุกตัวของสุาขาของบริษัทฯ

ในป ี2562 รายได�จากการข้ายข้องบรษิทัฯ ประมาณร�อยละ 93 มาจากการจำาหนา่ยข้นมหวานและเคัร่�องด่�มผู่้านสาข้า
ข้องบริษัทฯ ทั�งหมด 38 สาข้า ซึ�งจำานวนสาข้าท่�ต่ั�งอย้่ในเข้ต่กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ลม่มากถืึง 32 สาข้า ดังนั�นหากเกิด
เหต่กุารณไ์มค่ัาดคัดิ อาท ิปญัหาทางการเมอ่ง การประท�วง อทุกภยั เปน็เหต่ใุห�ห�างสรรพสนิคั�าหรอ่คัอมมน้ติ่่�มอลลไ์ด�
รับคัวามเส่ยหายหร่อต่�องปิดให�บริการ จะทำาให�สาข้าข้องบริษัทฯ ได�รับคัวามเส่ยหายหร่อต่�องปิดให�บริการเช่นกัน  ซึ�ง
หากเกิดกรณ่ดังกล่าว และสาข้าข้องบริษัทฯ ไม่สามารถืจำาหน่ายได�เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับวัต่ถืุดิบหร่อ
ผู้ลิต่ภัณฑ์์บางประเภทท่�ม่อายุจำากัด อาจเกิดการหมดอายุและเส่�อมสภาพได� กรณ่ดังกล่าว จะส่งผู้ลกระทบต่่อฐานะ
การเงินและผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ อย่างม่นัยสำาคััญ 

อย่างไรก็ต่าม บริษัทฯ ยังคังม่แผู้นท่�จะข้ยายสาข้าเพิ�มต่ามหัวเม่องใหญ่ในต่่างจังหวัดท่�ม่ศักยภาพและม่กำาลังซ่�อส้ง 
นอกจากน่� สาข้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑ์ลท่�บริษัทฯ ม่อย้่ทั�ง 31 สาข้านั�นม่การกระจายต่ัวไปต่ามพ่�นท่�ต่่างๆ ไม่ได�
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กระจุกต่ัวอย้่ท่�ใดท่�หนึ�งเพ่ยงท่�เด่ยว ซึ�งจะช่วยลดคัวามเส่�ยงข้องการกระจุกต่ัวข้องสาข้าข้องบริษัทฯ ได�  

 7) ความ่เสุี่ยงจัากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม่ของผู้บริโภีค 

หากพิจารณาต่ั�งแต่อ่ดต่่จนถึืงปจัจบุนัพบว่า ผู้้�บริโภคัมก่ารเปล่�ยนแปลงพฤติ่กรรมการรับประทานอาหารและข้นมหวาน
อย่้ต่ลอดเร่�อยมา เช่น แต่่เดิมท่�อาจม่การรับประทานข้นมหวานจำาพวกข้นมไทยเท่านั�น ก็ม่การเปล่�ยนแปลงจนมา
เปน็การรับประทานข้นมประเภทเบเกอร่�หร่อไอศกรม่ หรอ่ผู้สมผู้สานระหว่างเบเกอร่�และไอศกรม่เพิ�มข้ึ�น เป็นต่�น สง่ผู้ล
ให�บริษทัฯ มค่ัวามเส่�ยงท่�ในอนาคัต่ผู้้�บริโภคัซึ�งเป็นลก้คั�าข้องบริษัทฯ อาจจะเปล่�ยนแปลงพฤติ่กรรมในการบริโภคัข้นม
หวาน ต่ามภาวะเศรษฐกิจ สังคัมและคัวามนิยมท่�เปล่�ยนแปลงไป รวมถืึงคัวามใส่ใจในสุข้ภาพข้องผู้้�บริโภคัท่�อาจลด
หร่อหล่กเล่�ยงการรับประทานข้นมหวาน ซึ�งหากม่การเปล่�ยนแปลงพฤต่ิกรรมข้องผู้้�บริโภคัในเร่�องดังกล่าวเป็นจำานวน
มาก อาจจะส่งผู้ลกระทบต่่อผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ได�อย่างม่นัยสำาคััญ

อย่างไรก็ต่าม บริษัทฯ ได�ให�คัวามสำาคััญกับคัวามต่�องการและคัวามพึงพอใจข้องล้กคั�า จึงให�คัวามสำาคััญกับการวิจัย
และพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์ข้องบริษัทฯ ให�ม่คัวามหลากหลาย แปลกใหม่ ทันสมัย อย้่เสมอ ซึ�งรวมถืึงการวิจัยและพัฒนา
ผู้ลติ่ภัณฑ์์ท่�เก่�ยวกบัอาหารสขุ้ภาพ เพ่�อให�สามารถืต่อบสนองต่อ่การเปล่�ยนแปลงพฤต่กิรรมข้องผู้้�บรโิภคัในอนาคัต่ได�
 
 8) ความ่เสุี่ยงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสุารสุนเทศ์ 

บริษัทฯ นำาเอาระบบเทคัโนโลย่สารสนเทศมาใช�ในการทำางานข้องหน่วยงานต่่างๆ อาทิ ระบบงานบัญช่ การจัดซ่�อ
วตั่ถืดุบิ การคัำานวณต่�นทนุสนิคั�า การบรหิารสนิคั�าคังคัลงั รวมถืงึนำามาใช�ในการจดัการเก่�ยวกบัระบบการข้ายหน�าร�าน
การสะสมแต่�มสมาชิก และอย้่ระหว่างการจัดทำา Application ข้องบริษัทฯ เอง ดังนั�น หากระบบเทคัโนโลย่สารสนเทศ
ม่ปัญหาข้ัดข้�องหร่อไม่สามารถืใช�งานได�ต่ามปกต่ิ อาจทำาให�ม่ผู้ลกระทบต่่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ ได� 

เพ่�อลดคัวามเส่�ยงเก่�ยวกับระบบเทคัโนโลย่สารสนเทศ บริษัทฯ จึงม่การพัฒนาระบบเทคัโนโลย่สารสนเทศอย่างต่่อ
เน่�อง จัดทำาคั้่ม่อข้ั�นต่อนการปฏิิบัต่ิงานให�คัรอบคัลุมระบบงานต่่างๆ และจัดทำาแผู้นการสำารองข้�อม้ลพร�อมก้�คั่นระบบ
(Disaster Recovery Plan) เพ่�อให�มั�นใจว่า บริษัทฯ สามารถืดำาเนินธุรกิจต่่อไปได�เม่�อม่ปัญหาข้ัดข้�องเก่�ยวกับระบบ
เกิดข้ึ�น นอกจากน่� บริษัทฯ ม่การส่�อสารให�คัวามร้�แก่พนักงานเป็นระยะเก่�ยวกับการโจมต่่ทางไซเบอร์ เพ่�อให�พนักงาน
ต่ระหนักและเพิ�มคัวามระมัดระวังในการใช�งานระบบเทคัโนโลย่สารสนเทศ

 9) ความ่เสุี่ยงจัากจั�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง 

ธุรกิจร�านอาหารเป็นหนึ�งในธุรกิจท่�ม่คัวามเก่�ยวโยงกับธุรกิจท่องเท่�ยว ซึ�งร�านอาฟเต่อร์ ย้ เป็นหนึ�งในร�านอาหารท่�เป็น
จุดหมายข้องนักท่องเท่�ยวต่่างชาต่ิ ทำาให�หลายสาข้าข้องบริษัทฯ โดยเฉพาะสาข้าในเข้ต่ต่ัวเม่องม่จำานวนนักท่องเท่�ยว
มาใช�บรกิารคัอ่นข้�างมาก ดงันั�น หากเกดิสถืานการณท์่�ทำาให�นกัทอ่งเท่�ยวปรบัต่วัลดลง อาจสง่ผู้ลให�ปรมิาณลก้คั�าต่า่ง
ชาต่ิข้องบริษัทฯ ลดลงจนส่งผู้ลกระทบต่่อฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ได�

อยา่งไรก็ต่าม จากข้�อมล้สถิืต่ขิ้องบรษิทัฯ พบว่ากว่าร�อยละ 80 ข้องลก้คั�าข้องบริษัทฯ เป็นชาวไทย และสาข้าท่�มป่ริมาณ
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นักท่องเท่�ยวต่่างชาต่ิมาใช�บริการคั่อนข้�างมากม่เพ่ยงไม่ก่�สาข้าในเข้ต่ต่ัวเม่องเท่านั�น จึงทำาให�เช่�อว่ากรณ่ท่�จำานวนนัก
ท่องเท่�ยวต่่างชาต่ิลดลงจะไม่ส่งผู้ลกระทบต่่อฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ อย่างม่นัยสำาคััญ

 10) ความ่เสุี่ยงจัากโรคระบาด 

ในอด่ต่ท่�ผู้่านมาเม่�อม่โรคัระบาดเกิดข้ึ�นจะส่งผู้ลกระทบต่่อธุรกิจในหลายภาคัส่วนรวมถืึงธุรกิจร�านอาหาร เน่�องจาก
การระบาดข้องโรคัส่งผู้ลกระทบต่่อคัวามเช่�อมั�นข้องประชาชนในการไปยังสถืานท่�ปิดหร่อสถืานท่�ม่คันอย่้เป็นจำานวน
มาก ซึ�งร�านอาหารจัดเป็นหนึ�งในสถืานท่�ปิด และร�านสาข้าข้องบริษัทฯ เก่อบทั�งหมดต่ั�งอย้ใ่นห�างสรรพสินคั�าหร่อคัอม
ม้นิต่่�มอลล์ซึ�งม่คันเป็นจำานวนมาก การเกิดโรคัระบาดจึงอาจทำาให�จำานวนล้กคั�าข้องบริษัทฯ ลดลง และส่งผู้ลกระทบ
ต่่อรายได�ข้องบริษัทฯ อย่างม่นัยสำาคััญ

อย่างไรก็ต่าม จากคัวามนิยมข้องผู้้�บริโภคัในการสั�งสินคั�าแบบ Food Delivery ท่�เพิ�มข้ึ�น และจากการท่�บริษัทฯ ได�
พัฒนาบรรจุภัณฑ์์เป็นพิเศษสำาหรับสินคั�าในร�านเพ่�อให�สามารถืส่งสินคั�าแบบ Food Delivery ได�โดยท่�ล้กคั�าจะได�รับ
สนิคั�าท่�มคุ่ัณภาพและรสชาติ่เชน่เดย่วกับการรับประทานในร�าน ทำาให�เช่�อว่าล้กคั�าส่วนหนึ�งจะหันมาใช�บริการสั�งสนิคั�า
แบบ Food Delivery แทนการไปรับประทานท่�ร�านสาข้า ซึ�งช่วยลดผู้ลกระทบต่่อรายได�ข้องบริษัทฯ ลง นอกจากน่� 
บริษัทฯ ให�คัวามสำาคัญักับเร่�องคัวามสะอาดข้องร�านเสมอมาเน่�องจากเป็นปัจจยัสำาคัญัข้องธุรกิจอาหาร จงึมฝ่่า่ยต่รวจ
สอบคุัณภาพไปต่รวจสอบเปน็ประจำา ทำาให�ลก้คั�าสามารถืมั�นใจในคัวามสะอาดและคัวามปลอดภัยในการไปใช�บรกิาร
ท่�ร�านสาข้าข้องบริษัทฯ ได�

 1) ความ่เสุี่ยงจัากการม่ีกลุ่ม่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ม่ากกว่าร้อยละ 50 

ณ วันท่� 11 ม่นาคัม 2563 กลุ่มคัุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (“กลุ่มคัุณกุลพัชร์ฯ”) และกลุ่มคัุณแม่ทัพ ต่.สุวรรณ (“กลุ่ม
คัณุแมท่พัฯ”) ถ่ือหุ�นทั�งหมดในบริษทัฯ จำานวนร�อยละ 37.07 และร�อยละ 31.77 ข้องจำานวนหุ�นท่�จำาหนา่ยได�แล�วทั�งหมด
ข้องบริษัทฯ ต่ามลำาดับ ซึ�งทั�ง 2 กลุ่มม่คัวามสัมพันธ์ทางเคัร่อญาต่ิ ทำาให�ม่แนวโน�มการออกเส่ยงไปในทิศทางเด่ยวกัน 
หากนับสัดส่วนรวมกันจะทำาให�เป็นกลุ่มผู้้�ถื่อหุ�นรายใหญ่ ม่สัดส่วนการถื่อหุ�นมากกว่าร�อยละ 50 ซึ�งสัดส่วนการถื่อหุ�น
ดงักล่าว จะทำาให�สามารถืคัวบคุัมบรษิทัฯ และมอิ่ทธพิลต่อ่การตั่ดสินใจท่�ต่�องได�รับมต่ทิ่�ประชุมผู้้�ถ่ือหุ�นได�เก่อบทั�งหมด
 ยกเว�นเร่�องกฎหมายหร่อข้�อบังคัับบริษัทฯ ซึ�งกำาหนดให�ต่�องได�รับเส่ยง 3 ใน 4 ข้องท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�น ดังนั�นผู้้�ถื่อหุ�นราย
อ่�นข้องบรษิทัฯ จงึมค่ัวามเส่�ยงในการไมส่ามารถืรวบรวมคัะแนนเสย่งเพ่�อต่รวจสอบและถืว่งดลุเร่�องท่�ผู้้�ถือ่หุ�นใหญเ่สนอ
ให�ท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�นพิจารณา 

อย่างไรก็ต่าม คัณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการทั�งหมด 7 ท่าน ในจำานวนน่�ม่กรรมการท่�เป็นกรรมการอิสระ
จำานวน 3 ท่าน และม่กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการต่รวจสอบและประธานกรรมการบริษัท เพ่�อทำาหน�าท่�ต่รวจ
สอบ ถื่วงดุลการต่ัดสินใจ และพิจารณาอนุมัต่ิรายการต่่างๆ ก่อนนำาเสนอต่่อท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�น นอกจากน่�ในกรณ่ท่�เข้�า
ทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้้�ถื่อหุ�นรายใหญ่ ผู้้�ม่อำานาจคัวบคัุมกิจการ กิจการท่�เก่�ยวข้�อง รวมถืึงบุคัคัลท่�อาจ
มค่ัวามขั้ดแย�ง บคุัคัลดงักลา่วจะไม่มสิ่ทธอิอกเสย่งในการอนุมตั่ริายการดังกลา่ว และในกรณ่ท่�มก่ารเสนอข้ายหลักทรัพย์

ความ่เสุี่ยงด้านการบริหารจััดการ
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ท่�กระทบต่่อผู้้�ถื่อหุ�น ผู้้�ถื่อหุ�นรายย่อยม่สิทธิออกเส่ยงคััดคั�าน โดยใช�คัะแนนเส่ยงเพ่ยงร�อยละ 10 ข้องผู้้�ถื่อหุ�นท่�มาร่วม
ประชุม รวมทั�งในการอนุมัต่ิรายการจะต่�องปฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์ข้องสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ 
(“สำานักงาน ก.ล.ต่.”) และต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต่ลาดหลักทรัพย์ฯ”)

 2) ความ่เสุี่ยงจัากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เน่�องจากคุัณแม่ทัพ ต่.สุวรรณ (“คุัณแม่ทัพฯ”) และคุัณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ (“คุัณกุลพัชร์ฯ”) เป็นผู้้�ร่วมก่อต่ั�ง
บรษิทัฯ ซึ�งทั�ง 2 ทา่นเป็นกรรมการ ผู้้�ถ่ือหุ�นรายใหญ่ และผู้้�บริหารข้องบริษัทฯ มค่ัวามสำาคัญัในการบริหารงานให�บริษทัฯ
ม่ช่�อเส่ยงและเป็นท่�ยอมรับข้องผู้้�บริโภคั อ่กทั�งทำาให�บริษัทฯ ม่ฐานะทางการเงินท่�มั�นคัง และม่ผู้ลการดำาเนินงานท่�ด่ 
โดยคัุณแม่ทัพฯ ด้แลการบริหารงานข้องบริษัทฯ ในภาพรวม คัวามเป็นไปในร�านรวมถืึงการทำาต่ลาดข้ยายสาข้า ใน
ข้ณะท่�คัณุกลุพชัรฯ์ จะเปน็ผู้้�คัดิคั�นพฒันาผู้ลติ่ภณัฑ์์ ส้ต่รข้นมและเมนท้่�จำาหนา่ยในร�าน ดแ้ลการต่ลาดและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สนิคั�าข้องบริษทัฯ ดงันั�นหากบริษทัฯ สญ้เสย่ผู้้�บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผู้ลกระทบต่อ่การบริหารจัดการ
ข้องบริษัทฯ และการดำาเนินกิจการ ซึ�งอาจส่งผู้ลต่่อเน่�องถืึงผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ อย่างม่นัยสำาคััญ 

อย่างไรก็ต่าม โคัรงสร�างการจัดการข้องบริษัทฯ ได�ม่การกระจายอำานาจ การบริหารจัดการ ข้อบเข้ต่หน�าท่�คัวามรับผู้ิด
ชอบไปยังผู้้�บริหารสายงานต่่างๆ ซึ�งผู้้�บริหารและหัวหน�างานในหน่วยงานต่่างๆ ข้องบริษัทฯ ม่คัวามร้� คัวามสามารถื 
ประสบการณ์การทำางานในสายงานท่�เก่�ยวข้�อง และประสบการณ์การทำางานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากน่�
บริษัทฯ ม่โคัรงสร�างการจัดการท่�ด่ ม่การจัดทำาแผู้นการข้ยายสาข้าและธุรกิจข้องบริษัทฯ รวมถืึงจัดทำางบประมาณ
ประจำาปี ดังนั�นการม่โคัรงสร�างการจัดการรองรับ ม่การกระจายอำานาจในการดำาเนินงานและการจัดเต่ร่ยมแผู้นงาน
สำาหรับบริษัทฯ ข้�างต่�น จะสามารถืช่วยลดคัวามเส่�ยงจากการพึ�งพิงผู้้�ถื่อหุ�นรายใหญ่/ผู้้�บริหารทั�ง 2 ท่านได� 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

กลุ่ม่ผู้ถือหุ้น จั�านวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ/1

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 259,669,759 31.84 

นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ/2 19,403,437 2.38

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ/2 14,982,187 1.83

นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ/3 6,440,037 0.79

นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ/4 1,875,000 0.23

รวม่กลุ่ม่นางสุาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 302,370,420 37.07

2 กลุ่มนายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ/1

นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ 239,793,750 29.40

นางสาวกนิษฐะวิริยา ต่.สุวรรณ/5 19,328,125 2.37

รวม่กลุ่ม่นายแม่่ทัพ ต.สุุวรรณ 259,121,875 31.77

3 UBS AG Singapore Branch 31,798,991 3.90

4 บริษัท ไทยเอ็นว่ด่อาร์ จำากัด 17,123,445 2.10

5 Morgan Stanley & Co. International Plc. 7,792,700 0.95

6 ทพ. วิรัช ธน้พราน 5,754,800 0.71

7 นายสำาราญ กนกวัฒนาวรรณ 5,000,000 0.61

8 นางสาวปิยวรรณ พินิจวรารักษ์ 4,898,000 0.60

9 กองทุนเปิดทิสโก� Mid/Small Cap อิคัวิต่่� 4,552,700 0.56

10 นายอรรถืวัต่ิ ศิริสิทธิธงไชย 4,400,000 0.54

11 อ่�นๆ 172,810,630 21.19

รวม่ทั�งหม่ด 815,623,561 100.0

หม่ายเหตุ: /1  กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณเป็นเคัร่อญาต่ิกับกลุ่มนายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ
/2    นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นน�องชายข้องนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
/3  นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ เป็นมารดาข้องนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
/4  นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นบิดาข้องนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
/5  นางสาวกนิษฐะ วิริยา ต่.สุวรรณ เป็นพ่�สาวข้องนายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ

รายช่�อผู้้�ถื่อหุ�นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่�ปรากฏิในสมุดทะเบ่ยนผู้้�ถื่อหุ�น ณ วันท่� 11 ม่นาคัม 2563 สรุปได�ดังน่� 
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นโยบายการจั่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ม่นโยบายจ่ายเงินปันผู้ลให�แก่ผู้้�ถื่อหุ�นในอัต่ราไม่น�อยกว่าร�อยละ 50 ข้องกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภาย
หลังหักภาษ่เงินได�นิติ่บุคัคัล และเงินสำารองต่่างๆ ทุกประเภทต่ามท่�กำาหนดไว�ในกฎหมายและข้�อบังคัับข้องบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ต่าม การจ่ายเงินปนัผู้ลดงักลา่วอาจมก่ารเปล่�ยนแปลงได�ข้ึ�นอย่้กับคัวามจำาเปน็ และคัวามเหมาะสมอ่�นๆ ต่าม
ท่�คัณะกรรมการบริษัทเห็นสมคัวร ทั�งน่� การจ่ายเงินปันผู้ลประจำาปีจะต่�องได�รับอนุมัต่ิจากท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�น เว�นแต่่
เปน็การจา่ยเงนิปนัผู้ลระหวา่งกาล ซึ�งคัณะกรรมการบรษัิทอาจอนมุตั่ใิห�จา่ยเงนิปนัผู้ลระหวา่งกาลได�เปน็คัรั�งคัราวเม่�อ
เห็นว่าบริษัทฯ ม่กำาไรพอท่�จะทำาเช่นนั�นได� และให�รายงานการจ่ายเงินปันผู้ลระหว่างกาลดังกล่าวให�ท่�ประชุมผู้้�ถ่ือหุ�น
ทราบในคัราวถืัดไป

นโยบายการจั่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพจิารณาจา่ยเงนิปนัผู้ลข้องบรษิทัย่อยนั�นจะอย่้ภายใต่�อำานาจการพจิารณาอนมุตั่ขิ้องคัณะกรรมการบรษิทัและ
ท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทย่อยแต่่ละบริษัท โดยจะต่�องคัำานึงถืึงผู้ลการดำาเนินงาน สภาพคัล่อง กระแสเงินสด และ
สถืานะทางการเงิน ต่ลอดจนแผู้นการลงทุนข้องบริษัทย่อยแต่่ละบริษัท รวมถืึงปัจจัยอ่�นๆ ต่ามท่�คัณะกรรมการบริษัท
และท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทย่อยแต่่ละบริษัทเห็นสมคัวร ทั�งน่� เพ่�อให�การจ่ายเงินปันผู้ลข้องบริษัทย่อยเป็นไปต่าม
หลกับรรษทัภิบาล มค่ัวามโปรง่ใส และต่รวจสอบได� เม่�อบรษัิทยอ่ยมก่ารจา่ยเงนิปันผู้ล คัณะกรรมการบรษัิทยอ่ยแต่ล่ะ
บรษิทัจะทำาการรายงานให�ท่�ประชมุคัณะกรรมการบรษิทั/คัณะกรรมการต่รวจสอบทราบในการประชมุคัราวถืดัไป ทั�งน่�
 บรษิทัออรั�ม แอนด ์ออรั�ม จำากดั บรษิทัยอ่ยข้องบรษิทัฯ มน่โยบายจา่ยเงนิปนัผู้ลให�แกผู่้้�ถือ่หุ�นในอตั่ราไมน่�อยกวา่ร�อย
ละ 50 ข้องกำาไรสทุธจิากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษเ่งินได�นติ่บิคุัคัล และเงนิสำารองต่า่งๆ ทกุประเภทต่ามท่�กำาหนด
ไว�ในกฎหมายและข้�อบังคัับข้องบริษัท

คัณะกรรมการบริษัทฯ ม่มติ่อนุมัต่ิการจ่ายเงินปันผู้ลให�แก่ผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทฯ จากผู้ลการดำาเนินงานต่ามงบการเงิน
ข้อง บรษิทัฯ สำาหรบัรอบปบีญัช ่สิ�นสดุวันท่� 31 ธนัวาคัม 2562 เป็นเงนิสดในอตั่ราหุ�นละ 0.29 บาท หรอ่คัดิเปน็จำานวน
ทั�งสิ�นไม่เกิน 236,530,832.69 บาท คัิดเป็นสัดส่วนร�อยละ  99.60 ข้องกำาไรสุทธิหลังจากหักภาษ่เงินได�ต่ามงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้องบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปต่ามนโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลข้องบริษัทฯ (ไม่น�อยกว่าร�อยละ 50 ข้องกำาไรสุทธิ
จากงบเฉพาะกิจการ)  ทั�งน่� การจ่ายเงินปันผู้ลดังกล่าว ยังจะต่�องได�รับการอนุมัต่ิจากท่�ประชุมสามัญผู้้�ถื่อหุ�น ประจำา
ปี 2563

นโยบายการจั่ายเงินปันผล
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โคัรงสร�างการบริหารจัดการข้องบริษัทฯ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562  

โครงสุร้างบริษัท

 คณะกรรม่การตรวจัสุอบ

 กรรม่การผูจ้ัดัการ

 รองกรรม่การผูจ้ัดัการ

 ผูช้ว่ยกรรม่การผูจ้ัดัการ

ฝ่่ายตรวจัสุอบภีายใน
(จ�างบริษัทภายนอก)

กรรม่การสุรรหาและ
ก�าหนดคา่ตอบแทน

ฝ่่ายปฏิิบัติการ ฝ่่ายผลิต

ฝ่่ายจััดซื�อฝ่่ายวิจััยและ
พัฒนาผลิตภีัณฑ์์

ฝ่่ายการตลาด

ฝ่่ายขนสุ่ง
และคลังสุินค้า

ฝ่่ายพัฒนา
โครงการ

ฝ่่ายโครงการ
พิเศ์ษ

ฝ่่าย
ต่างประเทศ์

ฝ่่าย
ซ่อม่บ�ารุง

ฝ่่ายบัญชี
และการเงิน

สุ�านักกรรม่การ
ผู้จััดการ

ฝ่่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่่ายเทคโนโลยี
สุารสุนเทศ์

 คณะกรรม่การบริษทั
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ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่คัณะกรรมการ 3 ชุด คั่อ คัณะกรรมการบริษัท คัณะกรรมการต่รวจสอบ และคัณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน

คณะกรรม่การบรษิทั
 
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 คัณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วย กรรมการจำานวน 7 ท่าน ดังน่�

โดยม่นางสาวจันทน่ ต่ันต่สุรฤกษ์ เป็นเลข้านุการคัณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้้�ม่อำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ต่ามหนังส่อรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้้�ม่อำานาจลงนามแทนบริษัทฯ คั่อ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ นางสาวกุลพัชร์ กนก
วัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คันน่� ลงลายม่อช่�อร่วมกันและประทับต่ราสำาคััญข้อง 
บริษัทฯ 

โครงสุร้างการจััดการ

ชื่อ-สุกุล ต�าแหน่ง

การประชุม่คณะกรรม่การ

จั�านวนครั�ง
การประชุม่

จั�านวนครั�งที่
เข้าร่วม่ประชุม่

1.  นายปร่ย์มน ปิ่นส กุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการต่รวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน 

5 5

2.  นายวิวัฒน์   กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
สรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน 

5 5

3.  นายพิเชษฐ ภ่มะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการต่รวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนด
คั่าต่อบแทน

5 5

4.  ดร. ธรรมน้ญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการต่รวจสอบ 5 5

5.  นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ กรรมการ 5 5

6.  นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 5 5

7.  นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 5 5
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ข้อบเข้ต่ อำานาจ หน�าท่� และคัวามรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้้�ถื่อหุ�นประจำาปี 2559 ข้องบริษัทฯ เม่�อวันท่� 23 ม่นาคัม 2559 ได�กำาหนดข้อบเข้ต่ อำานาจ หน�าท่�
 และคัวามรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมการบริษัท ดังต่่อไปน่�

(1)   ปฏิิบัต่ิหน�าท่� และกำากับด้แลกิจการข้องบริษัทฯ ให�เป็นไปต่ามกฎหมาย วัต่ถืุประสงคั์ ข้�อบังคัับ มต่ิท่�ประชุม
คัณะกรรมการบริษัท ต่ลอดจนมติ่ท่�ประชุมผู้้�ถ่ือหุ�น ด�วยคัวามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ คัวามรับผิู้ดชอบ และคัวาม
ระมัดระวัง เพ่�อประโยชน์ส้งสุดข้องบริษัทฯ และผู้้�ถื่อหุ�นเป็นสำาคััญ

(2)  กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางข้องธุรกิจ เป้าหมาย แผู้นธุรกิจ งบประมาณ โคัรงสร�างการบริหาร
จดัการ และอำานาจอนมุตั่ขิ้องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยต่ามท่�ฝ่า่ยจัดการนำาเสนอ และกำากบัดแ้ลการบรหิารงาน
และผู้ลการปฏิิบัติ่งานข้องฝ่า่ยจัดการ คัณะกรรมการชุดยอ่ยข้องบริษัทฯ หรอ่บุคัคัลใดๆ ซึ�งได�รับมอบหมายให�
ทำาหน�าท่�ดังกล่าวเพ่�อให�เป็นไปต่ามนโยบายท่�กำาหนดไว�อย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผู้ลเพ่�อเพิ�มม้ลค่ัา
ส้งสุดให�แก่บริษัทฯ และผู้้�ถื่อหุ�น

(3)  กำาหนดนโยบายบรหิารคัวามเส่�ยงและพจิารณาถืงึปจัจยัคัวามเส่�ยงท่�สำาคัญัอนัอาจเกดิข้ึ�น กำาหนดแนวทางใน
การจัดการคัวามเส่�ยงดังกล่าวและต่ิดต่ามผู้ลการดำาเนินงานต่ามแนวทางป้องกันคัวามเส่�ยงนั�น

(4)  ต่ิดต่ามและประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิหน�าท่�ข้องฝ่่ายจัดการ และ/หร่อคัณะกรรมการชุดย่อยข้องบริษัทฯ อย่างต่่อ
เน่�องและสมำ�าเสมอเพ่�อให�บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปต่ามแผู้นงานและงบประมาณ

(5)  ดำาเนนิการให�บรษิทัฯ และบริษทัยอ่ยมร่ะบบงานบัญชท่่�เหมาะสมและมป่ระสิทธภิาพ และจัดให�มก่ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญช่ท่�เช่�อถ่ือได� รวมทั�งจัดให�ม่ระบบคัวบคุัมภายใน และระบบต่รวจสอบภายในท่�
เพ่ยงพอและเหมาะสม

(6)  พิจารณาให�คัวามเห็นชอบในการคััดเล่อกและเสนอแต่่งต่ั�งผู้้�สอบบัญช่และพิจารณาคั่าต่อบแทนท่�เหมาะสม
ต่ามท่�คัณะกรรมการต่รวจสอบนำาเสนอกอ่นเสนอต่อ่ผู้้�ถือ่หุ�นในการประชมุสามญัประจำาปเีพ่�อพจิารณาอนมุตั่ิ

(7)  กำาหนดกรอบและนโยบายสำาหรบัการกำาหนดเงนิเด่อน การปรบัขึ้�นเงนิเด่อน การกำาหนดเงนิโบนสั คัา่ต่อบแทน
และบำาเหน็จรางวัลข้องผู้้�บริหาร รวมถืึงด้แลระบบกลไกการจ่ายคั่าต่อบแทนผู้้�บริหารท่�เหมาะสม

(8) พิจารณารายงานการต่รวจสอบข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ

(9)  พิจารณาอนุมัติ่การได�มาหร่อจำาหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน (ในกรณ่ท่�ข้นาดข้องรายการไม่จำาเป็นต่�องได�รับการ
พจิารณาโดยท่�ประชมุผู้้�ถือ่หุ�น) การลงทนุในธรุกจิใหม ่และการดำาเนนิงานใด ๆ  ให�เปน็ไปต่ามกฎหมาย ประกาศ
และระเบ่ยบข้�อบังคัับท่�เก่�ยวข้�อง
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(10)  พิจารณาอนุมัต่ิและให�คัวามเห็นต่่อรายการท่�เก่�ยวโยงกัน (ในกรณ่ท่�ข้นาดข้องรายการไม่จำาเป็นต่�องพิจารณา
โดยท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�น) ข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยให�เป็นไปต่ามกฎหมาย ประกาศ และระเบ่ยบข้�อบังคัับท่�
เก่�ยวข้�อง

(11) พิจารณาอนุมัต่ิการจ่ายเงินปันผู้ลระหว่างกาลให�แก่ผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทฯ

(12) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารคัวามเส่�ยงและต่ิดต่ามผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน

(13)  ด้แลไม่ให�เกิดปัญหาคัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ระหว่างผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั�งน่� ใน
กรณ่ท่�กรรมการรายใดม่ส่วนได�เส่ยในธุรกรรมใดท่�ทำากับบริษัทฯ หร่อม่สัดส่วนการถื่อหุ�นในบริษัทฯ และ/หร่อ
บริษัทย่อยเพิ�มข้ึ�นหร่อลดลง ให�กรรมการรายดังกล่าวแจ�งให�บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช�า

(14)  สอบทานนโยบายในการกำากับด้แลกิจการและคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัม รวมถึืงการต่่อต่�านคัอร์รัปชั�น (Anti-
Corruption) ข้องบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัต่ิรายงานผู้ลการประเมินการกำากับด้แลกิจการและคัวามรับผู้ิด
ชอบต่่อสังคัมและการต่่อต่�านคัอร์รัปชั�นประจำาปีท่�จัดทำาโดยคัณะกรรมการชุดย่อยท่�ได�รับมอบหมาย

(15)  แต่ง่ต่ั�งคัณะกรรมการชดุย่อยเพ่�อชว่ยเหลอ่และสนบัสนนุการปฏิบิตั่หิน�าท่�ข้องคัณะกรรมการบรษิทัต่ามคัวาม
เหมาะสม

(16)  แต่่งต่ั�งเลข้านุการบริษัท และ/หร่อเลข้านุการคัณะกรรมการบริษัท เพ่�อช่วยเหล่อคัณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิิบัต่ิงานต่่างๆ เพ่�อให�การดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ เป็นไปต่ามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้�อง

(17) ว่าจ�างท่�ปรึกษาหร่อบุคัคัลท่�ม่คัวามเป็นอิสระ เพ่�อให�คัวามเห็นหร่อคัำาแนะนำาต่ามคัวามจำาเป็น

(18)  ด้แลการจัดทำารายงานประจำาปี และรับผู้ิดชอบต่่อการจัดทำาและเปิดเผู้ยงบการเงินเพ่�อแสดงถืึงฐานะทางการ
เงินและผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ในรอบปีท่�ผู้่านมาเพ่�อเสนอต่่อท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�น

(19)   จัดให�ม่การประชุมผู้้�ถื่อหุ�นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เด่อนนับแต่่วันสิ�นสุดข้องรอบปีบัญช่ข้อง
  บริษัทฯ

(20)  พิจารณาอนุมัต่ิเร่�องต่่างๆ โดยคัำานึงถึืงผู้ลประโยชน์ข้องผู้้�ถ่ือหุ�นและผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยทุกกลุ่มข้องบริษัทฯ อย่าง
เป็นธรรม

(21) จัดให�ม่การกำาหนดแผู้นการส่บทอดต่ำาแหน่งผู้้�บริหารระดับส้งข้องบริษัทฯ

(22) ทบทวนและแก�ไข้กฎบัต่รคัณะกรรมการบริษัทให�สอดคัล�องกับสภาวการณ์
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(23)  มอบหมายให�กรรมการคันหนึ�งหร่อหลายคันหร่อบุคัคัลอ่�นใดปฏิิบัต่ิการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคัณะกรรมการ
บริษัทได� 

ทั�งน่� การมอบหมายอำานาจหน�าท่�และคัวามรบัผู้ดิชอบข้องคัณะกรรมการบรษิทันั�น จะไมม่ล่กัษณะเปน็การมอบอำานาจ
หรอ่มอบอำานาจช่วงท่�ทำาให�คัณะกรรมการบริษทั หรอ่ผู้้�รับมอบอำานาจจากคัณะกรรมการบริษัทสามารถือนมุตั่ริายการ
ท่�ต่นหรอ่บคุัคัลท่�อาจมค่ัวามข้ดัแย�ง (ต่ามท่�นยิามไว�ในกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้�อง) อาจมส่ว่นได�เสย่ หรอ่อาจได�รบัประโยชน์
ในลักษณะใดๆ หร่ออาจม่คัวามขั้ดแย�งทางผู้ลประโยชน์อ่�นใดกับบริษัทฯ หร่อบริษัทย่อยข้องบริษัทฯ ยกเว�นเป็นการ
อนุมัต่ิรายการท่�เป็นไปต่ามนโยบาย และหลักเกณฑ์์ท่�ท่�ประชุมผู้้�ถื่อหุ�นหร่อคัณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต่ิไว�

โดยม่นางสาวจันทน่ ต่ันต่สุรฤกษ์ เป็นเลข้านุการคัณะกรรมการต่รวจสอบ 

คัณะกรรมการต่รวจสอบม่การประชุมร่วมกับผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้�าร่วมประชุมด�วยจำานวน 1 
คัรั�ง นอกจากน่� บริษัทฯ ได�ว่าจ�างให�บริษัท สำานักงานสอบบัญช่ด่ไอเอ อินเต่อร์เนชั�นแนล จำากัด ในฐานะหน่วยงาน
ภายนอก เป็นผู้้�ต่รวจสอบภายในข้องบริษัทฯ และรายงานต่รงต่่อคัณะกรรมการต่รวจสอบ

ทั�งน่� นายปร่ย์มน  ปิ่นสกุล และดร. ธรรมน้ญ  อานันโทไทย เป็นกรรมการต่รวจสอบท่�ม่คัวามร้�และประสบการณ์ท่�จะ
สามารถืสอบทานคัวามนา่เช่�อถ่ือข้องงบการเงนิข้องบริษทัฯ โดยสามารถืดร้ายละเอย่ดคุัณสมบัต่แิละประสบการณข์้อง
กรรมการต่รวจสอบทั�ง 3 ท่านเพิ�มเต่ิมได�ในรายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการและผู้้�บริหาร

คณะกรรม่การบริษัท
 
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 คัณะกรรมการต่รวจสอบ ประกอบด�วย กรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังน่�

ชื่อ-สุกุล ต�าแหน่ง

การประชุม่คณะกรรม่การ

จั�านวนครั�ง
การประชุม่

จั�านวนครั�งที่
เข้าร่วม่ประชุม่

1.  นายพิเชษฐ ภ่มะโยธิน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการต่รวจสอบ 

4 4

2.  นายปร่ย์มน    ปิ่นสกุล กรรมการอิสระ และกรรมการต่รวจสอบ 4 4

3.  ดร. ธรรมน้ญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการต่รวจสอบ 4 4
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ข้อบเข้ต่ อำานาจ หน�าท่� และคัวามรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ 

ในการประชุมสามัญผู้้�ถื่อหุ�นประจำาปี 2559 ข้องบริษัทฯ เม่�อวันท่� 23 ม่นาคัม 2559 ได�กำาหนดข้อบเข้ต่ อำานาจ หน�าท่�
และคัวามรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ ดังต่่อไปน่�

(1) สอบทานให�บริษัทฯ ม่การรายงานทางการเงินอย่างถื้กต่�องและเปิดเผู้ยข้�อม้ลอย่างเพ่ยงพอ

(2)  สอบทานให�บริษทัฯ มร่ะบบคัวบคุัมภายใน (Internal Control) และระบบการต่รวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ท่�ม่คัวามเหมาะสมและม่ประสิทธิผู้ล และพิจารณาคัวามเป็นอิสระข้องหน่วยงานต่รวจสอบภายใน ต่ลอดจน
ให�คัวามเห็นชอบในการพิจารณาแต่่งต่ั�ง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน่วยงานต่รวจสอบภายใน หร่อหน่วยงาน
อ่�นใดท่�รับผู้ิดชอบเก่�ยวกับการต่รวจสอบภายใน

(3)  ทบทวนแผู้นการต่รวจสอบภายในประจำาปี (Audit Plan) ข้องบริษัทฯ และประเมินผู้ลการต่รวจสอบร่วมกับผู้้�
ต่รวจสอบภายในและผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ

(4)  สอบทานให�บริษัทฯ ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ ข้�อบังคัับและประกาศข้อง
ต่ลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่�เก่�ยวข้�องซึ�งม่ผู้ลใช�บังคัับกับบริษัทฯ และ/หร่อธุรกิจข้องบริษัทฯ

(5)  พิจารณา คััดเล่อก และเสนอแต่่งต่ั�งบุคัคัลซึ�งม่คัวามเป็นอิสระเพ่�อทำาหน�าท่�เป็นผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ พร�อม
ทั�งเสนอคัา่ต่อบแทนข้องบคุัคัลดงักลา่ว รวมทั�งเข้�ารว่มประชมุกับผู้้�สอบบญัชโ่ดยไมม่ฝ่่่ายจดัการเข้�ารว่มประชมุ
ด�วยอย่างน�อยปีละ 1 คัรั�ง

(6)  พจิารณารายการท่�เก่�ยวโยงกนั หร่อรายการท่�อาจจะมค่ัวามข้ดัแย�งทางผู้ลประโยชนใ์ห�เปน็ไปต่ามกฎหมายวา่
ด�วยหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งข้�อบังคัับและประกาศข้องต่ลาดหลักทรัพย์ฯ/กฎหมายท่�เก่�ยวข้�อง
ซึ�งม่ผู้ลใช�บังคัับกับบริษัทฯ และ/หร่อธุรกิจข้องบริษัทฯ ทั�งน่� เพ่�อให�มั�นใจว่ารายการดังกล่าวม่คัวามสมเหตุ่สม
ผู้ลและเป็นประโยชน์ส้งสุดต่่อบริษัทฯ

(7)  จัดทำารายงานข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ โดยเปิดเผู้ยไว�ในรายงานประจำาปีข้องบริษัทฯ ซึ�งรายงานดังกล่าว
ต่�องลงนามโดยประธานคัณะกรรมการต่รวจสอบ และต่�องประกอบด�วยข้�อม้ลอย่างน�อยดังต่่อไปน่� 

 (ก) คัวามเห็นเก่�ยวกับคัวามถื้กต่�อง คัรบถื�วน เป็นท่�เช่�อถื่อได�ข้องรายงานทางการเงินข้องบริษัทฯ
 (ข้) คัวามเห็นเก่�ยวกับคัวามเพ่ยงพอข้องระบบการคัวบคัุมภายในข้องบริษัทฯ
 (คั)   คัวามเหน็เก่�ยวกบัการปฏิิบติั่ต่ามกฎหมายวา่ด�วยหลกัทรพัยแ์ละต่ลาดหลกัทรพัย ์ข้�อบงัคับัและประกาศ

ข้องต่ลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวข้�องและม่ผู้ลใช�บังคัับกับบริษัทฯ และ/หร่อธุรกิจ         
ข้องบริษัทฯ

 (ง) คัวามเห็นเก่�ยวกับคัวามเหมาะสมข้องผู้้�สอบบัญช่
 (จ) คัวามเห็นเก่�ยวกับรายการท่�อาจม่คัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์หร่อรายการท่�เก่�ยวโยงกัน
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 (ฉ) จำานวนการประชุมคัณะกรรมการต่รวจสอบ และการเข้�าร่วมประชุมข้องกรรมการต่รวจสอบแต่่ละท่า
 (ช)  คัวามเห็นหร่อข้�อสังเกต่โดยรวมท่�คัณะกรรมการต่รวจสอบได�รับจากการปฏิิบัต่ิหน�าท่�ต่ามกฎบัต่ร 

(Charter)
 (ซ)  รายการอ่�นใดท่�เห็นว่าผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทฯ และผู้้�ลงทุนทั�วไปคัวรทราบภายใต่�ข้อบเข้ต่อำานาจ หน�าท่�

และคัวามรับผู้ิดชอบท่�ได�รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษัท

(8)  ทบทวนและเสนอให�คัณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก�ไข้ข้อบเข้ต่อำานาจ หน�าท่� และคัวามรับผู้ิดชอบข้องคัณะ
กรรมการต่รวจสอบให�สอดคัล�องกับสภาวการณ์

(9)  ต่รวจสอบผู้้�ท่�เก่�ยวข้�องภายใต่�อำานาจหน�าท่�ข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ และม่อำานาจในการว่าจ�างหร่อนำาผู้้�
เช่�ยวชาญเฉพาะด�านมาช่วยในงานต่รวจสอบ

(10)  หากพบหรอ่มข่้�อสงสยัวา่มร่ายการหรอ่การกระทำาดงัต่อ่ไปน่� ซึ�งอาจมผู่้ลกระทบอย่างมนั่ยสำาคัญัต่อ่ฐานะทางการ
เงินและผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ให�คัณะกรรมการต่รวจสอบรายงานต่่อคัณะกรรมการบริษัทเพ่�อดำาเนิน
การปรับปรุงแก�ไข้ภายในเวลาท่�คัณะกรรมการต่รวจสอบเห็นสมคัวร

 (ก) รายการท่�เกิดคัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์
 (ข้) การทุจริต่หร่อม่สิ�งผู้ิดปกต่ิหร่อม่คัวามบกพร่องท่�สำาคััญในระบบคัวบคัุมภายใน
 (คั)  การฝ่า่ฝ่นืกฎหมายวา่ด�วยหลกัทรพัยแ์ละต่ลาดหลกัทรพัย ์ข้�อบงัคับัและประกาศข้องต่ลาดหลกัทรพัยฯ์

 หร่อกฎหมายอ่�นท่�เก่�ยวข้�องและม่ผู้ลใช�บังคัับกับบริษัทฯ และ/หร่อธุรกิจข้องบริษัทฯ

  หากคัณะกรรมการบริษัทหร่อผู้้�บริหารไม่ดำาเนินการให�ม่การปรับปรุงแก�ไข้ภายในเวลาข้�างต่�น กรรมการต่รวจ
สอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่าม่รายการหร่อการกระทำาต่ามข้�างต่�นต่่อสำานักงาน ก.ล.ต่. หร่อต่ลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

(11)  ให�คัวามเห็นต่อ่ฝ่า่ยจัดการเก่�ยวกับการแต่ง่ต่ั�ง เลิกจ�าง ผู้ลการดำาเนินงาน งบประมาณ และอัต่ราข้องฝ่า่ยต่รวจ
สอบภายในหร่อหน่วยงานอ่�นใดท่�รับผู้ิดชอบเก่�ยวกับการต่รวจสอบภายใน

(12)  จัดทำารายงานการดำาเนินงานข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบเพ่�อเสนอต่่อคัณะกรรมการบริษัทอย่างน�อยปีละ 1 
คัรั�ง

(13)  สอบทานและให�คัวามเหน็เก่�ยวกบันโยบายการกำากบัดแ้ลกจิการและคัวามรบัผิู้ดชอบต่อ่สงัคัม และการต่่อต่�าน
การคัอร์รัปชั�น

(14)  ทบทวนกระบวนการการกำากับด้แลกิจการและคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัม รวมถึืงการต่่อต่�านการคัอร์รัปชั�นข้อง
บริษัทฯ
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(15)  สอบทานและให�คัวามเห็นในรายงานผู้ลการประเมินการกำากับด้แลกิจการและคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัม และ
การต่่อต่�านการคัอร์รัปชั�นประจำาปีข้องบริษัทฯ

(16)          พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะคัวามเส่�ยงท่�บริษัทฯ ประสบอย่้หร่อคัาดว่าจะเกิดข้ึ�นและส่งผู้ลกระทบ
ต่่อบริษัทฯ (Identification of Risk) และกำาหนดระดับคัวามเส่�ยงท่�ยอมรับได�ข้องบริษัทฯ (Risk Appetite) รวม
ทั�งกำาหนดนโยบายการบริหารคัวามเส่�ยงทั�งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให�ม่คัวามคัรอบคัลุมและสอดคัล�อง
กับกลยุทธ์และทิศทางข้องธุรกิจ ทั�งน่� ต่�องคัรอบคัลุมคัวามเส่�ยงอย่างน�อย 4 ประการ ดังน่�

 (ก) คัวามเส่�ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 (ข้) คัวามเส่�ยงด�านการดำาเนินงาน (Operational Risk)
 (คั) คัวามเส่�ยงด�านกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 (ง) คัวามเส่�ยงด�านกฎหมายและระเบ่ยบข้�อบังคัับต่่าง ๆ (Compliance Risk)

(17)  กำาหนดกลยุทธ์ โคัรงสร�างและทรัพยากรท่�ใช�ในการบริหารคัวามเส่�ยงข้ององคั์กรให�สอดคัล�องกับนโยบายการ
บริหารคัวามเส่�ยงต่ลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจข้องบริษัทฯ

(18) ปฏิิบัต่ิการอ่�นใดต่ามท่�คัณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยคัวามเห็นชอบข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ

โดยม่นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ เป็นเลข้านุการคัณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน

คณะกรรม่การสุรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 คัณะกรรมการต่รวจสอบ ประกอบด�วย กรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังน่�

ชื่อ-สุกุล ต�าแหน่ง

การประชุม่คณะกรรม่การ

จั�านวนครั�ง
การประชุม่

จั�านวนครั�งที่
เข้าร่วม่ประชุม่

1.  นายปร่ย์มน   ปิ่นสกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคั่า
ต่อบแทน 

1 1

2.  นายพิเชษฐ    ภ่มะโยธิน กรรมการสรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน 1 1

3.  นายวิวัฒน์  กนกวัฒนาวรรณ กรรมการสรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน 1 1
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บรษิทัฯ ได�กำาหนดคัา่ต่อบแทนกรรมการไว�อยา่งชดัเจนและโปรง่ใส สอดคัล�องกบับทบาท หน�าท่�คัวามรบัผู้ดิชอบในการ
กำากับการทำางานข้องบริษัทฯ และผู่้านการพิจารณาคัวามเหมาะสมโดยคัำานึงถืึงผู้ลประโยชน์ส้งสุดต่่อบริษัทฯ สำาหรับ
คั่าต่อบแทนกรรมการและผู้้�บริหาร ม่รายละเอ่ยดดังน่�

คา่ตอบแทนกรรม่การ

ในปี 2562 บริษัทฯ ม่คั่าใช�จ่ายเป็นคั่าต่อบแทนให�แก่กรรมการจำานวน 580,000 บาท โดยกรรมการท่�เป็นผู้้�บริหารจะได�
รับคั่าต่อบแทนในฐานะข้องผู้้�บริหารเท่านั�น จะไม่ได�รับคั่าต่อบแทนในฐานะกรรมการ 

ต่ารางแสดงคั่าต่อบแทนกรรมการข้องบริษัทฯ ในปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรม่การและผู้บริหาร 

ชื่อ-สุกุล ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2562

1.  นายปร่ย์มน   ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการต่รวจ
สอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคั่า
ต่อบแทน

220,000

2.  นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำาหนดคั่าต่อบแทน 

40,000

3.  นายพิเชษฐ ภ่มะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการต่รวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำาหนดคั่าต่อบแทน

180,000

4.  ดร. ธรรมน้ญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการต่รวจสอบ 140,000

5.  นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ กรรมการ -ไม่ม่-

6.  นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ -ไม่ม่-

7.  นายมิลล์  กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ -ไม่ม่-

รวม่ (บาท) 580,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ม่การจ่ายคั่าต่อบแทนประกอบด�วย เงินเด่อน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำารองเล่�ยงช่พ ผู้ลประโยชน์
หลังออกจากงาน ผู้ลประโยชน์ระยะยาวอ่�น และคั่าต่อบแทนอ่�นๆ ให�แก่ผู้้�บริหาร จำานวน 6 ราย รวมทั�งสิ�น 17.43 ล�าน
บาท 

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่ม่
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจัการ 

ในการดำาเนินงานท่�ผู้่านมา คัณะกรรมการบริษัท ได�ปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย วัต่ถืุประสงคั์ ข้�อบังคัับ และมต่ิท่�ประชุมผู้้�ถื่อ
หุ�นข้องบริษัทฯ รวมทั�งได�ยึดถื่อและปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ข้องบริษัทจดทะเบ่ยน (The Principles of 
Good Corporate Governance of Listed Companies) ต่ามแนวทางท่�ต่ลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด เพ่�อเป็นแนวทางใน
การดำาเนนิงานข้องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เพ่�อให�เกดิประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน และยงัทำาให�เกดิคัวามโปรง่ใสต่อ่
นักลงทุนอันจะทำาให�เกิดคัวามเช่�อมั�นในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ ต่่อบุคัคัลภายนอก โดยนโยบายการกำากับด้แล
กิจการท่�ด่ข้องบริษัทฯ คัรอบคัลุมหลักการ 5 หมวด ดังน่� 
 
หม่วดที่ 1 สุิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ต่ระหนักและให�คัวามสำาคััญในสิทธิข้ั�นพ่�นฐานต่่าง ๆ ข้องผู้้�ถื่อหุ�น ทั�งในฐานะข้องนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
เจ�าข้องบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซ่�อ ข้าย โอน หลักทรัพย์ท่�ต่นถื่ออย้่ สิทธิในการท่�จะได�รับส่วนแบ่งผู้ลกำาไรจากบริษัทฯ 
สิทธิในการได�รับข้�อม้ลอย่างเพ่ยงพอ สิทธิต่่างๆ ในการประชุมผู้้�ถื่อหุ�น สิทธิในการแสดงคัวามคัิดเห็น สิทธิในการร่วม
ต่ัดสินใจในเร่�องสำาคััญข้องบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผู้ล การแต่่งต่ั�งหร่อถือดถือนกรรมการ การแต่่งต่ั�งผู้้�สอบบัญช่
 การอนมุตั่ธิรุกรรมท่�สำาคัญัและมผู่้ลต่อ่ทศิทางในการดำาเนนิธรุกจิข้องบรษิทัฯ รวมถืงึการแก�ไข้หนงัสอ่บรคิัณหส์นธแิละ
ข้�อบังคัับข้องบริษัทฯ เป็นต่�น

ทั�งน่� บริษัทฯ ม่พันธกิจในการส่งเสริมและอำานวยคัวามสะดวกในการใช�สิทธิข้องผู้้�ถื่อหุ�น ดังน่�

(1)  บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัส่อเชญิประชมุพร�อมทั�งข้�อมล้ประกอบการประชมุต่ามวาระต่า่งๆ ให�ผู้้�ถื่อหุ�นรับทราบลว่ง
หน�าก่อนวันประชุมไม่น�อยกว่า 7 วัน หร่อระยะเวลาอ่�นใดต่ามท่�กฎหมายหร่อกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้�องประกาศ
กำาหนด รวมทั�งข้�อมล้ประกอบการประชมุท่�เพ่ยงพอเพ่�อให�ผู้้�ถือ่หุ�นได�มเ่วลาในการศกึษาข้�อมล้ลว่งหน�ากอ่นวนั
ประชุม นอกจากน่� บริษัทฯ จะนำาข้�อม้ลดังกล่าวเผู้ยแพร่ลงในเว็บไซต่์ข้องบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้้�ถื่อหุ�นด�วย

(2)  ในกรณ่ท่�ผู้้�ถื่อหุ�นไม่สามารถืเข้�าร่วมประชุมด�วยต่ัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให�ผู้้�ถื่อหุ�นสามารถืมอบฉันทะให�
กรรมการอิสระหร่อบุคัคัลอ่�นใดเข้�าร่วมประชุมแทนได� โดยใช�หนังส่อมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดต่ามท่�บริษัทฯ 
ได�จัดส่งไปพร�อมกับหนังส่อนัดประชุม

(3)  ในการจัดประชมุผู้้�ถ่ือหุ�น บริษทัฯ จะใช�สถืานท่�ซึ�งสะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผู้นท่�ซึ�งแสดงสถืานท่�จดัการ
ประชุมผู้้�ถื่อหุ�นไว�ในหนังส่อเชิญประชุม รวมถืึงเล่อกวันเวลาท่�เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพ่ยงพอ ทั�งน่� เพ่�อให�เป็นไปต่ามนโยบายท่�จะอำานวยคัวามสะดวกให�แก่ผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทฯ

(4)  ก่อนวันประชุมผู้้�ถ่ือหุ�น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให�ผู้้�ถ่ือหุ�นสามารถืส่งคัวามเห็น ข้�อเสนอแนะ หร่อข้�อซักถืามได�
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ล่วงหน�าก่อนวันประชุมต่ามหลักเกณฑ์์ท่�บริษัทฯ กำาหนด โดยบริษัทฯ จะเผู้ยแพร่หลักเกณฑ์์ดังกล่าวผู้่านทาง
เว็บไซต่์ข้องบริษัทฯ

(5)  ในการประชมุผู้้�ถือ่หุ�น บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให�ผู้้�ถ่ือหุ�นทกุรายมสิ่ทธอิยา่งเทา่เทย่มกนัในการแสดงคัวามคัดิเห็น
 ข้�อเสนอแนะหรอ่ตั่�งคัำาถืามในวาระต่า่ง ๆ  ท่�เก่�ยวข้�องได�อย่างอิสระก่อนการลงมติ่ในวาระใด ๆ  และจะมก่รรมการ
และผู้้�บริหารข้องบริษัทฯ ท่�เก่�ยวข้�องเข้�าร่วมในการประชุมผู้้�ถื่อหุ�นเพ่�อต่อบคัำาถืามในท่�ประชุม 

(6)  บรษิทัฯ จะสนบัสนนุให�มก่ารใช�บตั่รลงคัะแนนเสย่งในทกุวาระ เพ่�อคัวามโปรง่ใสและต่รวจสอบได�ในการนบัผู้ล
การลงคัะแนน

(7)  ภายหลังการประชุมผู้้�ถื่อหุ�นแล�วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำารายงานการประชุมท่�บันทึกข้�อม้ลอย่างถื้กต่�องและคัรบ
ถื�วนในสาระสำาคัญั รวมทั�งจะมก่ารบันทึกประเด็นข้�อซักถืาม คัวามคิัดเห็น และข้�อเสนอแนะท่�สำาคัญัไว�ในรายงาน
การประชุม เพ่�อให�ผู้้�ถื่อหุ�นสามารถืต่รวจสอบได� นอกจากน่� บริษัทฯ จะนำาผู้ลการลงคัะแนนในแต่่ละวาระ รวม
ทั�งรายงานการประชุมเผู้ยแพร่บนเว็บไซต่์ข้องบริษัทฯ เพ่�อให�ผู้้�ถื่อหุ�นได�พิจารณา รวมถืึงส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวไปยังต่ลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึ�งเป็นไปต่ามข้�อกำาหนดข้องสำานักงาน         
ก.ล.ต่. และต่ลาดหลักทรัพย์ฯ

(8)  บริษัทฯ จะอำานวยคัวามสะดวกให�แก่ผู้้�ถ่ือหุ�นในการได�รับเงินปันผู้ล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผู้ลด�วยวิธ่การ
โอนเงนิเข้�าบญัชธ่นาคัาร ทั�งน่� เพ่�อให�ผู้้�ถือ่หุ�นได�รบัเงนิปนัผู้ลต่รงเวลา และปอ้งกนัปญัหาเร่�องเชค็ัชำารุด สญ้หาย
หร่อส่งถืึงผู้้�ถื่อหุ�นล่าช�า

(9)  บริษัทฯ เปิดโอกาสให�ผู้้�ถ่ือหุ�นได�รับข้�อม้ลข่้าวสารและสารสนเทศข้องบริษัทฯ ท่�เป็นปัจจุบันผู้่านทางเว็บไซต์่     
ข้องบริษัทฯ อย่างสมำ�าเสมอ

หม่วดที่ 2 การปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม่กัน 

บริษทัฯ ได�กำาหนดให�มก่ารปฏิบิตั่ติ่อ่ผู้้�ถือ่หุ�นทกุรายอยา่งเทา่เทย่มกนั ไมว่า่จะเปน็ผู้้�ถือ่หุ�นรายใหญห่รอ่ผู้้�ถือ่หุ�นรายยอ่ย
ผู้้�ถื่อหุ�นท่�เป็นผู้้�บริหารหร่อผู้้�ถื่อหุ�นท่�มิได�เป็นผู้้�บริหาร ผู้้�ถื่อหุ�นสัญชาต่ิไทยหร่อต่่างด�าว โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

(1)  บรษิทัฯ จะแจ�งกำาหนดการประชุมผู้้�ถือ่หุ�น รวมทั�งวาระการประชุมท่�เก่�ยวข้�องต่อ่ต่ลาดหลักทรพัยฯ์ และเผู้ยแพร่
กำาหนดการประชมุดังกลา่วผู่้านทางเว็บไซต์่ข้องบริษทัฯ รวมทั�งจะจดัทำาและเผู้ยแพรห่นังสอ่เชญิประชมุทั�งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต่์ข้องบริษัทฯ เช่นกัน

(2)  บริษัทฯ จะอำานวยคัวามสะดวกให�ผู้้�ถื่อหุ�นรายย่อยสามารถืเสนอช่�อกรรมการหร่อเสนอวาระเพิ�มเต่ิมได�ก่อนวัน
ประชมุผู้้�ถือ่หุ�น โดยบรษิทัฯ จะกำาหนดหลกัเกณฑ์์ท่�ชดัเจนเปน็การลว่งหน�าเก่�ยวกบัวธ่ิการท่�ให�ผู้้�ถือ่หุ�นรายยอ่ย
จะเสนอช่�อบุคัคัลเพ่�อเข้�าดำารงต่ำาแหน่งกรรมการ รวมทั�งหลักเกณฑ์์เพ่�อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ�มวาระการ
ประชุมท่�ผู้้�ถื่อหุ�นรายย่อยเสนอหร่อไม่
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(3)  ในการดำาเนินการประชุมผู้้�ถื่อหุ�นแต่่ละคัรั�ง บริษัทฯ จะให�โอกาสแก่ผู้้�ถื่อหุ�นทุกรายอย่างเท่าเท่ยมกัน โดยก่อน
เริ�มการประชุม ประธานในท่�ประชุมจะช่�แจงวิธ่การใช�สิทธิออกเส่ยง และวิธ่นับคัะแนนเส่ยงข้องผู้้�ถ่ือหุ�นท่�ต่�องลง
มติ่ในแต่่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให�ผู้้�ถ่ือหุ�นและผู้้�รับมอบฉันทะท่�เข้�าร่วมประชุมทุกรายสามารถืแสดงคัวาม
คัิดเห็น ข้�อเสนอแนะ รวมทั�งซักถืามในแต่่ละวาระโดยใช�เวลาอย่างเหมาะสม และเพ่ยงพอ โดยประธานในท่�
ประชุมจะดำาเนินการประชุมต่ามระเบ่ยบวาระท่�กำาหนดไว� รวมทั�งจะมิให�ผู้้�บริหารเพิ�มวาระการประชุมท่�ไม่แจ�ง
ให�ผู้้�ถ่ือหุ�นทราบล่วงหน�าโดยไม่จำาเปน็ โดยเฉพาะวาระท่�มค่ัวามสำาคัญัซึ�งผู้้�ถ่ือหุ�นต่�องใช�เวลาในการศึกษาข้�อมล้
ก่อนการต่ัดสินใจ

(4) ในวาระเล่อกต่ั�งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให�ม่การเล่อกต่ั�งเป็นรายคัน

(5)  บริษัทฯ ได�กำาหนดให�กรรมการรายงานการม่ส่วนได�เส่ยในวาระการประชุมใด ๆ  อย่างน�อยก่อนการพิจารณาใน
วาระท่�เก่�ยวข้�องในการประชุมคัณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได�เส่ยดังกล่าวในรายงานการประชุมคัณะ
กรรมการบริษัท รวมทั�งห�ามมิให�กรรมการท่�ม่ส่วนได�เส่ยอย่างม่นัยสำาคััญในลักษณะท่�จะไม่สามารถืให�คัวาม
เห็นได�อย่างอิสระในวาระท่�เก่�ยวข้�องม่ส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั�น ๆ 

(6)  บริษัทฯ ได�กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำาข้�อม้ลภายในข้องบริษัทฯ ไปใช� โดยห�ามบุคัคัล
หรอ่หนว่ยงานท่�ทราบข้�อมล้ภายในนำาข้�อมล้ดงักลา่วไปเปดิเผู้ยต่่อหนว่ยงานหรอ่บคุัคัลอ่�นท่�ไมเ่ก่�ยวข้�อง ในกรณ่
ท่�บคุัคัลใดเปดิเผู้ยข้�อมล้ดงักลา่วหรอ่นำาข้�อมล้นั�นไปใช�ไมว่า่เพ่�อประโยชนข์้องต่นเองหรอ่ผู้้�อ่�น หรอ่กระทำารายการ
ท่�อาจเกิดคัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ ถ่ือเป็นคัวามผิู้ดอย่างร�ายแรงและจะถ้ืกลงโทษทางวินัย นอกจากน่� 
บรษิทัฯ ได�กำาหนดให�กรรมการทุกคันและผู้้�บริหารท่�มห่น�าท่�รายงานการถ่ือคัรองหลักทรัพย์ต่ามกฎหมายมห่น�า
ท่�จัดส่งรายงานดังกล่าวให�แก่เลข้านุการบริษัทเป็นประจำาและเปิดเผู้ยในรายงานประจำาปีข้องบริษัทฯ

หม่วดที่ 3 บทบาทของผู้ม่ีสุ่วนได้เสุีย 

บรษิทัฯ ได�ให�คัวามสำาคัญัต่อ่สทิธขิ้องผู้้�มส่ว่นได�เสย่ทกุกลุม่ ไมว่า่จะเปน็ผู้้�มส่ว่นได�เสย่ภายใน ได�แก ่ผู้้�ถือ่หุ�นและพนกังาน
ข้องบริษัทฯ หร่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยภายนอก เช่น คั้่คั�า ล้กคั�า เป็นต่�น  โดยบริษัทฯ ต่ระหนักด่ว่าการสนับสนุนและข้�อคัิดเห็น
จากผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินการและการพัฒนาธุรกิจข้องบริษัทฯ ดังนั�น บริษัทฯ จะปฏิิบัต่ิ
ต่ามกฎหมายและข้�อกำาหนดท่�เก่�ยวข้�องเพ่�อให�สิทธิข้องผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยดังกล่าวได�รับการด้แลอย่างด่ นอกจากน่� ในการ
ดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ บริษัทฯ ได�คัำานึงถืึงสิทธิข้องผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยทุกฝ่่าย ต่ามแนวทางดังต่่อไปน่� 

บรษิทัฯ จะดำาเนนิธรุกิจด�วยคัวามโปร่งใสและมป่ระสทิธภิาพ โดยมุง่มั�นท่�จะสร�างผู้ลการดำาเนนิ
งานท่�ด่และการเจริญเต่ิบโต่ท่�มั�นคัง เพ่�อให�เกิดประโยชน์ส้งสุดแก่ผู้้�ถื่อหุ�นในระยะยาว รวมทั�ง
ดำาเนินการเปิดเผู้ยข้�อม้ลด�วยคัวามโปร่งใสและเช่�อถื่อได�ต่่อผู้้�ถื่อหุ�น 

บริษัทฯ จะปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเท่ยม เป็นธรรม และให�ผู้ลต่อบแทนท่�เหมาะสม
 นอกจากน่� บรษิทัฯ ยงัให�คัวามสำาคัญัต่อ่การพฒันาทกัษะ คัวามร้�คัวามสามารถืและศกัยภาพ
ข้องพนักงานอย่างสมำ�าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝ่ึกอบรม เป็นต่�น โดยให�

ผู้ถือหุ้น :

พนักงาน :
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โอกาสอย่างทั�วถืึงกับพนักงานทุกคัน และพยายามสร�างแรงจ้งใจให�พนักงานท่�ม่คัวามร้�คัวาม
สามารถืส้งให�คังอย้่กับบริษัทฯ เพ่�อพัฒนาองคั์กรต่่อไป อ่กทั�งยังได�กำาหนดแนวทางในการต่่อ
ต่�านการทุจริต่คัอรัปชั�น รวมทั�งปล้กฝ่ังให�พนักงานทุกคันปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายและระเบ่ยบข้�อ
บังคัับท่�เก่�ยวข้�อง เช่น การห�ามใช�ข้�อม้ลภายในอย่างเคัร่งคัรัด เป็นต่�น

บรษิทัมก่ระบวนการในการคัดัเล่อกคั้ค่ั�าโดยการให�คั้ค่ั�าแข้ง่ข้นับนข้�อมล้ท่�เทา่เท่ยมกนั และคััด
เล่อกคั้่คั�าด�วยคัวามยุต่ิธรรมภายใต่�หลักเกณฑ์์ในการประเมินและคััดเล่อกคั้่คั�าข้องบริษัทฯ 
นอกจากน่� บรษิทัฯ ยงัได�จดัทำารป้แบบสัญญาท่�เหมาะสมและเป็นธรรมแกค่ั้สั่ญญาทกุฝ่า่ย และ
จดัให�มร่ะบบต่ดิต่ามเพ่�อให�มั�นใจวา่ได�มก่ารปฏิบัิต่ติ่ามเง่�อนไข้ข้องสญัญาอย่างคัรบถื�วน และ
ปอ้งกนัการทจุรติ่และประพฤต่มิิชอบในทกุขั้�นต่อนข้องกระบวนการจดัหา โดยบรษัิทฯ ซ่�อสนิคั�า
จากคั้่คั�าต่ามเง่�อนไข้ทางการคั�า ต่ลอดจนปฏิิบัต่ิต่ามสัญญาต่่อคั้่คั�าอย่างเคัร่งคัรัด

บริษัทฯ รับผู้ิดชอบต่่อล้กคั�าโดยการรักษาคัุณภาพและมาต่รฐานข้องสินคั�าและบริการ รวมถืึง
การต่อบสนองต่่อคัวามต่�องการข้องล้กคั�าให�คัรบถื�วนและคัรอบคัลุมให�มากท่�สุด เพ่�อมุ่งเน�น
การสร�างคัวามพงึพอใจให�แกล่ก้คั�าในระยะยาว นอกจากน่� บรษิทัฯ ยงัคัำานงึถืงึสขุ้ลักษณะและ
อนามยัข้องลก้คั�าในการบรโิภคัสนิคั�าข้องบรษิทัฯ และการให�ข้�อมล้เก่�ยวกบัสนิคั�าท่�ถืก้ต่�องและ
คัรบถื�วนแกล่ก้คั�า รวมทั�งยงัจดัให�มช่อ่งทางให�ลก้คั�าข้องบรษิทัฯ สามารถืแจ�งปัญหาสนิคั�าหรอ่
การให�บริการท่�ไม่เหมาะสมเพ่�อท่�บริษัทฯ จะได�ป้องกัน และแก�ไข้ปัญหาเก่�ยวกับสินคั�าและ
บริการข้องบริษัทฯ ได�อย่างรวดเร็ว โดยล้กคั�าสามารถืแจ�งปัญหาผู้่านช่องทางต่่างๆ ทั�งทาง
โทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ต่่างๆ ข้องบริษัทฯ เช่น เว็บไซต่์ Facebook และ Instagram

บริษัทฯ จะปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไข้ต่่าง ๆ ต่ามสัญญาท่�ม่ต่่อเจ�าหน่�เป็นสำาคััญ รวมทั�ง การชำาระคั่น
เงินต่�น ดอกเบ่�ยและการด้แลหลักประกันต่่าง ๆ ภายใต่�สัญญาท่�เก่�ยวข้�อง

บรษิทัฯ ประพฤต่ติ่ามกรอบการแข่้งขั้นท่�ด ่มจ่รรยาบรรณและอย่้ในกรอบข้องกฎหมาย รวมทั�ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข้่งข้ันอย่างเสร่และเป็นธรรม

บรษิทัฯ ใส่ใจและให�คัวามสำาคัญัต่อ่คัวามปลอดภัยต่อ่สังคัม สิ�งแวดล�อมและคุัณภาพชวิ่ต่ข้อง
ผู้้�คันท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้�องกับการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ และส่งเสริมให�พนักงานข้องบริษัทฯ ม่
จติ่สำานกึและคัวามรบัผู้ดิชอบต่อ่สิ�งแวดล�อมและสงัคัม รวมทั�งจดัให�มก่ารปฏิิบตั่ติ่ามกฎหมาย
และระเบย่บข้�อบงัคัับต่า่ง ๆ  ท่�เก่�ยวข้�องอย่างเคัร่งคัรัด นอกจากน่� บริษัทฯ พยายามเข้�าไปมส่่วน
ร่วมในกิจกรรมต่่าง ๆ ท่�เป็นการสร�างและรักษาไว�ซึ�งสิ�งแวดล�อมและสังคัม

คู่ค้า

ลูกค้า

เจั้าหนี�

คู่แข่ง

สุังคม่และสุ่วนรวม่

:

:

:

:

:
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นอกจากน่� ผู้้�มส่ว่นได�เสย่สามารถืสอบถืามรายละเอย่ด แจ�งข้�อร�องเรย่น หรอ่เบาะแสการกระทำาผู้ดิทางกฎหมาย คัวาม
ไม่ถ้ืกต่�องข้องรายงานทางการเงิน ระบบคัวบคุัมภายในท่�บกพร่อง หร่อการผิู้ดจรรยาบรรณธุรกิจข้องบริษัทฯ ผู้่าน
กรรมการอิสระ หร่อกรรมการต่รวจสอบข้องบริษัทฯ ได� ทั�งน่� ข้�อม้ลร�องเร่ยนและเบาะแสท่�แจ�งมายังบริษัทฯ จะถื้กเก็บ
ไว�เป็นคัวามลับ โดยกรรมการอิสระหร่อกรรมการต่รวจสอบจะดำาเนินการสั�งการต่รวจสอบข้�อม้ลและหาแนวทางแก�ไข้  
(หากม่) และจะรายงานต่่อคัณะกรรมการบริษัทต่่อไป โดยจะเปิดเผู้ยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต่์หร่อรายงาน
ประจำาปีข้องบริษัทฯ

หม่วดที่ 4 การเป่ดเผยข้อมู่ลและความ่โปร่งใสุ 

(1)  คัณะกรรมการบริษัทให�คัวามสำาคััญต่่อการเปิดเผู้ยข้�อม้ลท่�ม่คัวามถื้กต่�อง คัรบถื�วน เพ่ยงพอ โปร่งใส และทัน
เวลา ทั�งข้�อมล้ทางการเงินและข้�อมล้ทั�วไป ต่ลอดจนข้�อมล้อ่�นท่�มผู่้ลหรอ่อาจมผู่้ลกระทบต่อ่ราคัาหลักทรพัยข์้อ
งบรษิทัฯ ซึ�งล�วนมผู่้ลต่อ่กระบวนการตั่ดสนิใจข้องผู้้�ลงทุนและผู้้�มส่่วนได�เสย่ข้องบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผู้ย
ข้�อม้ลดังกล่าวต่ามหลักเกณฑ์์ข้องสำานักงานคัณะกรรมการกำากับต่ลาดหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ คัณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ คัณะกรรมการกำากับต่ลาดทุน และต่ลาดหลักทรัพย์ฯ

(2)  บริษัทฯ จัดให�ม่เจ�าหน�าท่�ฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่�อทำาหน�าท่�ต่ิดต่่อส่�อสารกับนักลงทุน
หร่อผู้้�ถ่ือหุ�น โดยบริษัทฯ จะจัดให�ม่การประชุมเพ่�อวิเคัราะห์ผู้ลการดำาเนินงานเป็นประจำา รวมทั�งจะเผู้ยแพร่
ข้�อม้ลข้องบริษัทฯ ข้�อม้ลทางการเงินและข้�อม้ลทั�วไปข้องบริษัทฯ ให�แก่ผู้้�ถื่อหุ�น นักวิเคัราะห์หลักทรัพย์ บริษัท
จัดอันดับคัวามน่าเช่�อถื่อ และหน่วยงานรัฐท่�เก่�ยวข้�องรับทราบผู่้านช่องทางต่่าง ๆ กล่าวคั่อ การรายงานต่่อ
สำานักงานคัณะกรรมการกำากับต่ลาดหลักทรพัยแ์ละต่ลาดหลกัทรพัย ์ต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์่ข้องบริษัทฯ
นอกจากน่� บริษัทฯ ยังให�คัวามสำาคััญในการเปิดเผู้ยข้�อม้ลอย่างสมำ�าเสมอทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่�อ
ให�ผู้้�ถ่ือหุ�นได�รับข้า่วสารเป็นประจำาผู้า่นทางเว็บไซต์่ข้องบริษัทฯ โดยข้�อมล้ท่�อย่้บนเว็บไซต์่ข้องบริษัทฯ จะมก่าร
ปรับปรุงให�ทันสมัยอย้่เสมอ ซึ�งข้�อม้ลดังกล่าวรวมถืึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข้่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน
ประจำาป ีโคัรงสร�างบริษทัฯ และผู้้�บริหาร ต่ลอดจนโคัรงสร�างการถ่ือหุ�นและผู้้�ถ่ือหุ�นรายใหญ่ หนังสอ่เชิญประชุม
เอกสารทางทะเบ่ยนข้องบริษัทฯ กฎบัต่รต่่าง ๆ เป็นต่�น

(3)  บริษัทฯ  ให�คัวามสำาคััญต่่องบการเงินข้องบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำาปี โดย
คัณะกรรมการต่รวจสอบจะเป็นผู้้�สอบทานคุัณภาพข้องรายงานทางการเงินและระบบคัวบคุัมภายใน รวมถึืง
การเปดิเผู้ยข้�อมล้สำาคัญัอย่างเพ่ยงพอในหมายเหต่ปุระกอบงบการเงนิและรายงานให�คัณะกรรมการบริษทัทราบ
 และจะจดัให�มร่ายงานคัวามรบัผู้ดิชอบข้องคัณะกรรมการต่อ่รายงานทางการเงนิแสดงคัวบคั้ก่บัรายงานข้องผู้้�
สอบบัญชใ่นรายงานประจำาป ีนอกจากน่� คัณะกรรมการยังสนับสนุนให�มก่ารจัดทำาคัำาอธิบายและการวิเคัราะห์
ข้องฝ่่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพ่�อประกอบการเปิดเผู้ยงบการเงินในทุกไต่รมาส

(4)  บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยข้�อม้ลเก่�ยวกับกรรมการแต่่ละท่าน บทบาทและหน�าท่�ข้องคัณะกรรมการบริษัท และคัณะ
กรรมการชดุยอ่ยข้องบรษิทั จำานวนคัรั�งข้องการประชมุและการเข้�าประชมุในปที่�ผู่้านมา และคัวามเหน็จากการ
ทำาหน�าท่� รวมทั�งการฝ่ึกอบรมและพัฒนาคัวามร้�ด�านวิชาช่พอย่างต่่อเน่�องในรายงานประจำาปี และแบบแสดง
รายการข้�อม้ลประจำาปีข้องบริษัทฯ รวมถืึงการเปิดเผู้ยนโยบายการจ่ายคั่าต่อบแทน ลักษณะและรายละเอ่ยด
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ข้องคั่าต่อบแทนข้องกรรมการและผู้้�บริหารระดับส้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากม่) ด�วย

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยคั่าสอบบัญช่และคั่าบริการอ่�นท่�ผู้้�สอบบัญช่ให�บริการ 

(6)  บรษิทัฯ จะจัดให�มร่ายงานนโยบายการกำากบัดแ้ลกจิการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารคัวามเส่�ยง
และนโยบายเก่�ยวกับคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัม และสิ�งแวดล�อมท่�ได�ให�คัวามเห็นชอบไว�โดยสรุป และผู้ลการ
ปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายดังกล่าวรวมทั�งกรณ่ท่�ไม่สามารถืปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายดังกล่าวได�พร�อมด�วยเหตุ่ผู้ล โดย
รายงานผู้่านช่องทางต่่าง ๆ เช่น รายงานประจำาปี และเว็บไซต่์ข้องบริษัทฯ เป็นต่�น

หม่วดที่ 5 ความ่รับผิดชอบของคณะกรรม่การ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสุร้างคณะกรรม่การและคณะกรรม่การชุดย่อย

คัณะกรรมการบรษิทัประกอบด�วยบคุัคัลซึ�งเปน็ผู้้�มค่ัวามร้�คัวามสามารถืและประสบการณท์่�สามารถืเอ่�อประโยชนใ์ห�กบั
บรษิทัฯ โดยเป็นผู้้�มบ่ทบาทสำาคัญัในการกำาหนดนโยบายและภาพรวมข้ององค์ักร ต่ลอดจนมบ่ทบาทสำาคัญัในการกำากบั
ด้แล ต่รวจสอบ และประเมินผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัทฯ ให�เป็นไปต่ามแผู้นท่�วางไว� 

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 คัณะกรรมการบริษัทม่จำานวน 7 ท่าน ประกอบด�วย

(1)    กรรมการบริษัทท่�เป็นผู้้�บริหารจำานวน 3 ท่าน (Executive Directors) ได�แก่ นายแม่ทัพ ต่.สุวรรณ                       
นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ

(2)   กรรมการบริษทัท่�ไม่เป็นผู้้�บริหารจำานวน 1 ทา่น (Non-executive Directors) ได�แก่ นายวิวฒัน์ กนกวัฒนาวรรณ

(3)    กรรมการอิสระ ซึ�งม่คุัณสมบัต่ิเป็นอิสระต่ามหลักเกณฑ์์ท่� ก.ล.ต่. กำาหนดจำานวน 3 ท่าน ได�แก่ นายพิเชษฐ      
ภ่มะโยธิน นายปร่ย์มน ปิ่นสกุล และ ดร. ธรรมน้ญ อานันโทไทย

กรรมการท่�เป็นอิสระ คัิดเป็นจำานวนไม่น�อยกว่า 1 ใน 3 ข้องจำานวนกรรมการบริษัททั�งคัณะอันจะทำาให�เกิดการถื่วงดุล
ในการพจิารณาและออกเสย่งในเร่�องต่า่ง ๆ  อยา่งเหมาะสม ทั�งน่� คัณะกรรมการบรษิทัมว่าระการดำารงต่ำาแหนง่คัราวละ
ไม่เกิน 3 ปีต่ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้�องกำาหนด โดยกรรมการอิสระจะม่วาระการดำารงต่ำาแหน่งต่่อเน่�องไม่เกิน 9 ปี เว�นแต่่
คัณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคัคัลนั�นสมคัวรดำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระข้องบริษัทฯ ต่่อไปเพ่�อประโยชน์ส้งสุด
ข้องบริษัทฯ นอกจากน่� กรรมการและผู้้�บริหารข้องบริษัทฯ สามารถืเข้�าดำารงต่ำาแหน่งกรรมการหร่อผู้้�บริหารข้องบริษัท
ในเคัร่อหร่อบริษัทอ่�นได� แต่่ต่�องเป็นไปต่ามข้�อกำาหนดข้องสำานักงานคัณะกรรมการกำากับต่ลาดหลักทรัพย์และ
ต่ลาดหลักทรัพย์ คัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ คัณะกรรมการกำากับต่ลาดทุน และต่ลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง โดยจะต่�องแจ�งต่่อท่�ประชุมคัณะกรรมการบริษัทให�รับทราบด�วย

นอกจากน่� คัณะกรรมการบริษัทยังได�แต่่งต่ั�งคัณะกรรมการต่รวจสอบเพ่�อช่วยในการกำากับด้แลกิจการข้องบริษัทฯ โดย



รายงานประจ�าปี 2562 59

คัณะกรรมการต่รวจสอบ ประกอบด�วยกรรมการต่รวจสอบจำานวน 3 ท่าน เพ่�อทำาหน�าท่�ช่วยสนับสนุนคัณะกรรมการ
บริษัทในการกำากับด้แลและต่รวจสอบการบริหารงาน การคัวบคัุมภายในและการปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้�อง รวม
ทั�งการจัดทำารายงานทางการเงิน เพ่�อให�การปฏิิบัต่ิงานและการเปิดเผู้ยข้�อม้ลข้องบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่า
เช่�อถื่อ

คัณะกรรมการบริษทัฯ ได�แต่ง่ต่ั�ง นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ดำารงต่ำาแหนง่เลข้านกุารบริษทั เพ่�อทำาหน�าท่�ในการดำาเนนิ
การท่�เก่�ยวข้�องกบัการประชมุคัณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผู้้�ถือ่หุ�น รวมทั�งสนบัสนนุงานข้องคัณะกรรมการบรษิทั
โดยการให�คัำาแนะนำาในเร่�องข้�อกำาหนดต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบต่่างๆ ท่�เก่�ยวข้�องกับการปฏิิบัต่ิหน�าท่�ข้องคัณะ
กรรมการ รวมทั�งประสานงานให�ม่การปฏิิบัต่ิต่ามมต่ิข้องคัณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความ่รับผิดชอบของคณะกรรม่การ

คัณะกรรมการบรษิทัมค่ัวามรบัผู้ดิชอบต่อ่ผู้้�ถ่ือหุ�นเก่�ยวกบัการดำาเนนิธรุกจิข้องบรษิทัฯ และมห่น�าท่�กำาหนดนโยบายและ
ทศิทางการดำาเนนิงานข้องบริษทัฯ รวมทั�งกำากับดแ้ลให�การบริหารจัดการเปน็ไปต่ามเปา้หมายและแนวทาง เพ่�อประโยชน์
ระยะยาวแกผู่้้�ถือ่หุ�นภายใต่�กรอบข้�อกำาหนดข้องกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ ข้ณะเดย่วกนักค็ัำานงึ
ถืึงผู้ลประโยชน์ข้องผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยทุกฝ่่าย ทั�งน่� โดยม่รายละเอ่ยดต่ามท่�กำาหนดไว�ในกฎบัต่รข้องคัณะกรรมการ
บริษัท

(1)  นโยบายการกำากับด้แลกิจการ

บรษิทัฯ ได�จดัให�มน่โยบายการกำากบัดแ้ลกจิการข้องบรษิทัฯ เปน็ลายลกัษณอ์กัษร เพ่�อนำาเสนอท่�ประชมุคัณะกรรมการ
ได�ให�คัวามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั�งน่� การจัดทำาคั้่ม่อการกำากับด้แลกิจการม่วัต่ถืุประสงค์ัเพ่�อเป็นแนวทางแก่
กรรมการ ผู้้�บริหาร และพนักงาน ในการปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จัดให�ม่การทบทวนนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำาทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ม่เจต่นารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ม่คัุณธรรม ม่คัวามรับผู้ิดชอบต่่อผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย
ต่ลอดจนสังคัมและสิ�งแวดล�อม โดยบริษัทฯ ได�กำาหนดข้�อพึงปฏิิบัต่ิเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่�อให�คัณะกรรมการบริษัท ผู้้�
บริหาร และพนักงานยึดถื่อเป็นหลักในการปฏิิบัต่ิ ดังน่� 
 (ก) จรรยาบรรณว่าด�วยคัวามรับผู้ิดชอบต่่อผู้้�ถื่อหุ�น 
 (ข้) จรรยาบรรณว่าด�วยคัวามสัมพันธ์ต่่อล้กคั�า
 (คั) จรรยาบรรณว่าด�วยคัวามสัมพันธ์ต่่อคั้่คั�า คั้่แข้่งทางการคั�า และเจ�าหน่�
 (ง) จรรยาบรรณว่าด�วยคัวามรับผู้ิดชอบต่่อพนักงาน
 (จ) จรรยาบรรณว่าด�วยคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัมและสิ�งแวดล�อม 

บริษัทฯ  ได�ประกาศและแจ�งให�พนักงานทุกคันรับทราบและปฏิิบัต่ิอย่างเคัร่งคัรัด
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(3) คัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

บริษัทฯ  ม่นโยบายข้จัดปัญหาคัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์อย่างรอบคัอบ ด�วยคัวามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ ม่เหตุ่ผู้ลและเป็น
อิสระภายใต่�กรอบจริยธรรมท่�ด่ เพ่�อผู้ลประโยชน์ข้องบริษัทฯ เป็นสำาคััญ โดยกำาหนดให�ผู้้�ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้�องหร่อเก่�ยวโยง
กบัรายการท่�พจิารณาเปดิเผู้ยข้�อมล้เก่�ยวกบัสว่นได�เสย่ข้องต่นและผู้้�ท่�เก่�ยวข้�องให�บรษิทัฯ ทราบ และต่�องไมเ่ข้�าร่วมการ
พิจารณา รวมถืึงไม่ม่อำานาจอนุมัต่ิในรายการดังกล่าว

บรษิทัฯ มน่โยบายในการทำารายการเก่�ยวโยงกัน และรายการท่�มค่ัวามขั้ดแย�งทางผู้ลประโยชน์ท่�สอดคัล�องกับกฎหมาย
ต่ลอดจนข้�อบงัคับัข้องสำานกังาน ก.ล.ต่. คัณะกรรมการกำากบัหลักทรัพยแ์ละต่ลาดหลกัทรัพย ์คัณะกรรมการกำากบัต่ลาด
ทนุ และต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทั�งจะเปดิเผู้ยรายการดงักล่าวไว�ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้�อมล้ประจำา
ปี (แบบ 56-1)

(4) การคัวบคัุมภายใน

บรษัิทฯ ได�จดัให�มร่ะบบการคัวบคุัมภายในเพ่�อการกำากับดแ้ลและการคัวบคุัมภายใน ทั�งในระดบับรหิารและระดบัปฏิบิตั่ิ
งานท่�มป่ระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ มก่ารวา่จ�างผู้้�ต่รวจสอบภายใน เพ่�อทำาหน�าท่�ประเมนิคัวามเพ่ยงพอข้องระบบคัวบคัมุ
ภายในและรายงานผู้ลต่่อคัณะกรรมการต่รวจสอบต่ามแผู้นการต่รวจสอบท่�วางไว� โดยบริษัทฯ ได�จัดให�ม่การเปิดเผู้ย
คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการบริษทัหรอ่คัณะกรรมการต่รวจสอบถึืงคัวามเพ่ยงพอข้องระบบคัวบคุัมภายในไว�ในรายงาน
ประจำาปีข้องบริษัทฯ 

(5) การบริหารคัวามเส่�ยง

คัณะกรรมการบรษิทักำาหนดนโยบายด�านการบรหิารคัวามเส่�ยงให�คัรอบคัลมุทั�งองคัก์ร รวมทั�งกำากบัด้แลให�มร่ะบบหรอ่
กระบวนการบริหารจัดการคัวามเส่�ยงเพ่�อลดผู้ลกระทบต่่อธุรกิจข้องบริษทัฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่า่ยจดัการเปน็ผู้้�ปฏิบิตั่ิ
ต่ามนโยบายและรายงานให�คัณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจำาและบริษทัฯ จดัให�มก่ารทบทวนระบบหรอ่กระบวนการ
บริหารจัดการคัวามเส่�ยงเป็นประจำาทุกปี

(6) รายงานข้องคัณะกรรมการ

คัณะกรรมการต่รวจสอบม่หน�าท่�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยม่ฝ่่ายบัญช่และผู้้�สอบบัญช่มาประชุมร่วมกัน และ
นำาเสนอรายงานทางการเงนิต่อ่คัณะกรรมการบรษิทัทกุไต่รมาส โดยคัณะกรรมการบรษิทัเปน็ผู้้�รบัผิู้ดชอบต่อ่งบการเงนิ
รวมข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั�งสารสนเทศทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำาปี 

3. การประชุม่คณะกรรม่การและการประเม่ินตนเอง

บริษทัฯ จดัให�มก่ารประชมุคัณะกรรมการบรษิทัอย่างน�อยทกุไต่รมาส และมก่ารประชมุพเิศษเพิ�มต่ามคัวามจำาเปน็ โดย
มก่ารกำาหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน�า และมว่าระพิจารณาติ่ดต่ามผู้ลการดำาเนินงานเป็นประจำา บริษัทฯ จดัส่งหนังสอ่
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เชิญประชุมพร�อมระเบ่ยบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให�กรรมการทุกท่านล่วงหน�าไม่น�อยกว่า 7 
วนักอ่นวนัประชมุ เพ่�อให�คัณะกรรมการได�มเ่วลาศกึษาข้�อมล้อยา่งเพ่ยงพอกอ่นเข้�ารว่มประชมุ เว�นแต่ก่รณ่มเ่หต่จุำาเปน็
เร่งด่วน และจัดให�ม่การบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารท่�รับรองแล�วเพ่�อใช�ในการอ�างอิงและ
สามารถืต่รวจสอบได� โดยในการประชุมทุกคัรั�ง บริษัทฯ จัดให�ม่ผู้้�บริหารและผู้้�ท่�เก่�ยวข้�องเข้�าร่วมประชุมเพ่�อให�ข้�อม้ล
และรายละเอ่ยดประกอบการต่ัดสินใจท่�ถื้กต่�องและทันเวลา

ในการลงมต่ิในท่�ประชุมคัณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ถื่อมต่ิข้องเส่ยงข้�างมาก โดยให�กรรมการหนึ�งคันม่หนึ�งเส่ยง โดย
กรรมการท่�ม่ส่วนได�เส่ยในวาระใดจะไม่เข้�าร่วมประชุมและไม่ใช�สิทธิออกเส่ยงลงคัะแนนในวาระนั�น ในกรณ่ท่�คัะแนน
เส่ยงเท่ากัน ประธานในท่�ประชุมจะออกเส่ยงเพิ�มข้ึ�นอ่กหนึ�งเส่ยงเป็นเส่ยงช่�ข้าด

นอกจากน่� คัณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุให�มก่ารประเมนิผู้ลการปฏิิบตั่งิานอยา่งน�อยปลีะ 1 คัรั�ง เพ่�อปรบัปรุงและแก�ไข้
การดำาเนินงาน โดยม่การกำาหนดหัวข้�อท่�จะประชุมชัดเจนก่อนท่�จะวัดผู้ลการประเมินดังกล่าว เพ่�อรวบรวมคัวามเห็น
และนำาเสนอต่่อท่�ประชุม รวมทั�งเปิดเผู้ยหลักเกณฑ์์ ข้ั�นต่อน และผู้ลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำาปี

4. ค่าตอบแทน

คัา่ต่อบแทนข้องกรรมการ คัอ่ คัา่ต่อบแทนรายไต่รมาส ซึ�งอย่้ในเกณฑ์์เฉล่�ยเม่�อเท่ยบกบัอตุ่สาหกรรมเดย่วกัน โดยคัำานงึ
ถืงึคัวามเพ่ยงพอต่่อการปฏิิบัต่หิน�าท่�และคัวามรบัผิู้ดชอบข้องคัณะกรรมการบรษิทั สว่นผู้้�บรหิารจะได�รบัผู้ลต่อบแทนท่�
เปน็เงนิเดอ่นและโบนสัประจำาป ีโดยพจิารณาจากผู้ลการดำาเนนิงานข้องบรษัิทฯ เปน็สำาคัญั ทั�งน่� คัา่ต่อบแทนรายปขี้อง
คัณะกรรมการและผู้้�บริหารรวมกนัจะต่�องไมเ่ปน็จำานวนท่�ส้งผู้ดิปกต่เิม่�อเทย่บกบัผู้ลต่อบแทนข้องกรรมการและผู้้�บรหิาร
โดยเฉล่�ยข้องบริษัทในอุต่สาหกรรมเด่ยวกัน โดยจะคัำานึงถึืงประโยชน์ส้งสุดข้องผู้้�ถ่ือหุ�นเป็นหลัก ในการกำาหนดคั่า
ต่อบแทนข้องกรรมการนั�น คัณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคัา่ต่อบแทนเปน็ผู้้�กำาหนดรป้แบบและหลกัเกณฑ์์ในการจา่ย
คั่าต่อบแทน และนำาเสนอให�ท่�ประชุมคัณะกรรมการบริษัทและผู้้�ถื่อหุ�นพิจารณาอนุมัต่ิเป็นลำาดับ

5. การพัฒนากรรม่การและผู้บริหาร

คัณะกรรมการบริษัทม่นโยบายส่งเสริมและอำานวยคัวามสะดวกให�ม่การฝึ่กอบรมและให�คัวามร้�แก่ผู้้�เก่�ยวข้�องในระบบ
การกำากับด้แลกิจการข้องบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการต่รวจสอบ ผู้้�บริหาร และเลข้านุการบริษัท เป็นต่�น เพ่�อให�ม่
การปรับปรุงการปฏิิบัต่ิงานอย่างต่่อเน่�อง การฝึ่กอบรมและให�คัวามร้�อาจกระทำาเป็นการภายในบริษัทฯ หร่อใช�บริการ
ข้องสถืาบันภายนอกก็ได�

ในกรณ่ท่�มก่ารเปล่�ยนแปลงกรรมการหรอ่มก่รรมการเข้�าใหม ่ฝ่า่ยจัดการจะจดัให�มเ่อกสารและข้�อมล้ท่�เปน็ประโยชน์ต่อ่
การปฏิิบัต่หิน�าท่�ข้องกรรมการเข้�าใหม ่รวมถึืงจัดให�มก่ารแนะนำาลกัษณะธรุกิจ และแนวทางการดำาเนนิธรุกิจข้องบริษทัฯ
ให�แก่กรรมการใหม่

คัณะกรรมการบริษัทจะจัดให�ม่การหมุนเปล่�ยนงานท่�ได�รับมอบหมายต่ามคัวามถืนัดข้องผู้้�บริหารและพนักงาน โดย
พจิารณาต่ามคัวามเหมาะสมข้องงานและเวลาเปน็หลัก โดยกรรมการผู้้�จัดการจะกำาหนดช่วงเวลาและพจิารณาผู้ลการ
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ปฏิิบัต่ิงานดังกล่าวเพ่�อเป็นแผู้นพัฒนาและส่บทอดงานข้องบริษัทฯ ทั�งน่� เพ่�อพัฒนาผู้้�บริหารและพนักงานให�ม่คัวามร้�
คัวามสามารถืในการทำางานมากข้ึ�นและให�สามารถืทำางานแทนกันได�
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ความรับผิดชอบตอ่สงัคม

บรษิทัฯ ต่ระหนกัถืงึคัวามสำาคัญัข้องการดำาเนนิธุรกจิให�เต่บิโต่อยา่งยั�งย่นภายใต่�คัวามรบัผิู้ดชอบต่อ่สงัคัม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุง่เน�นการประกอบกิจการด�วยคัวามด้แลเอาใจใส่ต่อ่ผู้้�มส่่วนได�เส่ย เศรษฐกิจ สงัคัมและ
สิ�งแวดล�อมอย่างม่คัุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ�งบริษัทฯ เช่�อว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต่�คัวามรับผู้ิดชอบต่่อ
สังคัมจะก่อให�เกิดประโยชน์ต่่อส่วนรวมพร�อมกับการเจริญเต่ิบโต่ข้องบริษัทฯ คัวบคั้่กันไปด�วย 

คัณะกรรมการบริษทัฯ มแ่นวนโยบายเก่�ยวกับคัวามรับผิู้ดชอบต่อ่สงัคัม ต่อ่ผู้้�มส่่วนได�เสย่ต่า่งๆ เพ่�อให�ฝ่า่ยจัดการนำาไป
ศึกษาหร่อปฏิิบัต่ิ โดยบริษัทฯ ได�จัดทำานโยบายคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังน่�

1) การประกอบกิจัการด้วยความ่เป็นธรรม่

บริษัทฯ มุ่งเน�นท่�จะประกอบธุรกิจด�วยคัวามซ่�อสัต่ย์สุจริต่ เป็นธรรม ม่จรรยาบรรณ และต่ั�งมั�นท่�จะแข่้งข้ันทางการคั�า
ต่ามหลักจริยธรรมในการประกอบการคั�า กฎหมาย และหลักการแข่้งข้ันทางการคั�าอย่างเสมอภาคักัน รวมถึืงปฏิิเสธ
พฤต่ิกรรมใด ๆ ก็ต่ามท่�ข้ัดข้วางการแข้่งข้ันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้�อม้ลท่�เป็นคัวามลับข้องคั้่แข้่งทางการคั�า 
การเร่ยก รับ และให�ผู้ลประโยชน์ใดๆ ท่�ไม่สุจริต่ทางการคั�าในการจัดซ่�อเคัร่�องจักร นอกจากน่� ยังได�เคัารพต่่อสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาข้องผู้้�อ่�น  โดยบริษัทฯ ม่นโยบายให�บุคัลากรปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายหร่อข้�อกำาหนดเก่�ยวกับสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปัญญา อาทิ การใช�โปรแกรมคัอมพิวเต่อร์ท่�มลิ่ข้สิทธิ�ถ้ืกต่�องต่ามกฎหมาย อก่ทั�ง บริษทัฯ มโ่คัรงการรณรงค์ั
การส่งเสริมและปล้กจิต่ใต่�สำานึกให�แก่บุคัลากรข้องบริษัทฯ ในทุกระดับชั�นให�เกิดคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัมด�วย

2) การต่อต้านการทุจัริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มก่ารบรหิารกจิการบนพ่�นฐานคัวามโปรง่ใส มจ่รยิธรรม ยดึมั�นในหลกัการการกำากบัดแ้ลกจิการ และปฏิิบตั่ติ่าม
กฎหมายท่�เก่�ยวข้�องกับการป้องกันและต่่อต่�านการทุจริต่คัอร์รัปชั�น การให�หร่อรับสินบนกับเจ�าหน�าท่�ข้องรัฐหร่อภาคั
เอกชน โดยบริษัทฯ ได�กำาหนดโคัรงสร�างองค์ักรให�ม่การแบ่งหน�าท่�คัวามรับผิู้ดชอบ กระบวนการทำางาน และสายการ
บงัคัับบญัชาในแต่่ละหนว่ยงานให�มค่ัวามชดัเจน เพ่�อให�มก่ารถืว่งดลุอำานาจและมค่ัวามรดักมุในการต่รวจสอบระหวา่ง
กันอย่างเหมาะสม 

นอกจากน่� เน่�องจากบริษัทฯ ให�คัวามสำาคััญต่่อการต่่อต่�านคัอร์รัปชั�น  บริษัทฯ ได�ดำาเนินการสมัคัรเพ่�อเข้�าร่วมเป็นหนึ�ง
ในภาค่ัเคัร่อข้่ายต่่อต่�านคัอร์รัปชั�น เม่�อวันท่� 16 พฤษภาคัม 2559  เพ่�อร่วมประกาศเจต่นารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิิบัต่ิ 
(Collective Action Coalition) ข้องภาคัเอกชนไทยในการต่่อต่�านการทุจริต่ โคัรงการน่�ดำาเนินการโดยคัวามร่วมม่อข้อง
 8 องคั์กรชั�นนำา อันได�แก่ สมาคัมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคั�าไทย หอการคั�านานาชาต่ิ สมาคัมบริษัท
จดทะเบ่ยนไทย สมาคัมธนาคัารไทย สภาธุรกิจต่ลาดทุนไทย สภาอุต่สาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุต่สาหกรรม
การท่องเท่�ยวแห่งประเทศไทย
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บริษัทฯ ยังได�กำาหนดแนวทางการปฏิิบัต่ิให�แก่กรรมการ ผู้้�บริหาร และพนักงานข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังน่�

 1.  ห�ามมิให�กรรมการ ผู้้�บริหารและพนักงานข้องบริษัทฯ ดำาเนินการหร่อยอมรับการทุจริต่คัอร์รัปชั�นในทุก
ร้ปแบบทั�งทางต่รงหร่อทางอ�อม โดยคัรอบคัลุมถืึงทุกหน่วยงานท่�เก่�ยวข้�อง และให�ม่การสอบทานการ
ปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายต่่อต่�านการทุจริต่คัอร์รัปชั�นน่�อย่างสมำ�าเสมอ

 2.  กรรมการ ผู้้�บริหารและพนักงานข้องบริษัทฯ ม่หน�าท่�ต่�องรายงานให�บริษัทฯ ทราบถืึงการกระทำาท่�เข้�า
ข้่ายการทุจริต่คัอร์รัปชั�นท่�เก่�ยวข้�องกับบริษัทฯ โดยแจ�งต่่อผู้้�บังคัับบัญชา หร่อบุคัคัลท่�รับผู้ิดชอบ และ
ให�คัวามร่วมม่อในการต่รวจสอบข้�อเท็จจริงต่่างๆ

 3.  บริษัทฯ จะให�คัวามเป็นธรรมและคัุ�มคัรองผู้้�ร�องเร่ยนท่�แจ�งเร่�องการทุจริต่คัอร์รัปชั�น รวมทั�งบุคัคัลท่�ให�
คัวามร่วมม่อในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริต่คัอร์รัปชั�น

 4.  คัณะกรรมการบริษัทและฝ่่ายจัดการต่�องปฏิิบัต่ิต่นเป็นแบบอย่างในการต่่อต่�านการทุจริต่คัอร์รัปชั�น 
และม่หน�าท่�ในการให�การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่่อต่�านการทุจริต่คัอร์รัปชั�น เพ่�อส่�อสารไปยัง
พนักงานและผู้้�ท่�เก่�ยวข้�องทุกฝ่่าย รวมทั�งทบทวนคัวามเหมาะสมข้องนโยบายและมาต่รการต่่าง ๆ  เพ่�อ
ให�เหมาะสมกับการเปล่�ยนแปลงข้องสภาพธุรกิจ ระเบ่ยบ ข้�อบังคัับ และข้�อกำาหนดข้องกฎหมาย

 5.  ผู้้�ท่�กระทำาการทุจริต่คัอร์รัปชั�นจะต่�องได�รับการพิจารณาโทษทางวินัยต่ามระเบ่ยบท่�บริษัทฯ กำาหนดไว�
และอาจได�รับโทษต่ามกฎหมาย หากการกระทำานั�นผู้ิดกฎหมาย

 6.  บริษัทฯ จัดให�ม่การฝ่ึกอบรมและการเผู้ยแพร่คัวามร้�ให�แก่กรรมการ ผู้้�บริหารและพนักงานข้องบริษัทฯ 
ให�ม่คัวามเข้�าใจในการปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการต่่อต่�านการทุจริต่คัอร์รัปชั�น และส่งเสริมด�านคุัณธรรม 
คัวามซ่�อสัต่ย์คัวามรับผู้ิดชอบ และภาระหน�าท่�ข้องต่น

 7.  บริษัทฯ สนับสนุนให�คั้่สัญญา คั้่คั�า หร่อบุคัคัลอ่�นท่�ต่�องปฏิิบัต่ิหน�าท่�ท่�เก่�ยวข้�องกับบริษัทฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายต่่อต่�านการทุจริต่คัอร์รัปชั�นข้องบริษัทฯ 

 8.  บรษิทัฯ มน่โยบายในการสรรหาหรอ่การคัดัเลอ่กบคุัลากร การเล่�อนต่ำาแหนง่ การฝ่กึอบรม การประเมนิ
ผู้ลการปฏิิบัต่งิาน และการกำาหนดค่ัาต่อบแทนข้องพนักงานและล้กจ�างข้องบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ
เพ่ยงพอ เพ่�อป้องกันการทุจริต่คัอร์รัปชั�นภายในองคั์กร และเป็นการสร�างหลักประกันให�แก่พนักงาน
และล้กจ�างข้องบริษัทฯ 

 9.  เพ่�อคัวามชดัเจนในการดำาเนนิการในเร่�องท่�มค่ัวามเส่�ยงสง้กับการเกดิการทุจรติ่คัอรร์ปัชั�นในเร่�องดงัต่่อ
ไปน่� ให�กรรมการ ผู้้�บริหารและพนักงานข้องบริษัทฯ ต่�องปฏิิบัต่ิด�วยคัวามระมัดระวัง และต่รวจสอบให�
แน่ชัด
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  9.1  การให� มอบหร่อรับข้องกำานัล และการเล่�ยงรับรองจะต่�องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถ้ืกต่�องต่าม
กฎหมาย เป็นต่ามธรรมเน่ยมทางการคั�าปกต่ิหร่อประเพณ่นิยมในม้ลคั่าท่�เหมาะสม

  9.2  การให�หร่อรับเงินบริจาคั หร่อเงินสนับสนุนต่�องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถื้กต่�องต่ามกฎหมาย 
โดยต่�องมั�นใจว่าการให�หร่อรับเงินบริจาคั หร่อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได�เป็นการอำาพรางการ
ต่ิดสินบน

  9.3  ในการดำาเนินกิจการ การต่ิดต่่อ การเจรจา การประม้ล และการดำาเนินการอ่�นๆ กับหน่วยงาน
ภาคัรัฐหร่อเอกชนจะต่�องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถื้กต่�องต่ามกฎหมาย นอกจากน่� กรรมการ 
บรษิทัฯ ผู้้�บริหาร พนักงาน และลก้จ�างข้องบริษัทฯ จะต่�องไม่ให�หรอ่รับสินบนในทุกขั้�นต่อนข้อง
การดำาเนินกิจการ

3) การเคารพสุิทธิม่นุษยชน

บริษัทฯ ม่นโยบายสนับสนุนและเคัารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิิบัต่ิต่่อผู้้�ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้�องไม่ว่าจะเป็น
พนกังาน ชมุชน และสงัคัมรอบข้�างด�วยคัวามเคัารพในคัณุคัา่ข้องคัวามเปน็มนุษย์ คัำานึงถืงึคัวามเสมอภาคัและเสร่ภาพ
ท่�เท่าเท่ยมกัน ไม่ละเมิดสิทธิข้ั�นพ่�นฐาน และไม่เล่อกปฏิิบัต่ิไม่ว่าจะเป็นในเร่�องข้องเช่�อชาต่ิ สัญชาต่ิ ศาสนา ภาษา ส่
ผู้ิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หร่อสถืานะทางสังคัม รวมถืึงจัดให�ม่การด้แลไม่ให�ธุรกิจข้องบริษัทฯ เข้�าไป
ม่ส่วนเก่�ยวข้�องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช�แรงงานเด็ก และการคัุกคัามทางเพศ นอกจากน่� บริษัทฯ ได�ส่ง
เสริมให�ม่การเฝ่้าระวังการปฏิิบัต่ิต่ามข้�อกำาหนดด�านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให�ม่การม่ส่วนร่วมในการแสดงคัวามคัิดเห็น
และช่องทางในการร�องเรย่นสำาหรับผู้้�ท่�ได�รับคัวามเส่ยหายจากการถ้ืกละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดำาเนินธุรกิจข้องบริษทัฯ
และดำาเนินการเย่ยวยาต่ามสมคัวร 

ทั�งน่� เพ่�อให�การเคัารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได�ดำาเนินการสร�างองค์ัคัวามร้�ด�านสิทธิ        
มนุษยชนและปล้กจิต่สำานึกให�บุคัลากรข้องบริษัทฯ ปฏิิบัต่ิต่ามหลักสิทธิมนุษยชน

4) การปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม่

บริษัทฯ ต่ระหนักถึืงคัวามสำาคััญข้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยท่�
จะช่วยเพิ�มม้ลคั่าข้องกิจการและเสริมสร�างคัวามสามารถืในการแข้่งข้ันและการเจริญเต่ิบโต่อย่างยั�งย่นข้องบริษัทฯ ใน
อนาคัต่ ทั�งน่� บริษัทฯ ได�กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัต่ิ ดังน่�

 1. เคัารพสิทธิข้องพนักงานต่ามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายแรงงาน

 2.  จัดให�มก่ระบวนการจ�างงาน และเง่�อนไข้การจ�างงานเปน็ธรรม รวมถืงึการกำาหนดคัา่ต่อบแทน และการ
พิจารณาผู้ลงานคัวามด่คัวามชอบภายใต่�กระบวนการประเมินผู้ลการทำางานท่�เป็นธรรม 
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 3.  ส่งเสรมิการพฒันาบคุัลากร โดยจดัให�มก่ารจดัอบรม สมัมนา ฝ่กึอบรม รวมถืงึสง่บคุัลากรเข้�าร่วมสมัมนา
และฝ่กึอบรมวิชาการด�านต่า่ง ๆ  ท่�เก่�ยวข้�องเพ่�อพัฒนาคัวามร้� คัวามสามารถืศกัยภาพข้องบุคัลากร รวม
ถืึงปล้กฝ่ังทัศนคัต่ิท่�ด่ ม่คัุณธรรม จริยธรรม และการทำางานเป็นท่มแก่บุคัลากร

 4.  จัดให�ม่สวัสดิการด�านต่่าง ๆ สำาหรับพนักงานต่ามท่�กฎหมายกำาหนด เช่น ประกันสังคัม และนอกเหน่อ
จากท่�กฎหมายกำาหนด เช่น ประกันสุข้ภาพ และประกันอุบัต่ิเหตุ่ รวมถึืงการให�เงินช่วยเหล่อประเภท
ต่่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุต่ร และเงินช่วยฌาปนกิจ 

 5.  จัดให�ม่บริการต่รวจสุข้ภาพประจำาปีแก่บุคัลากรทุกระดับชั�นข้องบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยคัวาม
เส่�ยงต่ามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล�อมในการทำางานข้องแต่่ละบุคัคัล

 6.  ดำาเนินการให�พนักงานปฏิิบัต่ิงานได�อย่างปลอดภัย และม่สุข้อนามัยในสถืานท่�ทำางานท่�ด่ โดยจัดให�ม่
มาต่รการป้องกันการเกิดอุบัต่ิเหตุ่ และเสริมสร�างให�พนักงานม่จิต่สำานึกด�านคัวามปลอดภัย รวมถึืง
จัดการฝ่ึกอบรม และส่งเสริมให�พนักงานม่สุข้อนามัยท่�ด่ และด้แลสถืานท่�ทำางานให�ถ้ืกสุข้ลักษณะ ม่
คัวามปลอดภัยอย้่เสมอ

 7.  เปิดโอกาสให�พนักงานสามารถืแสดงคัวามคิัดเห็น หร่อร�องเร่ยนเก่�ยวกับปฏิิบัต่ิอย่างไม่เป็นธรรมหร่อ
การกระทำาท่�ไม่ถื้กต่�องในบริษัทฯ รวมถืึงให�การคัุ�มคัรองพนักงานท่�รายงานเร่�องดังกล่าว

5) ความ่รับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั�นท่�จะพัฒนาสินคั�าและบริการข้องบริษัทฯ และบริษัทในเคัร่อเพ่�อคัวามพึงพอใจและประโยชน์ส้งสุดข้อง
ล้กคั�าและยึดมั�นในการปฏิิบัติ่ต่่อล้กคั�าด�วยคัวามรับผิู้ดชอบ คัวามซ่�อสัต่ย์ และเอาใจใส่ล้กคั�าเสม่อนเป็นบุคัคัลใน
คัรอบคัรัวข้องบริษัทฯ ดังน่�

 1.  บริษัทฯ คัำานึงถืึงคัุณภาพและมาต่รฐานข้องสินคั�าและบริการเป็นสำาคััญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน�นท่�การใช�
วตั่ถืดุบิท่�มค่ัณุภาพ และการผู้ลติ่ท่�มม่าต่รฐาน เพ่�อให�ลก้คั�าได�บรโิภคัสนิคั�าท่�มค่ัณุภาพ ถ้ืกสขุ้ลกัษณะ
อนามัย และได�รับคัวามพึงพอใจส้งสุด นอกจากน่� บริษัทฯ เล็งเห็นคัวามสำาคััญข้องการให�คัวามร้�คัวาม
เข้�าใจเก่�ยวกับสนิคั�า โดยพนักงานข้องบริษัทฯ จะทำาหน�าท่�ให�ข้�อมล้ข้องสินคั�าอย่างถ้ืกต่�องและคัรบถื�วน
 

 2.  บริษัทฯ ม่โคัรงการท่�จะพัฒนาคัิดคั�นสินคั�าใหม่อย่างต่่อเน่�อง เพ่�อต่อบสนองคัวามต่�องการข้องล้กคั�า 
เพ่�อให�ล้กคั�าได�บริโภคัสินคั�าและได�รับบริการท่�หลากหลาย ม่คุัณภาพและมาต่รฐาน และต่รงคัวาม
ต่�องการในการบริโภคั 

 3.  บริษัทฯ ยึดมั�นในการต่ลาดท่�เป็นธรรม โดยม่นโยบายในการดำาเนินการให�ล้กคั�าได�รับข้�อม้ลเก่�ยวกับ
สนิคั�าและบรกิารข้องบรษิทัฯ ท่�ถ้ืกต่�อง ไมบ่ดิเบอ่น คัลมุเคัรอ่ หรอ่โฆษณาเกนิจรงิ เพ่�อให�ลก้คั�ามข่้�อมล้
ท่�ถื้กต่�องและเพ่ยงพอในการต่ัดสินใจ 
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 4.  บริษัทฯ คัำานึงถึืงคัวามปลอดภัยข้องล้กคั�า และมุ่งมั�นท่�จะให�ล้กคั�าได�รับสินคั�าและบริการท่�ม่คุัณภาพ
และม่คัวามปลอดภัยต่ามมาต่รฐานและกฎระเบ่ยบข้�อบังคัับด�านคัวามปลอดภัยในระดับสากล และ
ต่ามท่�กฎหมายกำาหนด  รวมถึืงออกแบบ สร�างสรรค์ั และพฒันาสนิคั�าและบริการอย่้เสมอ เพ่�อให�ลก้คั�า
ม่คัวามมั�นใจในคัุณภาพ มาต่รฐาน และคัวามปลอดภัยข้องสินคั�าและบริการข้องบริษัทฯ 

 5.  บรษิทัฯ จดัให�มร่ะบบลก้คั�าสมัพนัธเ์พ่�อใช�ในการส่�อสารต่ดิต่่อกบัล้กคั�า รวมถืงึการรบัเร่�องร�องเร่ยนเก่�ยว
กับคัุณภาพข้องสินคั�าและบริการอย่างม่ประสิทธิภาพ ผู้่านทางเว็บไซต่์และส่�อสังคัมออนไลน์ (Social 
Media) ข้องบริษัทฯ เพ่�อให�สามารถืต่อบสนองคัวามต่�องการข้องล้กคั�าได�อย่างรวดเร็ว

 6. บริษัทฯ จะรักษาข้�อม้ลข้องล้กคั�าไว�เป็นคัวามลับ และจะไม่ใช�ข้�อม้ลดังกล่าวไปใช�ในทางท่�มิชอบ

 7.  บรษิทัฯ จดัให�มก่จิกรรมต่า่ง ๆ  เพ่�อเสรมิสร�างคัวามสัมพันธร์ะหว่างลก้คั�า และระหว่างลก้คั�ากับบริษทัฯ
ให�ยั�งย่น 

6) การดูแลรักษาสุิ่งแวดล้อม่

บริษัทฯ ให�คัวามสำาคััญต่่อคัวามรับผิู้ดชอบต่่อสังคัมในการด้แลรักษาสิ�งแวดล�อมโดยบริษัทฯ ดำาเนินการและคัวบคุัม
ให�การผู้ลติ่สนิคั�าและการให�บรกิารข้องบรษิทัฯ และบรษัิทในเคัรอ่มก่ารปฏิิบตั่ติ่ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้�องกับการดแ้ลรกัษา
สิ�งแวดล�อมอย่างเคัร่งคัรัด บริษัทฯ ยังดำาเนินกิจการภายใต่�แนวคัิดการใส่ใจและรักษาสิ�งแวดล�อม โดยมุ่งเน�นด้แลและ
พฒันากระบวนการผู้ลติ่ และเล่อกใช�วสัดทุ่�เปน็มิต่รกบัธรรมชาต่แิละสิ�งแวดล�อม นอกจากน่� บริษทัฯ ยงัให�คัวามสำาคัญั
ต่่อการลดข้องเส่ยจากกระบวนการผู้ลิต่ โดยยึดหลักการใช�ให�น�อยหร่อใช�เท่าท่�จำาเป็น โดยม่วัต่ถืุประสงคั์ เพ่�อให�ม่การ
หมนุเว่ยนการใช�ทรพัยากรร่วมกันอยา่งเกดิประสทิธภิาพส้งสดุ เพ่�อการดแ้ลรกัษาและหล่กเล่�ยงการทำาลายสิ�งแวดล�อม
โดยเริ�มจากการออกแบบท่�เป็นมิต่รกับสิ�งแวดล�อม ใช�วัสดุไม่สิ�นเปล่องและสามารถืนำากลับมาใช�ได�หลายคัรั�ง จัดหา
ระบบรักษาสิ�งแวดล�อมทั�งท่�กำาหนดเป็นแนวทางปฏิิบัต่ิ และเป็นอุปกรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ นอกจากน่� บริษัทฯ ได�เริ�ม
ใช�พลังงานแสงแดดเป็นพลังงานทางเลอ่กเพ่�อประหยัดการใช�ไฟฟ้าโดยติ่ดตั่�ง Solar Roof บนหลังคัาอาคัารโรงงานหลัง
ใหม่ โดยได�เริ�มทดลองใช�งานในเด่อนสิงหาคัม 2562 

7) การร่วม่พัฒนาชุม่ชนหรือสุังคม่

บรษิทัฯ ต่ระหนักถืงึคัวามรับผู้ดิชอบต่่อชมุชนและสังคัม เพ่�อเสรมิสร�างคัวามเข้�มแข็้งให�แก่ชมุชนและต่อบแทนคัน่ส้สั่งคัม
อย่างแท�จริง โดยม่วัต่ถืุประสงคั์ในการสร�างองคั์คัวามร้�  สร�างงาน สร�างคัน ดังนั�น บริษัทฯ จึงม่นโยบายในการให�คัวาม
ชว่ยเหลอ่และพัฒนาสงัคัมโดยมุง่เน�นการบริจาคัและการสนับสนนุการศกึษา ให�คัวามร่วมมอ่ในกิจกรรมต่า่ง ๆ  กบัชมุชน
โดยรอบในพ่�นท่�ท่�บริษทัฯ เข้�าดำาเนนิธุรกิจต่ามคัวรแก่กรณ ่รวมทั�งต่อบสนองต่อ่เหต่กุารณ์ท่�มผู่้ลกระทบต่อ่ชุมชน สงัคัม
และสิ�งแวดล�อมอนัเน่�องมาจากการดำาเนนิงานข้องบรษัิทฯ ด�วยคัวามรวดเรว็และม่ประสทิธภิาพ นอกจากน่� บรษิทัฯ ยงั
ได�ส่งเสริมให�พนกังานข้องบริษทัฯ มจิ่ต่สำานึกและคัวามรับผิู้ดชอบต่อ่สิ�งแวดล�อมและสงัคัมด�วย โดยในปี 2562 บริษทัฯ
ได�จัดให�ม่กิจกรรมเพ่�อสังคัม ดังน่�
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เด่อนพฤษภาคัม 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมเล่�ยงอาหารกลางวันและข้นมให�กับเด็กท่�ม้ลนิธิบ�านเด็ก
อ่อนเส่อใหญ่ (รัชดา) 
เด่อนมิถืุนายน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับบริจาคัข้วดนำ�าพลาสต่ิกท่�
ใช�แล�วทิ�ง เพ่�อนำาไปทอเป็นผู้�าไต่ร หร่อผู้�าบังสุกุลจ่วร จากข้วดพลาสต่ิกร่ไซเคัิล
เดอ่นกนัยายน 2562 บริษทัฯ จดักจิกรรมรว่มกบัผู้้�สง้อายทุ่�ศน้ยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสังคัมผู้้�สง้อายุ
บ�านบางแคั พร�อมทั�งบริจาคัเงินและสิ�งข้องเคัร่�องใช�ท่�จำาเป็น รวมถืึงเล่�ยงอาหารกลางวันและข้นมแก่
ผู้้�ส้งอายุ
เดอ่นกนัยายน 2562 บริษทัฯ บริจาคัเคัร่�องคัอมพิวเต่อร์ให�กับโรงเรย่นบวัเจริญวทิยา จงัหวดัศรส่ะเกษ
เด่อนตุ่ลาคัม 2562 บริษัทฯ บริจาคัเคัร่�องคัอมพิวเต่อร์และอุปกรณ์ก่ฬาให�กับโรงเร่ยนบ�านสระแคัน 
จังหวัดมหาสารคัาม
เดอ่นตุ่ลาคัม 2562 บริษทัฯ ออกผู้ลติ่ภณัฑ์์ใหม ่คัอ่ “ข้นมปงัคัาโบนาหล�า” เพ่�อนำารายได�สว่นหนึ�งจาก
การข้ายผู้ลิต่ภัณฑ์์ดังกล่าวบริจาคัให�กับโคัรงการเพ่�อการศึกษา Limited Education จัดโดยม้ลนิธิ   
ยุวพัฒน์
เด่อนตุ่ลาคัม 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรม «ปันข้องรักส่งน�องเร่ยน» โดยบริษัทฯ ได�ต่ั�งกล่องรับบริจาคั
สิ�งข้องเพ่�อนำาไปจำาหนา่ยในร�านปนักนั เพ่�อนำารายได�มาเปน็ทนุการศกึษาให�เดก็ท่�ข้าดโอกาสใน มล้นธิิ
ยุวพัฒน์ 
เด่อนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมไถื่ช่วิต่โคั-กระบ่อ จำานวน 9 ต่ัว ท่�รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัด
พระนคัรศร่อยุธยา

•

•

•

•
•

•

•

•
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กิจกรรมเล่�ยงอาหารกลางวันและข้นมให�กับเด็กท่�ม้ลนิธิบ�านเด็กอ่อนเส่อใหญ่ (รัชดา)

กิจกรรมเล่�ยงอาหารกลางวันและข้นมแก่ผู้้�ส้งอายุท่�ศ้นย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคัมผู้้�ส้งอายุบ�านบางแคั

รับบริจาคัข้วดนำ�าพลาสต่ิกท่�ใช�แล�วทิ�ง 

เพ่�อนำาไปทอเป็นผู้�าไต่ร หร่อผู้�าบังสุกุล

จ่วร ร่วมกับวัดจากแดง

รับบริจาคัสิ�งข้องเพ่�อนำาไปจำาหน่ายในร�าน

ปันกันเพ่�อนำารายได�เป็นทุนการศึกษาให�

เด็กในม้ลนิธิยุวพัฒน์
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รายได�ส่วนหนึ�งจากการจำาหน่าย “ข้นมปังคัาโบนาหล�า” มอบให�

กับ โคัรงการเพ่�อการศึกษา Limited Education 

นอกจากน่� บริษัทฯ ได�ร่วมลงนามบันทึกข้�อต่กลงคัวามร่วมม่อเพ่�อการจัดการศึกษาด�านอาช่วศึกษา (MOU) ในการเข้�า
ร่วมโคัรงการอาช่วศึกษาระบบทวิภาคั่กับวิทยาลัยต่่างๆ มากกว่า 10 แห่ง ซึ�งเป็นการเร่ยนในสถืานศึกษาคัวบคั้่ไปกับ
การทำางานจริงในสถืานประกอบการ เน�นให�ผู้้�เร่ยนในสาข้าวิชาช่พได�ม่โอกาสฝ่ึกงานภาคัปฏิิบัต่ิในสถืานประกอบการ 
เพ่�อให�ผู้้�ท่�จบการศึกษาออกไปเป็นผู้้�ท่�ม่คัวามร้� คัวามสามารถืในวิชาช่พนั�นๆ อย่างแท�จริงและม่คัุณภาพต่รงต่ามคัวาม
ต่�องการข้องสถืานประกอบการ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได�รับนักศึกษาโคัรงการทวิภาคั่จากวิทยาลัยเทคัโนโลย่จรัลสนิทวงศ์ จำานวน 35 คัน เข้�าทำางานเป็น
รุน่แรก ได�มก่ารจัดฝ่กึอบรมให�กับนกัศกึษา เช่น การฝึ่กอบรมการเต่รย่มคัวามพร�อมก่อนการทำางาน การฝึ่กประสบการณ์
ทักษะวิชาช่พ และการจัดอบรมหลักส้ต่รต่่าง ๆ ท่�เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

เข้�าร่วมโคัรงการการศึกษาระบบทวิภาคั่
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8)  การม่ีนวัตกรรม่และเผยแพร่นวัตกรรม่ซึ่งได้จัากการด�าเนินงานท่ีมี่ความ่รับผิดชอบต่อสุังคม่ สุิ่ง
แวดล้อม่และผู้ม่ีสุ่วนได้เสุีย

บรษิทัฯ สนบัสนนุให�มน่วตั่กรรมทั�งในระดบักระบวนการทำางานภายในองคัก์ร และในระดบัคัวามรว่มมอ่ระหวา่งองคัก์ร
 ซึ�งนวัต่กรรมดังกล่าวหมายถืึงการริเริ�มทำาสิ�งต่่างๆ ด�วยวิธ่ใหม่ๆ นอกจากน่� ยังอาจหมายถืึงการเปล่�ยนแปลงทางคัวาม
คัดิ หรอ่การผู้ลิต่ เพ่�อเป็นการเพิ�มมล้ค่ัาเพิ�มให�แก่ธรุกจิ เป้าหมายข้องนวัต่กรรมคัอ่การเปล่�ยนแปลงในเชิงบวก เพ่�อทำาให�
สิ�งต่่างๆ เกิดคัวามเปล่�ยนแปลงไปในทางท่�ดข่้ึ�น กอ่ให�เกิดผู้ลผู้ลิต่ท่�เพิ�มข้ึ�น ทั�งน่� เพ่�อให�เกิดประโยชน์ต่อ่สังคัมอย่างส้งสุด
โดยบริษัทฯ ม่แนวทางในการปฏิิบัต่ิ ดังน่�

 (1)  สำารวจกระบวนการต่่างๆ ข้องธุรกิจข้องบริษัทฯ ท่�ดำาเนินการอย้่ในปัจจุบันว่า ก่อให�เกิดคัวามเส่�ยงหร่อ
ม่ผู้ลกระทบในทางลบต่่อสังคัมหร่อสิ�งแวดล�อมหร่อไม่ อย่างไร พร�อมทั�งศึกษาหาแนวทางแก�ไข้เพ่�อลด
ผู้ลกระทบดังกลา่ว นอกจากน่� บริษทัฯ ยงัศึกษา พจิารณา และวเิคัราะหก์ระบวนการทำางานอย่างละเอ่ยด
และคัรอบคัลุมทุกด�าน เพ่�อสร�างโอกาสในการพัฒนาไปส้่การคั�นพบนวัต่กรรมทางธุรกิจ

 (2)   เปิดเผู้ยนวัต่กรรมท่�คั�นพบในสิ�งท่�เป็นประโยชน์ต่่อสังคัมและสิ�งแวดล�อม เพ่�อกระตุ่�นให�ธุรกิจและผู้้�
ประกอบการรายอ่�นได�ปฏิิบัต่ิต่าม

 (3)  วิเคัราะห์แนวทางการแก�ไข้ปัญหา ต่ลอดจนพัฒนานวัต่กรรมอย่างสมำ�าเสมอ และอย่างต่่อเน่�อง ซึ�ง
เปน็การสร�างโอกาสในการคัดิคั�นผู้ลติ่ภัณฑ์์ใหม ่และเพ่�อการเต่บิโต่ข้องบรษัิทฯ และเพ่�อการต่อบสนอง
คัวามต่�องการข้องผู้้�บริโภคั

 
ทั�งน่� การเผู้ยแพร่นวัต่กรรมถื่อเป็นคัวามรับผู้ิดชอบต่่อสังคัม โดยการส่�อสารและเผู้ยแพร่ให�กับกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยให�รับ
ทราบทั�งทางต่รงและทางอ�อม โดยผู้่านช่องทางการส่�อสารท่�หลากหลาย เพ่�อให�มั�นใจว่าข้�อม้ลข้่าวสารข้องบริษัทฯ เข้�า
ถืึงกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยข้องบริษัทฯ อย่างทั�วถืึง 
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การควบคมุภายใน
และการบรหิารจดัการความเสีย่ง

บริษัทฯ ให�คัวามสำาคััญกับระบบการคัวบคัุมภายใน การต่รวจสอบภายใน และการจัดการคัวามเส่�ยง เน่�องจากบริษัทฯ
ต่ระหนกัดว่า่ระบบการคัวบคัมุภายในท่�ดจ่ะชว่ยลดคัวามเส่�ยงทางธรุกจิและคัวามเส่�ยงในกระบวนการปฏิิบติั่งานให�อย้่
ในระดับท่�ยอมรับได� และช่วยให�สามารถืคั�นพบข้�อบกพร่องท่�เกิดข้ึ�นได�ภายในเวลาท่�เหมาะสม อ่กทั�งยังสามารถืช่วยให�
รายงานทางการเงินข้องบริษัทม่คัวามถื้กต่�อง น่าเช่�อถื่อ และช่วยให�การดำาเนินงานข้องบริษัทบรรลุเป้าหมายท่�กำาหนด
ไว�อย่างมป่ระสิทธิภาพ ซึ�งบรษิทัฯ ได�ยึดกรอบแนวทางปฏิิบัต่ดิ�านการคัวบคุัมภายในข้อง The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยุกต่์ใช�ในการดำาเนินธุรกิจดังน่�

(1) การควบคุม่ภีายในองค์กร (Control Environment)

บรษิทัฯ มน่โยบายการดำาเนนิธุรกิจ โดยให�คัวามสำาคัญักับคัวามซ่�อสัต่ย์และจริยธรรม และได�แสดงเจต่นารมณ์เปน็แนว
ร่วมปฏิิบัต่ิ (Collective Action Coalition) ข้องภาคัเอกชนไทยในการต่่อต่�านการทุจริต่ รวมทั�งกำาหนดเป้าหมายการ
ดำาเนนิธรุกิจอยา่งชดัเจนทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และให�ผู้ลประโยชนต์่อบแทนแกพ่นกังานอย่างเหมาะสมและเปน็
ธรรม นอกจากน่� บริษัทฯ ยังจัดโคัรงสร�างองคั์กรและการกำาหนดระเบ่ยบวิธ่ปฏิิบัต่ิงานท่�ช่วยให�การบริหารงานม่คัวาม
รัดกุมและสามารถืป้องกันการนำาทรัพย์สินข้องบริษัทไปใช�โดยมิชอบได�

(2) การประเม่ินความ่เสุี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทประเมินปัจจัยคัวามเส่�ยงในการประกอบธุรกิจทั�งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองคั์กรอย่างสมำ�าเสมอ ซึ�ง
รวมถึืงคัวามเส่�ยงท่�อาจก่อให�เกิดการทุจรติ่หรอ่การกระทำาท่�ไม่เหมาะสม นอกจากน่� บริษัทฯ ยงัมก่ารกำาหนดวัต่ถุืประสงค์ั
ท่�ชัดเจนสำาหรับการปฏิิบัต่ิงาน การรายงานข้�อม้ลทั�งข้�อม้ลทางการเงินและข้�อม้ลท่�มิใช่ข้�อม้ลทางการเงิน รวมถึืงการ
ปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้�องและกำาหนดระดับคัวามเส่�ยงท่�ยอมรับได�อย่างเหมาะสม

(3) การควบคุม่การปฏิิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ม่มาต่รการคัวบคัุมภายในท่�กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และคัรอบคัลุมกระบวนการต่่างๆ เพ่�อลดคัวามเส่�ยง
ท่�อาจเกิดข้ึ�นให�อย้่ในระดับท่�ยอมรับได� ซึ�งรวมถืึงการคัวบคัุมเชิงป้องกัน ได�แก่ การแบ่งแยกหน�าท่� การคัวบคัุมการเข้�า
ถืงึข้�อมล้ การคัวบคัมุทรพัยส์นิข้องบรษิทัฯ การกำาหนดข้นาดวงเงนิและอำานาจอนมุตั่ขิ้องผู้้�บรหิารแต่ล่ะระดบัอยา่งเหมาะ
สม

(4) ระบบสุารสุนเทศ์และการสุื่อสุารข้อมู่ล (Information & Communication)

บริษัทฯ รายงานข้�อม้ลสำาคััญ ต่่อคัณะกรรมการอย่างเพ่ยงพอสำาหรับใช�ประกอบการต่ัดสินใจ และม่ช่องทางและ
กระบวนการส่�อสารข้�อมล้ภายในระหว่างฝ่า่ยจัดการและพนักงานหลากหลายช่องทาง เช่น อเ่มล ปดิบอร์ดประกาศ การ
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แจ�งเฉพาะต่ัวบุคัคัล โดยพิจารณาจากคัวามเหมาะสมในแต่่ละเร่�องหร่อสถืานการณ์

(5) ระบบการติดตาม่ (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ได�ว่าจ�างบริษัท ด่ ไอ เอ ออดิท จำากัด เพ่�อต่รวจสอบการปฏิิบัต่ิต่ามระบบการคัวบคัุมภายในท่�วางไว� และทำา
หน�าท่�ต่รวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผู้ลข้องระบบการคัวบคัุมภายในรวมถืึงระบบสารสนเทศข้อง 
บริษัทฯ  โดยม่การรายงานผู้ลการต่ิดต่ามและประเมินผู้ลการต่รวจสอบต่่อคัณะกรรมการต่รวจสอบทุกไต่รมาส

คัณะกรรมการบรษิทัฯ ได�มอบหมายให�คัณะกรรมการต่รวจสอบทำาหน�าท่�พจิารณาคัวามเพ่ยงพอข้องระบบการคัวบคัมุ
ภายในและระบบการต่รวจสอบภายในข้องบริษัทฯ รวมถืึงสอบทานการคัวบคัุมการปฏิิบัต่ิงานต่ามกฎหมาย ระเบ่ยบ 
ข้�อบังคัับ และนโยบายต่่างๆ ท่�เก่�ยวข้�อง โดยคัณะกรรมการต่รวจสอบจัดต่ั�งข้ึ�นเพ่�อประโยชน์ในการกำากับด้แลกิจการท่�
ด่ต่ามหลักธรรมาภิบาล รวมถืึงเป็นผู้้�ประเมินผู้ลเก่�ยวกับคัวามเพ่ยงพอข้องระบบการคัวบคัุมภายในข้องบริษัทฯ

ในปี 2562 คัณะกรรมการต่รวจสอบได�ม่การจัดประชุมจำานวน 4 คัรั�ง โดยม่การประชุมร่วมกับผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ 
โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้�าร่วมประชุมด�วยจำานวน 1 คัรั�ง

ในการประชุมคัณะกรรมการบริษัท คัรั�งท่� 4/2562 เม่�อวันท่� 11 พฤศจิกายน 2562 โดยม่คัณะกรรมการต่รวจสอบเข้�า
ร่วมประชุมด�วย คัณะกรรมการได�ประเมินระบบการคัวบคุัมภายในข้องบริษัทฯ โดยการซักถืามข้�อม้ลจากฝ่่ายบริหาร
และจากรายงานข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบเก่�ยวกับแบบประเมินคัวามเพ่ยงพอข้องระบบการคัวบคัุมภายในท่�ฝ่่าย
บริหารจัดทำาข้ึ�น แล�วสรุปได�ว่า จากการประเมินระบบการคัวบคัุมภายในข้องบริษัทฯ ในด�านต่่างๆ 5 องคั์ประกอบ คั่อ 
การคัวบคุัมภายในองค์ักร การประเมินคัวามเส่�ยง การคัวบคุัมการปฏิิบัต่ิงาน ระบบสารสนเทศและการส่�อสารข้�อม้ล 
และระบบการต่ิดต่าม คัณะกรรมการม่คัวามเห็นว่า ระบบการคัวบคัุมภายในข้องบริษัทม่คัวามเพ่ยงพอและเหมาะสม
กับข้นาดข้องกิจการและสภาวการณ์ปัจจุบันข้องบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได�จัดให�ม่บุคัลากรอย่างเพ่ยงพอท่�จะดำาเนินการ
ต่ามระบบได�อยา่งมป่ระสทิธภิาพ รวมทั�งมร่ะบบคัวบคัมุภายในในเร่�องการต่ดิต่ามคัวบคัมุดแ้ลการดำาเนนิงานข้องบรษิทั
ย่อยให�สามารถืป้องกันทรัพย์สินข้องบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่�กรรมการหร่อผู้้�บริหารนำาไปใช�โดยมิชอบหร่อโดย
ไม่ม่อำานาจ รวมถืึงการทำาธุรกรรมกับบุคัคัลท่�อาจม่คัวามข้ัดแย�งและบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันอย่างเพ่ยงพอแล�ว 
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รายการระหวา่งกัน

บุคคลที่อาจัม่ีความ่ขัดแย้งและ

ลักษณะการประกอบธุรกิจั

ความ่สุัม่พันธ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2562

1.  คัุณกุลพัชร์           
     (“คัุณกุลพัชร์ฯ”)

กนกวัฒนาวรรณ • กรรมการ ผู้้�บริหารและผู้้�ถื่อหุ�นใหญ่ข้องบริษัทฯ 

2.  คัุณแม่ทัพ   
     (“คัุณแม่ทัพฯ”) 

ต่. สุวรรณ • กรรมการ ผู้้�บริหารและผู้้�ถื่อหุ�นใหญ่ข้องบริษัทฯ 

3.   ห�างหุ�นส่วนสามัญเมหมิง   (“เมหมิง”)
     ประกอบธุรกิจให�เช่าอาคัารพาณิชย์

•  ม่ผู้้�ถื่อหุ�นใหญ่ร่วมกัน โดยคัุณกุลพัชร์ฯ ถื่อหุ�นในบริษัทฯ 
ร�อยละ 31.84 และถื่อหุ�นในเมหมิงร�อยละ 55 และคัุณ
แม่ทัพฯ ถื่อหุ�นในบริษัทฯ ร�อยละ 29.40 และถื่อหุ�นใน
เมหมิง ร�อยละ 45  

4. บริษัท พร่มา พับบลิชชิง จำากัด (“พร่มา”)
    ประกอบธุรกิจผู้ลิต่และจำาหน่ายส่�อสิ�งพิมพ์

•  ม่ผู้้�ถื่อหุ�นใหญ่ร่วมกัน โดยคัุณแม่ทัพฯ ถื่อหุ�นในบริษัทฯ 
ร�อยละ 29.40 และถื่อหุ�นในพร่มา ร�อยละ 50 

•  ม่กรรมการร่วมกัน คั่อ คัุณแม่ทัพฯ ซึ�งเป็นกรรมการ ผู้้�
บริหารและผู้้�ถื่อหุ�นใหญ่ข้องบริษัทฯ ดำารงต่ำาแหน่ง
กรรมการในพร่มา

5.  คัุณวิวัฒน์     
     (“คัุณวิวัฒน์ฯ”)

กนกวัฒนาวรรณ • กรรมการข้องบริษัทฯ 
•  เป็นบิดาข้องคัุณกุลพัชร์ฯ ซึ�งเป็นกรรมการ ผู้้�บริหาร และ

ผู้้�ถื่อหุ� นใหญ่ข้องบริษัทฯ 

6.  คัุณไพบ้ลย์ 
     (“คัุณไพบ้ลย์ฯ”)

กนกวัฒนาวรรณ • เป็นพ่�ชายข้องคัุณวิวัฒน์ฯ ซึ�งเป็นกรรมการข้องบริษัทฯ 

7.  คัุณพฤษภ์   
     (“คัุณพฤษภ์”)

กนกวัฒนาวรรณ •  เป็นน�องชายข้องคัุณกุลพัชร์ฯ ซึ�งเป็นกรรมการ ผู้้�บริหาร 
และผู้้�ถื่อหุ�นใหญ่ข้องบริษัทฯ

รายละเอ่ยดบุคัคัลท่�อาจม่คัวามข้ัดแย�งและคัวามสัมพันธ์ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562
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บุคคลที่อาจัม่ีความ่
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มู่ลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความ่จั�าเป็นและ

ความ่สุม่เหตุสุม่ผลของรายการ31 ธันวาคม่
2562

31 ธันวาคม่
2561

1.  ห�างหุ�นส่วนสามัญ
     เมหมิง 

เช่าอาคัารพาณิชย์
บริษัทฯ  เช่าอาคัารพาณิชย์ จำานวน 2 อาคัาร ส้ง 5 ชั�น 
ดาดฟ้า 1 ชั�น โดยม่พ่�นท่�ประมาณ 240 ต่ารางเมต่รต่่อ
อาคัาร ต่ั�งอย้่ท่�อาคัารเลข้ท่� 1/338 ,338 ซอยพัฒนาการ 
30 ถืนนพัฒนาการ เข้ต่สวนหลวง กรุงเทพฯ เพ่�อใช�เป็น
สำานักงานข้องบริษัทฯ ในอัต่ราคั่าเช่าเด่อนละ 65,000 
บาท หร่อคัิดเป็นคั่าเช่าประมาณเด่อนละ 135 บาท
ต่่อต่ารางเมต่ร  จ่ายชำาระเป็นประจำาทุกเด่อน ต่าม
สัญญาเช่าท่�ม่อายุสัญญา 1 ปี และสามารถืทำาการต่่อ
สัญญาได�ต่ามเง่�อนไข้และรายละเอ่ยดท่�กำาหนดไว�ใน
สัญญา โดยบริษัทฯ เริ�มเช่าสำานักงานดังกล่าวต่ั�งแต่่ 1 
มกราคัม 2557 
ในเด่อนมิถืุนายน 2560 บริษัทฯ ได�ย�ายสำานักงานไปยัง
อาคัารใหม่ท่�สร�างเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่าอาคัารพาณิชย์ดัง
กล่าวเพ่�อเป็นท่�พักอาศัยชั�วคัราวสำาหรับพนักงานสาข้า
ต่่างจังหวัดท่�เข้�ามาฝ่ึกอบรมท่�สำานักงานใหญ่

-  คั่าเช่า 0.78 0.78

บริษัทฯ  เช่าอาคัารพาณิชย์จากเมหมิงจำานวน 2 
อาคัาร เพ่�อใช�เป็นท่�พักอาศัยชั�วคัราวสำาหรับพนักงาน
สาข้าต่่างจังหวัดท่�เข้�ามาฝ่ึกอบรมท่�สำานักงานใหญ่  
โดยอัต่ราคั่าเช่าประมาณเด่อนละ 135 บาทต่่อต่าราง
เมต่ร เป็นอัต่ราคั่าเช่าท่�เท่ยบเคั่ยงได�กับคั่าเช่าบริเวณ
ใกล�เคั่ยง ท่�ม่อัต่ราคั่าเช่าระหว่าง 125 – 156.25 บาท
ต่่อต่ารางเมต่รต่่อเด่อน และเง่�อนไข้การชำาระราคัา 
เป็นไปต่ามเง่�อนไข้ทางการคั�าปกต่ิเช่นเด่ยวกับบุคัคัล
ภายนอก ดังนั�น รายการดังกล่าวจึงม่คัวามจำาเป็น
และสมเหตุ่สมผู้ล 

คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ
รายการดังกล่าวม่คัวามสมเหตุ่สมผู้ล เป็นประโยชน์
ในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ  โดยท่�ทำาเลท่�ต่ั�งข้อง
พ่�นท่�เช่าอย้่ใกล�เคั่ยงกับอาคัารสำานักงานใหญ่ข้องบริ
ษัทฯ โดยอัต่ราคั่าเช่าท่�คัิดระหว่างกันเป็นอัต่ราราคัา
ต่ลาด และเง่�อนไข้การชำาระราคัาเป็นไปต่ามธุรกิจเช่า
อาคัารพาณิชย์โดยทั�วไป โดยรายการดังกล่าวจะยัง
คังม่ต่่อเน่�องต่่อไปในอนาคัต่

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ�นในช่วงปี 2562 และ 2561 และจัะยังคงม่ีต่อเนื่องในอนาคต
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บุคคลที่อาจัม่ีความ่
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มู่ลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความ่จั�าเป็นและ

ความ่สุม่เหตุสุม่ผลของรายการ31 ธันวาคม่
2562

31 ธันวาคม่
2561

2.  คัุณไพบ้ลย์ 
      กนกวัฒนาวรรณ

เช่าอาคัารพาณิชย์ 
บริษัทฯ  เช่าอาคัารพาณิชย์จำานวน 2 อาคัาร   อาคัาร ส้ง
 4 ชั�น ดาดฟ้า 1 ชั�น โดยม่พ่�นท่�ประมาณ 288 ต่ารางเมต่ร
ต่่ออาคัาร ต่ั�งอย้่ท่�อาคัารเลข้ท่� 324, 326 ซอยพัฒนาการ 
30 ถืนนพัฒนาการ เข้ต่สวนหลวง กรุงเทพฯ  เพ่�อประกอบ
ธุรกิจผู้ลิต่ข้นมหวาน และใช�เป็นสำานักงานและศ้นย์
กระจายสินคั�าข้องบริษัทฯ ในราคัาคั่าเช่าเด่อนละ 66,250 
บาท หร่อคัิดเป็นคั่าเช่าประมาณ เด่อนละ 115 บาทต่่อต่า
รางเมต่ร จ่ายชำาระเป็นประจำาทุกเด่อน และสามารถื
ทำาการต่่อสัญญาได�ต่ามเง่�อนไข้และรายละเอ่ยดท่�กำาหนด
ไว�ในสัญญา โดยเริ�มเช่าต่ั�งแต่่ 15 สิงหาคัม 2557 เป็นราย
ปี กรณ่ท่�บริษัทฯ ประสงคั์จะเลิกเช่า สามารถืแจ�งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนเลิกเช่าเป็นระยะเวลาไม่น�อยกว่า 90 วัน 
ในเด่อนมิถืุนายน 2560 บริษัทฯ ได�ย�ายสำานักงานและ
ศ้นย์กระจายสินคั�าไปยังอาคัารใหม่ท่�สร�างเสร็จ บริษัทฯ 
จึงเช่าอาคัารพาณิชย์ดังกล่าวเพ่�อเป็นท่�ผู้ลิต่สินคั�าบาง
ส่วนท่�ไม่ได�ผู้ลิต่จากโรงงาน ในเด่อนกันยายน 2561 
บริษัทฯ ได�โอนงานผู้ลิต่สินคั�าบางส่วนไปยังบริษัทออรั�ม 
แอนด์ ออรั�ม ซึ�งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทออรั�ม แอนด์ ออ
รั�ม ได�เช่าอาคัารพาณิชย์ดังกล่าวต่่อแทนบริษัทฯ
-  คั่าเช่า 0.80 0.80

ต่ามท่�บริษัทฯ  เช่าอาคัารพาณิชย์จากคัุณ
ไพบ้ลย์ฯ เพ่�อใช�เป็นอาคัารผู้ลิต่สินคั�าบางส่วนท่�
ไม่ได�ผู้ลิต่จากโรงงาน  ในอัต่ราคั่าเช่าประมาณ
เด่อนละ 115 บาทต่่อต่ารางเมต่ร เป็นอัต่ราคั่า
เช่าท่�เท่ยบเคั่ยงได�กับคั่าเช่าบริเวณใกล�เคั่ยง ท่�ม่
อัต่ราคั่าเช่าระหว่าง 125 – 156.25 บาทต่่อ ต่าราง
เมต่รต่่อเด่อน และเง่�อนไข้การชำาระราคัา เป็นไป
ต่ามเง่�อนไข้ทางการคั�าปกต่ิเช่นเด่ยวกับบุคัคัล
ภายนอก ดังนั�น รายการดังกล่าวจึงม่คัวามจำาเป็น
และสมเหตุ่สมผู้ล  

คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ
รายการดังกล่าวม่คัวามสมเหตุ่สมผู้ล เป็น
ประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ  โดยท่�
ทำาเลท่�ต่ั�งข้องพ่�นท่�เช่าอย้่ใกล�เคั่ยงกับอาคัาร
สำานักงานใหญ่ข้องบริษัทฯ ซึ�งม่การสะดวกเหมาะ
สมในการดำาเนินธุรกิจ โดยอัต่ราคั่าเช่าท่�คัิด
ระหว่างกันเป็นอัต่ราราคัาต่ลาด และเง่�อนไข้การ
ชำาระราคัาเป็นไปต่ามธุรกิจเช่าอาคัารพาณิชย์โดย
ทั�วไป โดยรายการดังกล่าวจะยังคังม่ต่่อเน่�องต่่อไป
ในอนาคัต่
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บุคคลที่อาจัม่ีความ่
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มู่ลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความ่จั�าเป็นและ

ความ่สุม่เหตุสุม่ผลของรายการ31 ธันวาคม่
2562

31 ธันวาคม่
2561

1.  บริษัท พร่มา
     พับบลิชชิง จำากัด

รับฝ่ากข้ายหนังส่อ 
บริษัทฯ  ได�วางจำาหน่ายหนังส่อส้ต่รเมน้การทำาข้นม
หวาน May Made และ Sweeter Tokyo ในลักษณะ
ข้องสินคั�าฝ่ากข้าย หนังส่อดังกล่าวแต่่งโดยคัุณกุล
พัชร์ฯ และดำาเนินการพิมพ์และจัดจำาหน่ายโดยพร่ม่า 
หนังส่อดังกล่าวเป็นลิข้สิทธิ�ข้องคัุณกุลพัชร์ฯ ซึ�งได�เริ�ม
เข้่ยนหนังส่อMay Made ต่ั�งแต่่ปี 2549 ก่อนเปิดดำาเนิน
การร�านอาฟเต่อร์ ย้
หนังส่อ May Made เป็นหนังส่อท่�รวบรวมรวมส้ต่ร
ข้นมหวานโดยทั�วไป  มิใช่ส้ต่รลับข้องบริษัทฯ ต่ัวอย่าง
ส้ต่รข้นมหวานในหนังส่อ เช่น เคั�กช็อกโกแลต่หน�านิ�ม 
เคั�กล้กพรุน   บราวน่�ช่สเคั�ก สำาหรับหนังส่อ Sweeter 
Tokyo เป็นหนังส่อแนะนำาร�านข้นมหวาน 40 ร�าน ใน 7 
ย่านท่�สำาคััญๆ ในกรุงโต่เก่ยว ข้องประเทศญ่�ปุ่น และ
นำาเสนอส้ต่รข้นม 7 ส้ต่รใหม่ท่�ได�ไอเด่ยจากการท่อง
เท่�ยวในกรุงโต่เก่ยว และมิใช่ส้ต่รลับข้องบริษัทฯ เช่น 
ราสเบอร์ร่� เมอแรงคั์ ทาร์ต่สำาหรับการบันทึกบัญช่การ
รับฝ่ากหนังส่อข้�างต่�น บริษัทฯ จะม่การรับร้�รายได�คั่า
ฝ่ากข้ายหนังส่อ และเจ�าหน่�คั่าหนังส่อ ณ วันท่�จำาหน่าย
สินคั�าดังกล่าวได�

เน่�องจากสาข้าร�านข้นมหวานข้องบริษัทฯ ม่บริเวณ
จำาหน่ายสินคั�าและข้องท่�ระลึก บริษัทฯ จึงได�นำา
หนังส่อส้ต่รเมน้การทำาข้นมหวานมาวางจำาหน่ายใน
ลักษณะข้องสินคั�าฝ่ากข้าย  โดยส่วนลดคั่าหนังส่อ
และเง่�อนไข้การชำาระราคัาท่�บริษัทฯ ทำากับพร่ม่า
สามารถืเท่ยบเคั่ยงได�กับส่วนลดและเง่�อนไข้ท่�พร่มา
เสนอให�กับบุคัคัลภายนอก ดังนั�น รายการดังกล่าวจึง
ม่คัวามจำาเป็นและสมเหตุ่สมผู้ล 

คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ
รายการดังกล่าวม่คัวามสมเหตุ่สมผู้ล โดยม่การวาง
จำาหน่ายสินคั�าซึ�งสอดคัล�องกับร�านข้องบริษัทฯ และ
จัดเป็นรายการท่�สนับสนุนธุรกิจข้องบริษัทฯ โดย
ส่วนลดคั่าหนังส่อและเง่�อนไข้ทางการคั�าท่�คัิดระหว่าง
กันเป็นไปต่ามธุรกิจการข้ายฝ่ากหนังส่อโดยทั�วไป  
ดังนั�น รายการดังกล่าวจึงม่คัวามจำาเป็นและสมเหตุ่
สมผู้ล  อย่างไรก็ต่าม เน่�องจากบริษัทฯ หยุดข้าย
หนังส่อดังกล่าวในร�านสาข้าข้องบริษัทฯ ต่ั�งแต่่เด่อน
พฤษภาคัม 2561 รายการดังกล่าวจึงไม่เกิดข้ึ�นอ่กใน
อนาคัต่

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ�นในช่วงปี 2562 และ 2561 และจัะไม่่เกิดขึ�นในอนาคต
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บุคคลที่อาจัม่ีความ่
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มู่ลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความ่จั�าเป็นและ

ความ่สุม่เหตุสุม่ผลของรายการ31 ธันวาคม่
2562

31 ธันวาคม่
2561

ในเด่อนพฤษภาคัม 2561 บริษัทฯ ได�หยุดข้ายหนังส่อ
ทั�งหมดในร�านสาข้าข้องบริษัทฯ 
-  รายได�คั่าฝ่ากข้ายหนังส่อ
-  เจ�าหน่�การคั�า

-
-

0.01
           -

(ม้ลคั่าวันท่�  
1 มกราคัม ถืึง 
31 พฤษภาคัม)

2.  บริษัท แพ็คัฟ้้ด           
     จำากัด (มหาชน) 

คั่าซ่�อวัต่ถืุดิบ
บริษัทฯ ได�ซ่�อวัต่ถืุดิบบางส่วนเพ่�อนำาไปใช�เป็นส่วน
ประกอบในการข้ายสินคั�า
ในเด่อนมิถืุนายน 2561 กรรมการข้องบริษัทฯ ได�ลา
ออกจากการเป็นกรรมการข้องบริษัท แพ็คัฟ้้ด จำากัด 
(มหาชน) รายการท่�เกิดข้ึ�นหลังจากเด่อนมิถืุนายน 
2561 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แพ็คัฟ้้ด จำากัด 
(มหาชน) จึงไม่ถื่อเป็นรายการระหว่างกัน
- คั่าซ่�อวัต่ถืุดิบ - 1.25

(ม้ลคั่าวันท่�  
1 มกราคัม ถืึง 
30 มิถืุนายน)

บริษัทฯ ซ่�อวัต่ถืุดิบบางส่วนเพ่�อใช�เป็นส่วนประกอบ
ในการข้ายสินคั�า เน่�องจากราคัาวัต่ถืุดิบดังกล่าวม่
ราคัาต่ำ�ากว่าผู้้�ข้ายรายอ่�นๆ โดยท่�ม่คัุณภาพเท่าเท่ยม
กัน  รายการดังกล่าวเป็นไปต่ามเง่�อนไข้ทางการคั�า
ปกต่ิเช่นเด่ยวกับบุคัคัลภายนอก ดังนั�น รายการดัง
กล่าวจึงม่คัวามจำาเป็นและสมเหตุ่สมผู้ล  
คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ
รายการดังกล่าวม่คัวามสมเหตุ่สมผู้ล เป็นประโยชน์ 
ในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัท อย่างไรก็ต่าม เน่�องจาก 
ในเด่อนมิถืุนายน 2561 กรรมการข้องบริษัทฯ ได� ลา
ออกจากการเป็นกรรมการข้องบริษัท แพ็คัฟ้้ด จำากัด 
(มหาชน) รายการท่�เกิดข้ึ�นหลังจากเด่อน มิถืุนายน 
2561 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แพ็คัฟ้้ด จำากัด 
(มหาชน) จึงไม่ถื่อเป็นรายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจัม่ีความ่
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มู่ลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความ่จั�าเป็นและ

ความ่สุม่เหตุสุม่ผลของรายการ31 ธันวาคม่
2562

31 ธันวาคม่
2561

3.  คัุณพฤษภ์
     กนกวัฒนาวรรณ  

การเช่าอาคัาร 
บริษัทย่อยข้องบริษัทฯ  เช่าอาคัารจำานวน 1 อาคัาร   
โดยม่พ่�นท่�เช่าประมาณ 450 ต่ารางเมต่ร เพ่�อใช�ผู้ลิต่
วัต่ถืุดิบข้ายให�กับบริษัทฯ ในราคัาคั่าเช่าเด่อนละ 
10,000 บาท หร่อคัิดเป็นคั่าเช่าประมาณเด่อนละ 22 
บาทต่่อต่ารางเมต่ร สัญญาม่อายุ 2 ปี เริ�มต่ั�งแต่่วันท่� 1 
มกราคัม 2559 และสามารถืทำาการต่่อสัญญาได�ต่าม
เง่�อนไข้และรายละเอ่ยดท่�กำาหนดไว�ในสัญญา 
ในเด่อนกันยายน 2561 บริษัทย่อยข้องบริษัทฯ ได�
เช่าอาคัารพาณิชย์จากคัุณไพบ้ลย์ กนกวัฒนาวรรณ      
ต่่อจากบริษัทฯ เน่�องจากม่ข้นาดพ่�นท่�ใหญ่กว่า และอย้่
ใกล�กับอาคัารสำานักงานข้องบริษัทฯ สะดวกและเหมาะ
สมต่่อการดำาเนินธุรกิจมากกว่า บริษัทย่อยข้องบริษัทฯ 
จึงเลิกเช่าอาคัารจากคัุณพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ 
ต่ั�งแต่่เด่อนกันยายน 2561
-  คั่าเช่า - 0.06

(ม้ลคั่าวันท่�  
1 มกราคัม ถืึง 
30 มิถืุนายน)

ต่ามท่�บริษัทฯ  เช่าอาคัารจากคัุณพฤษภ์ฯ เพ่�อใช�เป็น
อาคัารผู้ลิต่ข้องบริษัทย่อยข้องบริษัทฯ  ในอัต่ราคั่า
เช่าประมาณเด่อนละ 22 บาทต่่อต่ารางเมต่ร เป็น
อัต่ราคั่าเช่าท่�ถื้กกว่าราคัาต่ลาดมาก ดังนั�น รายการ
ดังกล่าวจึงม่คัวามจำาเป็นและสมเหตุ่สมผู้ล  

คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบ
รายการดังกล่าวม่คัวามสมเหตุ่สมผู้ล เป็นประโยชน์
ในการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทย่อยข้องบริษัทฯ  
อย่างไรก็ต่าม เน่�องจากบริษัทย่อยข้องบริษัทฯ เลิก
เช่าอาคัารจากคัุณพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ ต่ั�งแต่่
เด่อนกันยายน 2561  รายการดังกล่าวจึงไม่เกิดข้ึ�นอ่ก
ในอนาคัต่
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ม่าตรการหรือขั�นตอนในการอนุม่ัติให้เข้าท�ารายการระหว่างกัน 

ต่ามมติ่คัณะกรรมการบริษทัฯ คัรั�งท่� 3/2559 เม่�อวันท่� 28 มน่าคัม 2559 ได�มก่ารกำาหนดมาต่รการและข้ั�นต่อนการอนุมตั่ิ
การทำารายการระหวา่งกนัข้องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกับบุคัคัลท่�อาจมค่ัวามข้ดัแย�งทางผู้ลประโยชน ์มส่่วนได�เสย่ หรอ่
อาจม่คัวามข้ัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ในอนาคัต่กับบริษัทฯ อาทิ ผู้้�ถื่อหุ�นรายใหญ่ กรรมการ ผู้้�บริหาร ผู้้�ม่อำานาจคัวบคัุม 
หร่อบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันนั�น บริษัทฯ จะปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ ข้�อบังคัับ ประกาศ 
และคัำาสั�งข้องคัณะกรรมการกำากับต่ลาดทุน และต่ลาดหลักทรัพย์ฯฯ ทั�งน่� ผู้้�ท่�ม่ส่วนได�เส่ยจะไม่สามารถืเข้�ามาม่ส่วน
ร่วมในการพิจารณาอนุมัต่ิรายการดังกล่าวได� 

ในกรณ่ท่�กฎหมายกำาหนดให�รายการระหว่างกันนั�นต่�องได�รับอนุมัต่ิจากท่�ประชุมคัณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัด
ให�ม่คัณะกรรมการต่รวจสอบเข้�าร่วมประชุมเพ่�อพิจารณาและให�คัวามเห็นเก่�ยวกับคัวามจำาเป็นในการทำารายการและ
คัวามสมเหตุ่สมผู้ลข้องรายการนั�น ๆ ทั�งน่� ในการเข้�าทำารายการท่�เป็นข้�อต่กลงทางการคั�าท่�ม่เง่�อนไข้การคั�าโดยทั�วไป 
และรายการท่�เป็นข้�อต่กลงทางการคั�าท่�ไม่เป็นเง่�อนไข้การคั�าโดยทั�วไป ให�เป็นไปต่ามหลักการดังน่�

การทำารายการท่�เป็นข้�อต่กลงทางการคั�าท่�ม่เง่�อนไข้การคั�าโดยทั�วไป

คัณะกรรมการบริษัทฯ ได�อนุมัต่ิเป็นหลักการให�ฝ่่ายจัดการสามารถือนุมัต่ิการทำารายการระหว่างกันท่�เป็นข้�อต่กลง
ทางการคั�าท่�มเ่ง่�อนไข้การคั�าโดยทั�วไประหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผู้้�บรหิาร หรอ่บคุัคัลท่�มค่ัวามเก่�ยวข้�อง
ได� หากรายการดังกล่าวนั�นม่ข้�อต่กลงทางการคั�าในลักษณะเด่ยวกับท่�วิญญู้ชนจะพึงกระทำากับคั้่สัญญาทั�วไปใน
สถืานการณ์เด่ยวกัน ด�วยอำานาจต่่อรองทางการคั�าท่�ปราศจากอิทธิพลในการท่�ต่นม่สถืานะเป็นกรรมการ ผู้้�บริหาร หร่อ
บุคัคัลท่�ม่คัวามเก่�ยวข้�อง (แล�วแต่่กรณ่)

ทั�งน่� บริษัทฯ จะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าวเพ่�อรายงานในการประชุมคัณะกรรมการต่รวจสอบ และการ
ประชุมคัณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไต่รมาส

การทำารายการท่�เป็นข้�อต่กลงทางการคั�าท่�ไม่เป็นเง่�อนไข้การคั�าโดยทั�วไป

การทำารายการท่�เป็นข้�อต่กลงทางการคั�าท่�ไม่เป็นเง่�อนไข้การคั�าโดยทั�วไปจะต่�องได�รับการพิจารณาและให�คัวามเห็นโดย
คัณะกรรมการต่รวจสอบกอ่นนำาเสนอต่อ่คัณะกรรมการบรษัิทฯ หรอ่ท่�ประชมุผู้้�ถือ่หุ�น (แล�วแต่ก่รณ่) เพ่�อพจิารณาอนมุตั่ิ
ต่อ่ไป ทั�งน่� ให�ปฏิิบัต่ติ่ามกฎหมายวา่ด�วยหลักทรัพยแ์ละต่ลาดหลักทรัพย ์รวมทั�งข้�อบังคับั ประกาศ และคัำาสั�งข้องคัณะ
กรรมการกำากับต่ลาดทุน และต่ลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามข้�อกำาหนดเก่�ยวกับการเปิดเผู้ยข้�อม้ลการทำา
รายการท่�เก่�ยวโยงกัน

ในกรณ่ท่�คัณะกรรมการต่รวจสอบไม่มค่ัวามชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่�อาจจะเกิดข้ึ�น บริษทัฯ จะแต่่ง
ต่ั�งผู้้�เช่�ยวชาญอิสระหร่อผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ เป็นผู้้�ให�คัวามเห็นเก่�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่�อให�คัณะ
กรรมการต่รวจสอบ คัณะกรรมการบริษัทฯ หร่อผู้้�ถื่อหุ�น (แล�วแต่่กรณ่) ใช�เป็นข้�อม้ลประกอบการต่ัดสินใจ เพ่�อให�มั�นใจ
ว่าการเข้�าทำารายการดังกล่าวม่คัวามจำาเป็นและม่คัวามสมเหตุ่สมผู้ล โดยคัำานึงถืึงผู้ลประโยชน์ข้องบริษัทฯ เป็นสำาคััญ
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ทั�งน่� บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยรายการระหว่างกันไว�ในแบบแสดงรายการข้�อม้ลประจำาปี และหมายเหตุ่ประกอบงบการเงินท่�
ได�รับการต่รวจสอบจากผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ 

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันท่�อาจเกิดข้ึ�นในอนาคัต่นั�น คัณะกรรมการบริษัทฯ จะต่�องยึดหลักปฏิิบัต่ิให�เป็นไปต่ามกฎหมายว่า
ด�วยหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งข้�อบังคัับ ประกาศ และคัำาสั�งข้องคัณะกรรมการกำากับต่ลาดทุน และต่ลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามข้�อกำาหนดเก่�ยวกับการเปิดเผู้ยข้�อม้ลการทำารายการเก่�ยวโยงกันข้องบริษัทฯ หร่อ
บริษัทย่อยต่ามมาต่รฐานการบัญช่ท่�กำาหนดโดยสภาวิชาช่พบัญช่ในพระบรมราช้ปถืัมภ์

แนวโน้ม่การท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัฯ คัาดวา่ในอนาคัต่ รายการคั�าทั�วไป หรอ่รายการสนบัสนนุธรุกจิปกต่ขิ้องบรษิทัฯ เชน่ การเชา่พ่�นท่�สำานักงานและ
สถืานท่�เพ่�อประกอบการผู้ลิต่สินคั�าข้องบริษัทฯ จะยังคังเกิดขึ้�น  โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการให�ราคัาและเง่�อนไข้ชำาระ
ราคัาเป็นไปต่ามเง่�อนไข้การคั�าปกต่ิ 

นอกจากน่� กลุม่บรษิทัฯ อาจมก่ารพจิารณาแก�ไข้ราคัาและเง่�อนไข้ท่�เก่�ยวข้�องกบัการใช�สถืานท่� โดยจะดำาเนนิการให�ราคัา
และเง่�อนไข้การชำาระราคัาม่คัวามเหมาะสม เป็นไปต่ามหลักเกณฑ์์และกฎหมายท่�เก่�ยวข้�อง 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

เหตุการณ์สุ�าคัญที่เกิดขึ�นในปี 2562

บริษัทฯ ให�คัวามสำาคััญกับการเพิ�มจำานวน Pop-up Store มากข้ึ�น

เพ่�อต่อบสนองกบัสถืานการณเ์ศรษฐกิจไทยในป ี2562 บริษทัฯ ได�ชะลอการลงทนุการจดัต่ั�งสาข้าและได�มุง่เน�นการจัด
ต่ั�ง Pop-up Store มากยิ�งข้ึ�น เน่�องจาก Pop-up Store ใช�เงินลงทุนท่�น�อยกว่าและม่คัวามเส่�ยงท่�น�อยกว่าเม่�อเท่ยบกับ
การจัดต่ั�งสาข้าใหม่ ประกอบกับการจัดต่ั�ง Pop-up Store สร�างคัวามย่ดหยุ่นให�กับบริษัทในการทดลองต่ลาดในพ่�นท่�
ต่่าง ๆ อาทิเช่นห�างสรรพสินคั�าในเม่องรองต่่าง ๆ หร่อในอาคัารสำานักงานท่�ไม่ได�ม่การต่ั�งสาข้าหลักไว� โดยในปี 2562 
ทางบรษิทัฯ ได�มก่ารจดัต่ั�ง Pop-up Store ในทั�งหมด 25 สถืานท่� และสร�างรายได�จาก Pop-up Store และงาน Catering 
รวมทั�งหมด 35.60 ล�านบาท โดยการจัดต่ั�ง Pop-up Store มจ่ำานวน 2 รป้แบบ ซึ�งรป้แบบแรกจะเปน็ร�านคั�าท่�มโ่ต่ะ๊และ
พ่�นท่�ให�นั�ง รวมทั�งม่เมน้สินคั�าคัล�ายกับเมน้ในร�านข้นมอาฟเต่อร์ ย้ และร้ปแบบท่�สองจะเป็นบ้ธข้นาดเล็กท่�เน�นต่ั�งอย้่
ในพ่�นท่�ท่�ม่คันหนาแน่นและเมน้สินคั�าท่�ข้ายจะเป็นเมน้ท่�เป็นหมวดซ่�อกลับบ�านเป็นหลัก

สรุปผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ข้องบริษัทฯ ในปี 2562

จากการทำาวิจยัและพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง ทางบริษัทฯ พฒันาทั�งผู้ลติ่ภณัฑ์์ท่�ข้ายในร�านข้นมหวานและผู้ลิต่ภณัฑ์์หมวด
ซ่�อกลับบ�าน ต่า่งๆ รวมทั�งการเริ�มข้ายแปง้แพนเคั�กและกระเช�าปีใหมเ่พ่�อให�ลก้คั�าได�รบัประสบการณ์รว่มกบัอาฟเต่อร์
ย้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได�ม่การออกคัากิโกริจำานวน 4 รสชาต่ิใหม่ และ 2 รสต่ามฤด้กาล โทสต่์ไก่บอนชอน โทสต่์ไข้่
เคั็ม ซอฟท์คัุกก่� และเคัร่�องด่�มใหม่จำานวน 3 ชนิด นอกจากนั�น บริษัทยังได�ออกผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหม่ในหมวดซ่�อกลับบ�าน 
ได�แก่ซ้เฟล่ช่สเคั�ก เอแคัลร์ ทอฟฟี่เคั�ก ข้นมไหว�พระจันทร์ ข้นมปังรสสต่รอว์เบอร์ร่ ข้นมปังคัาโบนาร่า นักเก็ต่ไข้่เคั็ม 
และแป้งแพนเคั�ก
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 

รายได้

สุายผลิตภีัณฑ์์/กลุ่ม่ธุรกิจั
2562 2561 เปลี่ยนแปลง

ร้อยละล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได�จากการข้าย
รายได�จากร�านข้นมหวาน 
รายได�จากการข้ายสินคั�าและวัต่ถืุดิบ
รายได�จากการข้ายและการจัดงานนอกสถืานท่�
รายได�จากแฟรนไชส์

1,111.13
46.68
35.60
0.90

92.19
3.87
2.96
0.07

832.23
24.84
14.02
-

94.49
2.82
1.59

-

33.51
87.92

153.92
100.00

รายได้จัากการขายรวม่  1,194.31 99.09 871.09 98.90 37.11

รายได้อื่น 10.94 0.91 9.64 1.10 13.49

รวม่ 1,205.25 100.0 880.73 100.0 36.85

Key Drivers 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง

จำานวนสาข้าท่�เปิดดำาเนินการ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 38 32 18.75%

การเต่ิบโต่ข้องยอดข้ายสาข้าเดิม (SSSG) 8.91% (5.03%) 13.94%

ในปี 2562 บริษัทฯ ม่รายได�จากการข้ายเท่ากับ 1,194.31 ล�านบาท ซึ�งปรับต่ัวเพิ�มข้ึ�น 323.22 ล�านบาท หร่อร�อยละ 
37.11 จากป ี2561 เน่�องจากรายได�จากการข้ายจากทกุไต่รมาสภายในป ี2562 เพิ�มข้ึ�นจากไต่รมาสเดย่วกนัข้อง ป ี2561 
ต่ามลำาดับ โดยม่สาเหตุ่หลักดังน่�
 -  รายได�จากร�านข้นมหวานในปี 2562 เพิ�มข้ึ�น 278.90 ล�านบาท หรอ่ร�อยละ 33.51 จากป ี2561 เน่�องจาก

การเปิดสาข้าใหม่และการเพิ�มข้ึ�นข้องการเต่ิบโต่ข้องยอดข้ายข้องสาข้าเดิม
 - รายได�จากการข้ายสนิคั�าและวตั่ถืดุบิในป ี2562 เพิ�มขึ้�น 21.84 ล�านบาท หรอ่ร�อยละ 87.92 จากป ี2561 
  จากยอดข้ายจากการรับจ�างผู้ลิต่ท่�เพิ�มข้ึ�นในช่วงต่�นปี 2562
 - รายได�จากการข้ายและการจัดงานนอกสถืานท่�ในปี 2562 เพิ�มข้ึ�น 21.58 ล�านบาท หร่อร�อยละ 153.92 
  เน่�องจากทางบริษัทฯ ม่ท่มในการจัดงานนอกสถืานท่�เพิ�มข้ึ�น

ก�าไรขั�นต้นและอัตราก�าไรขั�นต้น

ต่�นทุนข้าย ประกอบด�วยต่�นทุนวัต่ถืุดิบ บรรจุภัณฑ์์ อุปกรณ์ต่่าง ๆ  เงินเด่อนและคั่าแรงพนักงานฝ่่ายผู้ลิต่ คั่าเส่�อมราคัา
โรงงาน โดยต่�นทุนข้ายหลักข้องบริษัทฯ คั่อ ต่�นทุนวัต่ถืุดิบ
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ในปี 2562 บริษัทฯ ม่กำาไรข้ั�นต่�นเท่ากับ 772.54 ล�านบาท ซึ�งปรับต่ัวเพิ�มข้ึ�น 190.42 ล�านบาท หร่อร�อยละ 32.71 จาก
ปี 2561 การเพิ�มข้ึ�นดังกล่าวเกิดจากการเพิ�มข้ึ�นข้องกำาไรขั้�นต่�นในทุกไต่รมาสภายในปี 2562 เม่�อเท่ยบกับช่วงเวลา
เด่ยวกันข้องปีก่อน อันเป็นผู้ลมาจากสาข้าท่�เพิ�มข้ึ�น 6 สาข้าในปี 2562 ประกอบกับการออกสินคั�าซ่�อกลับบ�าน เมน้ใหม่
และเมน้ต่ามฤด้กาลอย่างต่่อเน่�องในปี 2562

อัต่รากำาไรข้ั�นต่�นในปี 2562 เท่ากับร�อยละ 64.68 ปรับต่ัวลดลงร�อยละ 2.15 จากปี 2561 โดยเป็นผู้ลมาจากการเพิ�มข้ึ�น
ข้องสัดส่วนสินคั�าซ่�อกลับบ�านและการรับจ�างผู้ลิต่สินคั�า ซึ�งม่อัต่รากำาไรข้ั�นต่�นท่�ต่ำ�ากว่าสินคั�าปรุงสดท่�ข้ายในสาข้า 

ค่าใช้จั่ายในการขายและจััดจั�าหน่าย

คัา่ใช�จา่ยในการข้ายและจดัจำาหน่ายประกอบด�วยคัา่ใช�จา่ยพนกังานประจำาสาข้า คัา่เชา่สถืานท่�ข้องร�านข้นมหวาน คัา่
เช่าอุปกรณ์ คั่าสาธารณ้ปโภคั และคั่าใช�จ่ายในการข้ายอ่�น ๆ เช่น คั่าใช�จ่ายในการต่ลาดและการส่งเสริมการข้าย และ
คั่าเส่�อมราคัาข้องสินทรัพย์ในสาข้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ม่คั่าใช�จ่ายในการข้ายและจัดจำาหน่าย เท่ากับ 328.58 ล�านบาท ซึ�งปรับต่ัวเพิ�มข้ึ�น 57.55 ล�านบาท
หร่อร�อยละ 21.24 จากปี 2561 เน่�องจากคั่าใช�จ่ายในการข้ายท่�เพิ�มข้ึ�นจากจำานวนสาข้าท่�เปิดใหม่ 6 สาข้าในปี 2562

คั่าใช�จ่ายในการข้ายและจัดจำาหน่ายต่่อรายได�รวมในปี 2562 เท่ากับร�อยละ 27.26 ปรับต่ัวลดลงร�อยละ 3.51 จากปี 
2561 เน่�องจากการเพิ�มข้ึ�นข้องรายได�จากร�านข้นมหวานอยา่งมนั่ยสำาคัญัในทกุไต่รมาสข้องป ี2562 ในข้ณะท่�คัา่ใช�จ่าย
ในการข้ายต่่อสาข้าเพิ�มข้ึ�นเพ่ยงเล็กน�อย 

ค่าใช้จั่ายในการบริหาร 

คั่าใช�จ่ายในการบริหาร หลักๆ ประกอบด�วยเงินเด่อนและคั่าแรงพนักงานในสำานักงานใหญ่ คั่าสาธารณ้ปโภคั และคั่า
เส่�อมราคัาข้องอาคัารสำานักงาน โรงงาน และอุปกรณ์ต่่างๆ ท่�ใช�ในสำานักงานใหญ่ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ม่คั่าใช�จ่ายในการบริหารเท่ากับ 161.54 ล�านบาท ซึ�งปรับต่ัวเพิ�มข้ึ�น 21.13 ล�านบาท หร่อร�อยละ 
15.05 จากปี 2561 เป็นผู้ลมาจากคั่าใช�จ่ายในการบริหารท่�เพิ�มข้ึ�นในทุกไต่รมาสภายในปี 2562 เม่�อเท่ยบกับช่วงเวลา
เด่ยวกันข้องปีก่อน เน่�องจากบริษัทฯ ม่คั่าใช�จ่ายพนักงานสำานักงานใหญ่ท่�เพิ�มข้ึ�นจากการข้ยายธุรกิจ

คั่าใช�จ่ายในการบริหารต่่อรายได�รวมในปี 2562 เท่ากับร�อยละ 13.40 ปรับต่ัวลดลงร�อยละ 2.54 จากปี 2561เน่�องจาก 
บริษัทฯ ม่การคัวบคัุมคั่าใช�จ่ายในส่วนกลางท่�ด่ข้ึ�น 

ก�าไรสุุทธิและอัตราก�าไรสุุทธิ

ในปี 2562 บริษัทฯ ม่กำาไรสุทธิเท่ากับ 237.08 ล�านบาท ซึ�งปรับต่ัวเพิ�มข้ึ�น 89.66 ล�านบาท หร่อร�อยละ 60.82 จากปี 2561 
เน่�องจากการบริหารจัดการท่�ด่ข้ึ�นและผู้ลจากการประหยัดต่่อข้นาด (Economies of Scale) จากการดำาเนินการ 38 สาข้า
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อัต่รากำาไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับร�อยละ 19.67 ปรับต่ัวเพิ�มข้ึ�นร�อยละ 2.93 จากปี 2561 เน่�องจากบริษัทฯ ม่รายได�จาก
การข้ายท่�เพิ�มข้ึ�น ในข้ณะท่�คั่าใช�จ่ายในการข้ายและบริหารเพิ�มข้ึ�นเพ่ยงเล็กน�อยเน่�องจากการคัวบคัุมคั่าใช�จ่ายท่�ด่ข้ึ�น

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

สุินทรัพย์

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่สินทรัพย์รวมม้ลคั่า 1,200.23 ล�านบาท เพิ�มข้ึ�น 102.81 ล�านบาทหร่อร�อยละ 9.37 
จาก ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2561 โดยการเพิ�มข้ึ�นหลักๆ มาจาก ท่�ดิน อาคัาร และอุปกรณ์ ซึ�งเพิ�มข้ึ�น 92.56 ล�านบาท หร่อ
ร�อยละ 18.33 เน่�องจากการข้ยายโรงงานและการเพิ�มจำานวนสาข้า

หนี�สุิน

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่หน่�สินรวมม้ลคั่า 161.63 ล�านบาท เพิ�มข้ึ�น 21.31 ล�านบาทหร่อร�อยละ 15.19 จาก
 ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2561 โดยเป็นผู้ลมาจากการหน่�สินไม่หมุนเว่ยนท่�เพิ�มข้ึ�น 12.90 ล�านบาท ซึ�งเป็นผู้ลมาจากราย
ได�คัา่ธรรมเนย่มแฟรนไชส์ท่�ได�มก่ารรับลว่งหน�า (รายได�รับล่วงหน�าน่�จะถ้ืกรับร้�เป็นรายได�จริงต่ลอดระยะเวลา 5 ป)ี และ
การเพิ�มข้ึ�นข้องการต่ั�งสำารองผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานและประมาณการหน่�สิ�นในการร่�อถือน

(หมายเหตุ ุ: รายได้ค่้่าธรรมเนีียมแฟรนีไชส์์ทีี่�ได้มี้การรบัล่่วงหนีา้ ถููกจัดั้ประเภที่เป็นีที่ั�งหนีี�สิ์นีไม่หมนุีเวียนี แล่ะหนีี�สิ์นี
หมนุีเวียนี ในีส่์วนีของรายได้ที้ี่�ถููกจัดั้ประเภที่เป็นีหนีี�สิ์นีหมนุีเวียนีคื่อรายการทีี่�จัะรบัรู้เป็นีรายได้ภ้ายในี 1 ปี)

สุ่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่ส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�นรวมม้ลคั่า 1,038.59 ล�านบาท เพิ�มข้ึ�น 81.49 ล�านบาท หร่อร�อย
ละ 8.51 จาก ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2561 โดยเป็นผู้ลมาจากการเพิ�มข้ึ�นข้องกำาไรสะสม

การวิเคราะห์กระแสุเงินสุด

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผู้ลต่่างจากการแปลงคั่างบการเงินลดลง

337.00
(160.46)
(155.10)

(0.05)

209.48
(73.01)

(122.55)
-

เงินสุดและรายการเทียบเท่าเงินสุดเพิ่ม่ขึ�น (ลดลง) สุุทธิ
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดต่�นปี

21.39
62.55

13.92
48.63

เงินสุดและรายการเทียบเท่าเงินสุดปลายปี 83.94 62.55
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กระแส์เงินีส์ด้จัากกิจักรรมการด้ำาเนิีนีงานี

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ ม่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำาเนินงานจำานวน 337.00 ล�านบาท และ 209.48 
ล�านบาท ต่ามลำาดับ เพิ�มข้ึ�น 127.52 ล�านบาท เป็นการเพิ�มข้ึ�นจาก เงินสดรับจากการดำาเนินงานท่�เพิ�มข้ึ�น 142.92 ล�าน
บาท และการเพิ�มข้ึ�นข้องเงนิทุนหมุนเว่ยนอ่�นๆ 1.63 ล�านบาท หกัลบด�วยเงินสดจ่ายท่�เพิ�มข้ึ�นจากภาษเ่งินได� 17.03 ล�าน
บาท 

กระแส์เงินีส์ด้ใชไ้ปในีกิจักรรมล่งที่นุี

กระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมลงทุนสำาหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 160.46 ล�านบาท และ 73.01 ล�านบาท ต่าม
ลำาดบั โดยเงินสดส่วนใหญ่ใช�ไปสำาหรับซ่�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�าและท่�จะถ่ือจนคัรบกำาหนด การก่อสร�างอาคัาร
โรงงานหลังใหม่ และการก่อสร�างและซ่�ออุปกรณ์สำาหรับสาข้า 

กระแส์เงินีส์ด้จัากกิจักรรมจัดั้หาเงินี

กระแสเงินสดใช�ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 155.10 ล�านบาท และ 122.55 ล�านบาท ต่าม
ลำาดับ โดยหลักมาจากเงินสดจ่ายสำาหรับเงินปันผู้ล 

การวิเคราะห์อัตราสุ่วนทางการเงิน

หน่วย 2562 2561

อัตราสุ่วนสุภีาพคล่อง

อัต่ราส่วนสภาพคัล่อง เท่า 4.40 4.49

อัต่ราส่วนสภาพคัล่องหมุนเร็ว เท่า 4.09 4.20

อัต่ราส่วนหมุนเว่ยนล้กหน่� เท่า 104.20 79.56

ระยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย วัน 4 5

อัต่ราส่วนหมุนเว่ยนสินคั�าคังเหล่อ เท่า 11.68 9.93

ระยะเวลาข้ายสินคั�าเฉล่�ย วัน 31 37

อตัราสุว่นแสุดงความ่สุาม่ารถในการท�าก�าไร

อัต่รากำาไรข้ั�นต่�น ร�อยละ 64.68 66.83

อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน ร�อยละ 24.34 20.47

อัต่รากำาไรสุทธิ ร�อยละ 19.67 16.74

อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถื่อหุ�น ร�อยละ 23.76 15.61
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หน่วย 2562 2561

อัตราสุ่วนแสุดงประสุิทธิภีาพในการด�าเนินงาน

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสินทรัพย์ ร�อยละ 20.64 13.83

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสินทรัพย์ถืาวร ร�อยละ 43.01 31.31

อัต่ราการหมุนข้องสินทรัพย์ เท่า 1.04 0.82

อัต่ราการหมุนข้องสินทรัพย์ถืาวร เท่า 2.17 1.85

อัตราสุว่นความ่สุาม่ารถในการกอ่หนี�

อัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถื่อหุ�น เท่า 0.16 0.15

อตัุราส่์วนีส์ภาพค่ล่่อง

บริษัทฯ ยังคังม่สภาพคัล่องส้งท่� 4.40 เท่า ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 แม�ว่าจะปรับลดลงเล็กน�อยจาก 4.49 เท่า ณ วัน
ท่� 31 ธันวาคัม 2561 เน่�องจากล้กคั�าท่�ใช�บริการท่�สาข้าข้องบริษัทฯ ส่วนมากจะชำาระคั่าสินคั�าเป็นเงินสด สำาหรับระยะ
เวลาข้ายสินคั�าเฉล่�ยข้องบริษัทฯ ลดลงจาก 37 วัน ในปี 2561 เป็น 31 วันในปี 2562 เน่�องจากยอดข้ายสินคั�าซ่�อกลับ
บ�านท่�เพิ�มข้ึ�นมาก และสินคั�าออกใหม่ในกลุ่มน่�ท่�ข้ายในปี 2562 ม่อายุสินคั�าเฉล่�ยสั�นกว่าสินคั�าในกลุ่มเด่ยวกันท่�ข้าย
ในปี 2561

อตัุราส่์วนีแส์ด้งค่วามส์ามารถูในีการที่ำากำาไร

อัต่รากำาไรข้ั�นต่�นในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร�อยละ 2.15 โดยลดลงจากร�อยละ 66.83 เป็นร�อยละ 64.68 ซึ�งเป็นผู้ล
มาจากการเพิ�มข้ึ�นข้องสัดส่วนสินคั�าซ่�อกลับบ�านและการรับจ�างผู้ลิต่สินคั�า ซึ�งม่อัต่รากำาไรข้ั�นต่�นท่�ต่ำ�ากว่าสินคั�าปรุงสด
ท่�ข้ายในสาข้า อย่างไรก็ต่าม บริษัทฯ ม่อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน อัต่รากำาไรสุทธิ และอัต่ราผู้ลต่อบแทนผู้้�ถื่อหุ�นท่�
เพิ�มข้ึ�น เน่�องจากการเพิ�มข้ึ�นข้องยอดข้ายในปี 2562 และการคัวบคัุมต่�นทุนและคั่าใช�จ่าย

อตัุราส่์วนีแส์ด้งประสิ์ที่ธิภาพในีการด้ำาเนิีนีงานี

อัต่ราผู้ลต่อบแทนจากสินทรัพย์ข้องบริษัทฯ เพิ�มข้ึ�นจากร�อยละ 13.83 ในปี 2561 เป็นร�อยละ 20.64 ในปี 2562 ในข้ณะ
ท่�อตั่ราผู้ลต่อบแทนจากสนิทรพัยถ์ืาวรเพิ�มข้ึ�นจากร�อยละ 31.31 ในป ี2561 เป็นร�อยละ 43.01 ในป ี2562 เน่�องจากกำาไร
สุทธิท่�เพิ�มส้งข้ึ�นในสัดส่วนท่�มากกว่าการเพิ�มข้ึ�นข้องสินทรัพย์และสินทรัพย์ถืาวร

อตัุราส่์วนีค่วามส์ามารถูในีการก่อหนีี�

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯ ม่อัต่ราส่วนหน่�สินต่่อส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�นอย้่ท่� 0.16 เท่า ซึ�งใม่เปล่�ยนแปลงจากปี 2561 
มากนัก เน่�องจากบริษัทฯ ไม่ม่เงินก้�จากสถืาบันการเงิน และยังคังม่เงินสดเหล่อจากการ IPO
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ทิี่ศที่างธรุกิจัในีปี 2563

ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ยังคังม่แผู้นการข้ยายสาข้าในเม่องหลักคัวบคั้่ไปกับการข้ายในลักษณะข้อง Pop-up Store เพ่�อ
เพิ�มคัวามต่ระหนักและข้ยายการเข้�าถืึงข้อง Brand ให�มากยิ�งข้ึ�น และบริษัทฯ ม่แผู้นท่�จะเปิดต่ัวแอปพลิเคัชั�นท่�ทาง 
บริษัทฯ ได�พัฒนาข้ึ�นเพ่�อยกระดับประสบการณ์ท่�ล้กคั�าจะได�รับจากการใช�บริการท่�อาฟเต่อร์ ย้ โดยแอปพลิเคัชั�นจะนำา
เสนอ Loyalty Program ร้ปแบบใหม่ให�กับกลุ่มล้กคั�าเดิมข้องบริษัทฯ  ซึ�งแอปพลิเคัชั�นน่�จะสามารถืใช�ในการเก็บสะสม
แต่�ม รับข้่าวสารและโปรโมชั�นท่�น่าสนใจ และแลกรับข้องรางวัล นอกจากน่� ยังสามารถืช่วยเพิ�มคัวามรวดเร็วข้องการ
บริการในสาข้า โดยล้กคั�าจะสามารถืสั�งข้นมผู้่านต่ัวแอปพลิเคัชั�น ทำาให�สามารถืลดเวลาในการรอคัิวและชำาระเงินลง

ในส่วนข้องธุรกิจแฟรนไชส์ในต่่างประเทศนั�น จากเหตุ่การณ์การชุมนุมอย่างต่่อเน่�องท่�ฮ่องกง ทางบริษัทฯ ได�เล็งเห็น
คัวามจำาเป็นในการเล่�อนการเปิดสาข้าไปชั�วคัราวจากท่�วางแผู้นในการเปิดดำาเนินการในช่วงไต่รมาสท่� 4 ข้องปี 2562 
ไปเป็นช่วงไต่รมาสท่� 2 หร่อ 3 ในปี 2563



รายงานประจ�าปี 2562 89

รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

คัณะกรรมการบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้้�รับผู้ิดชอบในการจัดทำา เปิดเผู้ย และนำาเสนองบการเงินรวม  
ข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถืึงสารสนเทศท่�ปรากฏิในรายงานประจำาปี ซึ�งงบการเงินดังกล่าวจัดทำาข้ึ�นโดยถื้กต่�อง
ต่ามท่�คัวรต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิ โดยใช�ดลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัในการเล่อกใช�นโยบายการบญัชแ่ละ
การประมาณการท่�เก่�ยวกับรายงานทางการเงินท่�เหมาะสมและถื่อปฏิิบัต่ิอย่างสมำ�าเสมอ 

คัณะกรรมการได�จัดให�ม่ระบบการคัวบคัุมภายในท่�ม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผู้ล เพ่�อให�มั�นใจว่าข้�อม้ลทางบัญช่ม่
คัวามถื้กต่�อง คัรบถื�วน รวมถืึงเพ่�อป้องกันการทุจริต่หร่อการดำาเนินการท่�ผู้ิดปกต่ิอย่างม่สาระสำาคััญ

คัณะกรรมการม่คัวามเห็นว่า บริษัทม่ระบบการคัวบคุัมภายในท่�ด่ ม่คัวามเพ่ยงพอและเหมาะสม สามารถืสร�างคัวาม
เช่�อมั�นอยา่งมเ่หต่ผุู้ลได�วา่ งบการเงนิข้องบรษิทัสำาหรบัปีสิ�นสุดวนัท่� 31 ธนัวาคัม 2562 มค่ัวามเช่�อถ่ือได�ต่ามมาต่รฐาน
การรายงานทางการเงิน และปฏิิบัต่ิถื้กต่�องต่ามกฎหมาย และกฏิระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้�อง

นายแม่่ทัพ ต.สุุวรรณ
กรรม่การผู้จััดการ

นายปรีย์ม่น ป่�นสุกุล
ประธานกรรม่การ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2562

คัณะกรรมการต่รวจสอบข้องบรษิทั อาฟเต่อร ์ย้ จำากดั (มหาชน) ปจัจบุนัประกอบด�วยกรรมการอสิระท่�มค่ัณุสมบติั่ต่าม
ข้�อกำาหนดและแนวทางปฏิิบตั่ทิ่�ดข่้องคัณะกรรมการต่รวจสอบข้องต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งได�รบัการแต่ง่ต่ั�ง
จากคัณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 ท่าน ได�แก่

 1) นายพิเชษฐ ภ่มะโยธิน  ประธานกรรมการต่รวจสอบ 
 2) นายปร่ย์มน ปิ่นสกุล  กรรมการต่รวจสอบ
 3) ดร. ธรรมน้ญ อานันโทไทย กรรมการต่รวจสอบ

โดยม่นางสาวจันทน่ ต่ันต่สุรฤกษ์ ทำาหน�าท่�เลข้านุการคัณะกรรมการต่รวจสอบ

ในปี 2562 คัณะกรรมการต่รวจสอบม่การประชุมรวมทั�งสิ�น 4 คัรั�ง ซึ�งกรรมการต่รวจสอบทุกท่านได�เข้�าร่วมประชุมคัรบ
ทกุคัรั�ง คัณะกรรมการต่รวจสอบได�ปฏิิบัต่หิน�าท่�ต่ามกฎบัต่รคัณะกรรมการต่รวจสอบอย่างคัรบถื�วน และเป็นอิสระต่าม
ท่�ได�รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คัณะกรรมการต่รวจสอบได�จัดให�ม่วาระการประชุมร่วมกับ
ผู้้�สอบบัญช่โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการเข้�าร่วมด�วย 1 คัรั�ง สำาหรับการประชุมคัณะกรรมการต่รวจสอบคัรั�งอ่�นๆ เป็นการประชุม
ร่วมกับฝ่่ายจัดการ ผู้้�สอบบัญช่และผู้้�ต่รวจสอบภายในต่ามคัวามเหมาะสม

ผู้ลการปฏิิบัต่ิงานข้องคัณะกรรมการต่รวจสอบม่สาระสำาคััญสรุปได�ดังน่�

1.  การสอบทานงบการเงิน คัณะกรรมการต่รวจสอบได�สอบทานงบการเงินรายไต่รมาสและงบการเงินประจำาปี     
ข้องบริษัทฯ ร่วมกับผู้้�บริหารและผู้้�สอบบัญช่ รวมถึืงสอบทานประเด็นเก่�ยวกับนโยบายการบัญช่ท่�สำาคััญ การ
เปล่�ยนแปลงในรอบปีท่�ผู้่านมา ผู้ลกระทบในอนาคัต่ท่�อาจจะเกิดขึ้�น และรายการท่�ไม่ใช่รายการปกติ่ท่�ม่นัย
สำาคัญั รวมถึืงข้�อสงัเกต่ข้องผู้้�สอบบญัช ่และมค่ัวามเห็นสอดคัล�องกบัผู้้�สอบบัญชว่า่งบการเงินดงักลา่วมค่ัวาม
ถื้กต่�องต่ามท่�คัวรในสาระสำาคััญต่ามหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป

2.  การสอบทานระบบคัวบคุัมภายใน คัณะกรรมการต่รวจสอบได�สอบทานระบบการคัวบคุัมภายในข้องบริษัทฯ 
เพ่�อประเมินคัวามเพ่ยงพอ เหมาะสม และประสิทธิผู้ลข้องระบบการคัวบคัุมภายใน โดยพิจารณาจากการสอบ
ทานผู้ลการประเมินระบบการคัวบคุัมภายในร่วมกับผู้้�สอบบัญช่และผู้้�ต่รวจสอบภายใน และไม่พบประเด็นท่�
เป็นสาระสำาคััญอันอาจจะกระทบต่่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษัทฯ

 
3.  การสอบทานงานต่รวจสอบภายใน คัณะกรรมการต่รวจสอบได�พจิารณาการปฏิิบตั่หิน�าท่� คัวามรบัผิู้ดชอบ และ

คัวามเป็นอิสระ ข้องบริษัท ด่ ไอ เอ ออดิท จำากัด ซึ�งเป็นผู้้�ต่รวจสอบภายในข้องบริษัทฯ และพิจารณาให�คัวาม
เห็นชอบแผู้นงานการต่รวจสอบข้องผู้้�ต่รวจสอบภายในประจำาปี 2562
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4.  การสอบทานรายการท่�เก่�ยวโยงกัน คัณะกรรมการต่รวจสอบได�พิจารณาให�คัวามเห็นเก่�ยวกับรายการเก่�ยวโยง
กนั หรอ่รายการท่�อาจมค่ัวามขั้ดแย�งทางผู้ลประโยชน์ข้องบริษทัฯ เพ่�อพจิารณาว่าการทำารายการมค่ัวามสมเหตุ่
สมผู้ล รวมถืงึสอบทานวา่บรษิทัฯ ได�เปดิเผู้ยข้�อมล้ข้องรายการดงักลา่วต่ามข้�อกำาหนดข้องต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และสำานักงานคัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์

5.  การพจิารณาคัดัเล่อกผู้้�สอบบญัช่และกำาหนดคัา่ต่อบแทน คัณะกรรมการต่รวจสอบได�คัดัเล่อกผู้้�สอบบญัช่โดย
พิจารณาจากคัวามเป็นอิสระ คัวามร้�คัวามสามารถื ประสบการณ์ ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน รวมถืึงคั่าต่อบแทนในการ
สอบบญัชข่้องบรษิทัฯ และบรษิทัในเคัรอ่ และนำาเสนอต่อ่คัณะกรรมการบรษัิท เพ่�อพจิารณาและข้ออนมุตั่ติ่อ่ท่�
ประชุมผู้้�ถ่ือหุ�นประจำาปี 2562 ซึ�งท่�ประชุมผู้้�ถ่ือหุ�นได�ม่มติ่อนุมัต่ิแต่่งต่ั�งผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ ข้องบริษัท 
สำานักงาน อ่วาย จำากัด ดังน่� ให�ทำาหน�าท่�ผู้้�สอบบัญช่ข้องบริษัทฯ

  (1) นางสาวสุมาล่ ร่วราบัณฑ์ิต่  ผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ทะเบ่ยนเลข้ท่� 3970 และ / หร่อ
  (2) นางพ้นนารถื เผู้่าเจริญ  ผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ทะเบ่ยนเลข้ท่� 5238 และ / หร่อ
  (3) นางสาวมณ่ รัต่นบรรณกิจ  ผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ทะเบ่ยนเลข้ท่� 5313 
 
6.  การสอบทานการปฏิิบัต่ติ่ามกฎหมาย คัณะกรรมการต่รวจสอบได�สอบทานและกำากบัดแ้ลให�บริษทัดำาเนินกิจการ

ต่่างๆ อย่างถ้ืกต่�องต่ามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ ข้�อกำาหนดข้องต่ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฏิหมายท่�เก่�ยวข้�องกับธุรกิจข้องบริษัท รวมถืึงการปฏิิบัต่ิต่ามข้�อกำาหนดข้องบริษัทฯ ซึ�งคัณะ
กรรมการต่รวจสอบม่คัวามเห็นว่า บริษัทฯ ได�ปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่พบข้�อบกพร่องท่�เป็นสาระ
สำาคััญ

7.  สอบทานการบริหารคัวามเส่�ยง คัณะกรรมการต่รวจสอบได�สอบทานการบริหารคัวามเส่�ยงข้องบริษัทฯ ให�ม่
คัวามเช่�อมโยงกบัระบบการคัวบคัมุภายในเพ่�อจดัการคัวามเส่�ยงทั�วทั�งบริษัทฯ โดยได�พจิารณาสอบทานนโยบาย
ปัจจัยคัวามเส่�ยง แนวทางการบริหารคัวามเส่�ยง รวมถืึงคัวามคั่บหน�าข้องการบริหารคัวามเส่�ยง ซึ�งผู้ลการสอบ
ทานพบวา่ การดำาเนนิการบรหิารคัวามเส่�ยงเปน็ไปอยา่งมป่ระสทิธภิาพ และเปน็ไปต่ามนโยบายและแผู้นกลยทุธ์
ข้องบริษัทฯ

8.  การรายงานเก่�ยวกับประเด็นท่�เป็นข้�อสงสัย คัณะกรรมการต่รวจสอบม่หน�าท่�ในการรายงานต่่อคัณะกรรมการ
บริษัท หากพบหร่อม่ข้�อสงสัยว่าม่รายการหร่อการกระทำาซึ�งอาจม่ผู้ลกระทบอย่างม่นัยสำาคััญต่่อฐานะการเงิน
และผู้ลการดำาเนินงานข้องบริษัท โดยในรอบปีท่�ผู่้านมาไม่ม่เหตุ่การณ์หร่อสถืานการณ์ใดท่�เป็นข้�อบ่งช่�ว่าม่
เหตุ่การณ์ดังกล่าว

โดยสรุปในภาพรวมปี 2562 คัณะกรรมการต่รวจสอบได�ปฏิิบัต่ิหน�าท่�ต่ามท่�ระบุไว�ในกฎบัต่รคัณะกรรมการต่รวจสอบ 
โดยใช�คัวามร้�คัวามสามารถืต่ดิต่ามการดำาเนนิงานข้องบรษิทัและบรษิทัในเคัรอ่ โดยมค่ัวามเปน็อสิระอยา่งเพ่ยงพอ และ
มค่ัวามเห็นวา่บรษิทัฯ และบริษทัในเคัรอ่ ได�รายงานทางการเงินในสาระสำาคัญัอย่างถ้ืกต่�อง เช่�อถือ่ได� และจัดทำาข้ึ�นต่าม
มาต่รฐานการบัญช่ท่�รับรองโดยทั�วไป ม่การเปิดเผู้ยข้�อม้ลอย่างเพ่ยงพอ และในการเข้�าทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน หร่อ
รายการท่�อาจม่คัวามขั้ดแย�งทางผู้ลประโยชน์ บริษัทฯ ได�ปฏิิบัต่ิต่ามข้�อกำาหนดข้องต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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และสำานักงานคัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ รวมทั�งม่การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย ระเบ่ยบ และข้�อบังคัับท่�เก่�ยวข้�องกับ
การดำาเนินธุรกิจอย่างคัรบถื�วน ม่การบริหารคัวามเส่�ยงท่�เพ่ยงพอและม่การกำากับด้แลกิจการท่�ด่ ม่ผู้้�สอบบัญช่และผู้้�
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รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

รายงานของผู้สุอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่่อผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด (มหาชน)

ความ่เห็น

ข้�าพเจ�าได�ต่รวจสอบงบการเงินรวมข้องบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ�งประกอบ
ด�วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562  งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วน
ข้องผู้้�ถื่อหุ�นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ�นสุดวันเด่ยวกัน และหมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม รวมถืึง
หมายเหตุ่สรุปนโยบายการบัญช่ท่�สำาคััญ และได�ต่รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อง บริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด              
(มหาชน) ด�วยเช่นกัน

ข้�าพเจ�าเห็นว่า งบการเงินข้�างต่�นน่�แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562  ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ�นสุดวันเด่ยวกันข้องบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะข้องบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ 
จำากัด (มหาชน) โดยถื้กต่�องต่ามท่�คัวรในสาระสำาคััญต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์์ในการแสุดงความ่เห็น

ข้�าพเจ�าได�ปฏิิบัต่ิงานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช่ คัวามรับผู้ิดชอบข้องข้�าพเจ�าได�กล่าวไว�ในวรรคัคัวามรับ
ผู้ดิชอบข้องผู้้�สอบบัญชต่่อ่การต่รวจสอบงบการเงนิในรายงานข้องข้�าพเจ�า ข้�าพเจ�ามค่ัวามเปน็อสิระจากกลุ่มบริษทัต่าม
ข้�อกำาหนดจรรยาบรรณข้องผู้้�ประกอบวิชาช่พบัญช่ท่�กำาหนดโดยสภาวิชาช่พบัญช่ในส่วนท่�เก่�ยวข้�องกับการต่รวจสอบ
งบการเงิน และข้�าพเจ�าได�ปฏิิบัต่ิต่ามข้�อกำาหนดด�านจรรยาบรรณอ่�น ๆ ต่ามท่�ระบุในข้�อกำาหนดนั�นด�วย ข้�าพเจ�าเช่�อว่า
หลักฐานการสอบบัญช่ท่�ข้�าพเจ�าได�รับเพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อใช�เป็นเกณฑ์์ในการแสดงคัวามเห็นข้องข้�าพเจ�า

เรื่องสุ�าคัญในการตรวจัสุอบ 

เร่�องสำาคััญในการต่รวจสอบคั่อ เร่�องต่่างๆ ท่�ม่นัยสำาคััญท่�สุดต่ามดุลยพินิจเย่�ยงผู้้�ประกอบวิชาช่พข้องข้�าพเจ�า ในการ
ต่รวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบนั ข้�าพเจ�าได�นำาเร่�องเหล่าน่�มาพิจารณาในบริบทข้องการต่รวจสอบงบการเงินโดย
รวมและในการแสดงคัวามเห็นข้องข้�าพเจ�า ทั�งน่� ข้�าพเจ�าไม่ได�แสดงคัวามเห็นแยกต่่างหากสำาหรับเร่�องเหล่าน่� 

ข้�าพเจ�าได�ปฏิิบตั่งิานต่ามคัวามรบัผู้ดิชอบท่�ได�กลา่วไว�ในวรรคัคัวามรบัผู้ดิชอบข้องผู้้�สอบบญัชต่่อ่การต่รวจสอบงบการ
เงนิในรายงานข้องข้�าพเจ�า ซึ�งได�รวมคัวามรับผู้ดิชอบท่�เก่�ยวกับเร่�องเหล่าน่�ด�วย การปฏิบัิต่งิานข้องข้�าพเจ�าได�รวมวิธ่การ
ต่รวจสอบท่�ออกแบบมาเพ่�อต่อบสนองต่่อการประเมินคัวามเส่�ยงจากการแสดงข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคััญในงบการเงิน ผู้ลข้องวิธ่การต่รวจสอบข้องข้�าพเจ�า ซึ�งได�รวมวิธ่การต่รวจสอบสำาหรับเร่�องเหล่าน่�ด�วย ได�ใช�เป็น
เกณฑ์์ในการแสดงคัวามเห็นข้องข้�าพเจ�าต่่องบการเงินโดยรวม
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เร่�องสำาคััญในการต่รวจสอบ พร�อมวิธ่การต่รวจสอบม่ดังต่่อไปน่�

การรบัรู้รายได้้

กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นร�านข้ายข้นมหวานและเคัร่�องด่�มซึ�งม่สาข้าอย่้หลายแห่ง โดยรายได�หลักมาจากการข้าย
อาหารและเคัร่�องด่�มเป็นเงินสด (คัิดเป็นประมาณร�อยละ 93 ข้องรายได�จากการข้ายรวม)  ดังนั�น รายได�จากการข้ายจึง
ถื่อเป็นบัญช่ท่�สำาคััญต่่องบการเงิน นอกจากน่� กลุ่มบริษัทยังม่การจัดโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ล้กคั�าท่�ลงทะเบ่ยนเป็น
สมาชิกโดยจะให�คัะแนนสะสมแก่ล้กคั�าท่�ซ่�ออาหารและเคัร่�องด่�มคัรบต่ามจำานวนเงินท่�กำาหนดเพ่�อนำาไปแลกเป็นข้อง
รางวัลต่ามเง่�อนไข้ท่�กลุม่บรษิทัระบุไว� มล้ค่ัายตุ่ธิรรมข้องคัะแนนสะสมท่�ประมาณการขึ้�นจากการใช�สทิธขิ้องสมาชกิจะ
นำาไปลดรายได�จากการข้าย และจะรับร้�เป็นรายได�เม่�อล้กคั�ามาใช�สิทธิแลกข้องรางวัล การประมาณม้ลคั่ายุต่ิธรรมข้อง
คัะแนนสะสมดังกลา่วต่�องอาศยัดลุยพนิจิในการวัดมล้คัา่ ดงันั�น กลุ่มบริษัทจงึมค่ัวามเส่�ยงเก่�ยวกบัมล้คัา่และระยะเวลา
ในการรับร้�รายได�

ข้�าพเจ�าได�ต่รวจสอบการรับร้�รายได�ข้องกลุ่มบริษัทโดยการ

  -  ประเมินและทดสอบระบบการคัวบคัุมภายในข้องกลุ่มบริษัทท่�เก่�ยวข้�องกับวงจรรายได�และการรับเงินโดยการ
สอบถืามผู้้�รับผิู้ดชอบ ทำาคัวามเข้�าใจและเล่อกต่ัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิิบัต่ิต่ามการคัวบคุัมท่�กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว�

  - สุ่มสังเกต่การณ์การปฏิิบัต่ิต่ามการคัวบคัุมภายในข้องบางสาข้า

  - สุม่ต่รวจสอบเอกสารประกอบรายการข้ายและรบัเงนิท่�เกดิข้ึ�นในระหวา่งปแีละชว่งใกล�สิ�นรอบระยะเวลาบญัช่

  -  วิเคัราะหเ์ปรย่บเทย่บข้�อมล้บญัชร่ายได�จากการข้ายแบบแยกยอ่ยเพ่�อต่รวจสอบคัวามผิู้ดปกต่ทิ่�อาจเกดิข้ึ�นข้อง
รายการข้ายต่ลอดรอบระยะเวลาบัญช่ โดยเฉพาะรายการบัญช่ท่�ทำาผู้่านใบสำาคััญทั�วไป

  -  ประเมินม้ลคั่ายุต่ิธรรมข้องคัะแนนสะสมท่�ประมาณการข้ึ�นจากการใช�สิทธิข้องสมาชิกและทดสอบการคัำานวณ

ข้อมู่ลอื่น 

ผู้้�บริหารเป็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่อข้�อม้ลอ่�น ซึ�งรวมถืึงข้�อม้ลท่�รวมอย้่ในรายงานประจำาปีข้องกลุ่มบริษัท (แต่่ไม่รวมถืึงงบการ
เงนิและรายงานข้องผู้้�สอบบัญชท่่�แสดงอย่้ในรายงานนั�น) ซึ�งคัาดวา่จะถ้ืกจดัเต่รย่มให�กับข้�าพเจ�าภายหลงัวนัท่�ในรายงาน
ข้องผู้้�สอบบัญช่น่�

คัวามเหน็ข้องข้�าพเจ�าต่อ่งบการเงนิไม่คัรอบคัลุมถึืงข้�อมล้อ่�นและข้�าพเจ�าไม่ได�ให�ข้�อสรุปในลกัษณะการให�คัวามเช่�อมั�น
ในร้ปแบบใดๆ ต่่อข้�อม้ลอ่�นนั�น
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คัวามรับผู้ิดชอบข้องข้�าพเจ�าท่�เก่�ยวเน่�องกับการต่รวจสอบงบการเงินคั่อ การอ่านและพิจารณาว่าข้�อม้ลอ่�นม่คัวามขั้ด
แย�งท่�ม่สาระสำาคััญกับงบการเงินหร่อกับคัวามร้�ท่�ได�รับจากการต่รวจสอบข้องข้�าพเจ�าหร่อไม่ หร่อปรากฏิว่าข้�อม้ลอ่�น
แสดงข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคััญหร่อไม่ 

เม่�อข้�าพเจ�าได�อา่นรายงานประจำาปขี้องกลุ่มบรษิทัต่ามท่�กล่าวข้�างต่�นแล�ว และหากสรปุได�วา่ม่การแสดงข้�อม้ลท่�ข้ดัต่อ่
ข้�อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคัญั ข้�าพเจ�าจะส่�อสารเร่�องดังกล่าวให�ผู้้�มห่น�าท่�ในการกำากบัดแ้ลทราบเพ่�อให�มก่ารดำาเนินการ
แก�ไข้ท่�เหมาะสมต่่อไป

ความ่รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ม่ีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้้�บรหิารมห่น�าท่�รบัผู้ดิชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน่� โดยถ้ืกต่�องต่ามท่�คัวรต่ามมาต่รฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผู้ิดชอบเก่�ยวกับการคัวบคัุมภายในท่�ผู้้�บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่�อให�สามารถืจัดทำางบการเงินท่�
ปราศจากการแสดงข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคััญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หร่อข้�อผู้ิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้้�บริหารรับผู้ิดชอบในการประเมินคัวามสามารถืข้องกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่่อเน่�อง การ
เปดิเผู้ยเร่�องท่�เก่�ยวกับการดำาเนินงานต่อ่เน่�องในกรณ่ท่�มเ่ร่�องดังกล่าว และการใช�เกณฑ์์การบัญชส่ำาหรับกิจการท่�ดำาเนิน
งานต่่อเน่�องเว�นแต่่ผู้้�บริหารม่คัวามต่ั�งใจท่�จะเลิกกลุ่มบริษัทหร่อหยุดดำาเนินงานหร่อไม่สามารถืดำาเนินงานต่่อเน่�องอ่ก
ต่่อไปได�

ผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลม่หน�าท่�ในการสอดส่องด้แลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินข้องกลุ่มบริษัท
 
ความ่รับผิดชอบของผู้สุอบบัญชีต่อการตรวจัสุอบงบการเงิน

การต่รวจสอบข้องข้�าพเจ�าม่วัต่ถืุประสงคั์เพ่�อให�ได�คัวามเช่�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผู้ลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคััญหร่อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หร่อข้�อผู้ิดพลาด และเสนอรายงาน
ข้องผู้้�สอบบัญช่ซึ�งรวมคัวามเห็นข้องข้�าพเจ�าอย้่ด�วย คัวามเช่�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผู้ลคั่อ คัวามเช่�อมั�นในระดับส้งแต่่ไม่
ได�เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัต่ิงานต่รวจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช่จะสามารถืต่รวจพบข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคััญท่�ม่อย้่ได�เสมอไป ข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต่หร่อข้�อผู้ิดพลาดและถื่อว่าม่
สาระสำาคััญเม่�อคัาดการณ์อย่างสมเหตุ่สมผู้ลได�ว่ารายการท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงแต่่ละรายการหร่อทุกรายการรวมกันจะม่
ผู้ลต่่อการต่ัดสินใจทางเศรษฐกิจข้องผู้้�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล่าน่�

ในการต่รวจสอบข้องข้�าพเจ�าต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช ่ข้�าพเจ�าใช�ดุลยพนิจิและการสังเกต่และสงสยัเย่�ยงผู้้�ประกอบ
วิชาช่พต่ลอดการต่รวจสอบ และข้�าพเจ�าได�ปฏิิบัต่ิงานดังต่่อไปน่�ด�วย

  -  ระบุและประเมินคัวามเส่�ยงท่�อาจม่การแสดงข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคััญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริต่หร่อข้�อผู้ิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัต่ิงานต่ามวิธ่การต่รวจสอบเพ่�อต่อบสนองต่่อคัวามเส่�ยง
เหลา่นั�น และได�หลกัฐานการสอบบญัชท่่�เพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อเป็นเกณฑ์์ในการแสดงคัวามเหน็ข้องข้�าพเจ�า
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คัวามเส่�ยงท่�ไม่พบข้�อม้ลท่�ข้ัดต่่อข้�อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคััญซึ�งเป็นผู้ลมาจากการทุจริต่จะส้งกว่าคัวามเส่�ยง
ท่�เกิดจากข้�อผู้ิดพลาด เน่�องจากการทุจริต่อาจเก่�ยวกับการสมร้�ร่วมคิัด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ต่ั�งใจละเว�นการแสดงข้�อม้ล การแสดงข้�อม้ลท่�ไม่ต่รงต่ามข้�อเท็จจริงหร่อการแทรกแซงการคัวบคัุมภายใน

  -  ทำาคัวามเข้�าใจเก่�ยวกับระบบการคัวบคัุมภายในท่�เก่�ยวข้�องกับการต่รวจสอบ เพ่�อออกแบบวิธ่การต่รวจสอบให�
เหมาะสมกบัสถืานการณ ์แต่ไ่มใ่ชเ่พ่�อวตั่ถืปุระสงคัใ์นการแสดงคัวามเหน็ต่อ่คัวามมป่ระสทิธผิู้ลข้องการคัวบคัมุ
ภายในข้องกลุ่มบริษัท

  -  ประเมินคัวามเหมาะสมข้องนโยบายการบัญช่ท่�ผู้้�บริหารใช�และคัวามสมเหตุ่สมผู้ลข้องประมาณการทางบัญช่
และการเปิดเผู้ยข้�อม้ลท่�เก่�ยวข้�องท่�ผู้้�บริหารจัดทำา

  -  สรปุเก่�ยวกบัคัวามเหมาะสมข้องการใช�เกณฑ์์การบญัชส่ำาหรบักจิการท่�ดำาเนนิงานต่อ่เน่�องข้องผู้้�บรหิาร และสรปุ
จากหลักฐานการสอบบัญช่ท่�ได�รับว่าม่คัวามไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคััญท่�เก่�ยวกับเหตุ่การณ์หร่อสถืานการณ์ท่�
อาจเป็นเหตุ่ให�เกิดข้�อสงสัยอย่างม่นัยสำาคััญต่่อคัวามสามารถืข้องกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่่อเน่�องหร่อไม่
 หากข้�าพเจ�าได�ข้�อสรปุวา่มค่ัวามไมแ่นน่อนท่�มส่าระสำาคัญั ข้�าพเจ�าจะต่�องให�ข้�อสังเกต่ไว�ในรายงานข้องผู้้�สอบ
บัญช่ข้องข้�าพเจ�าถืึงการเปิดเผู้ยข้�อม้ลท่�เก่�ยวข้�องในงบการเงิน หร่อหากเห็นว่าการเปิดเผู้ยดังกล่าวไม่เพ่ยงพอ 
ข้�าพเจ�าจะแสดงคัวามเห็นท่�เปล่�ยนแปลงไป ข้�อสรุปข้องข้�าพเจ�าขึ้�นอย่้กับหลักฐานการสอบบัญช่ท่�ได�รับจนถืึง
วนัท่�ในรายงานข้องผู้้�สอบบัญชข่้องข้�าพเจ�า อย่างไรก็ต่าม เหตุ่การณ์หรอ่สถืานการณ์ในอนาคัต่อาจเป็นเหต่ใุห�
กลุ่มบริษัทต่�องหยุดการดำาเนินงานต่่อเน่�องได�

  -  ประเมนิการนำาเสนอ โคัรงสร�างและเน่�อหาข้องงบการเงนิโดยรวม รวมถืงึการเปดิเผู้ยข้�อมล้ท่�เก่�ยวข้�องต่ลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุ่การณ์ท่�เกิดข้ึ�นโดยถื้กต่�องต่ามท่�คัวรหร่อไม่ 

  -  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญช่ท่�เหมาะสมอย่างเพ่ยงพอเก่�ยวกับข้�อม้ลทางการเงินข้องกิจการหร่อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่�อแสดงคัวามเห็นต่่องบการเงินรวม ข้�าพเจ�ารับผู้ิดชอบต่่อการกำาหนด
แนวทาง การคัวบคัุมด้แล และการปฏิิบัต่ิงานต่รวจสอบกลุ่มบริษัท ข้�าพเจ�าเป็นผู้้�รับผู้ิดชอบแต่่เพ่ยงผู้้�เด่ยวต่่อ
คัวามเห็นข้องข้�าพเจ�า

ข้�าพเจ�าได�ส่�อสารกบัผู้้�มห่น�าท่�ในการกำากบัดแ้ลในเร่�องต่า่งๆ ซึ�งรวมถืงึข้อบเข้ต่และชว่งเวลาข้องการต่รวจสอบต่ามท่�ได�
วางแผู้นไว� ประเด็นท่�มนั่ยสำาคัญัท่�พบจากการต่รวจสอบรวมถึืงข้�อบกพร่องท่�มนั่ยสำาคัญัในระบบการคัวบคุัมภายในหาก
ข้�าพเจ�าได�พบในระหว่างการต่รวจสอบข้องข้�าพเจ�า

ข้�าพเจ�าได�ให�คัำารบัรองแกผู่้้�มห่น�าท่�ในการกำากบัดแ้ลวา่ ข้�าพเจ�าได�ปฏิิบัต่ติ่ามข้�อกำาหนดจรรยาบรรณท่�เก่�ยวข้�องกบัคัวาม
เป็นอิสระและได�ส่�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลเก่�ยวกับคัวามสัมพันธ์ทั�งหมด ต่ลอดจนเร่�องอ่�นซึ�งข้�าพเจ�าเช่�อว่า
ม่เหตุ่ผู้ลท่�บุคัคัลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่่อคัวามเป็นอิสระข้องข้�าพเจ�าและมาต่รการท่�ข้�าพเจ�าใช�เพ่�อป้องกัน
ไม่ให�ข้�าพเจ�าข้าดคัวามเป็นอิสระ
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จากเร่�องทั�งหลายท่�ส่�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แล ข้�าพเจ�าได�พิจารณาเร่�องต่่างๆ ท่�ม่นัยสำาคััญท่�สุดในการต่รวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเร่�องสำาคััญในการต่รวจสอบ ข้�าพเจ�าได�อธิบายเร่�องเหล่าน่�ไว�ในรายงาน
ข้องผู้้�สอบบัญช่ เว�นแต่่กฎหมายหร่อข้�อบังคัับห�ามไม่ให�เปิดเผู้ยเร่�องดังกล่าวต่่อสาธารณะ หร่อในสถืานการณ์ท่�ยากท่�
จะเกดิข้ึ�น ข้�าพเจ�าพิจารณาวา่ไมค่ัวรส่�อสารเร่�องดงักลา่วในรายงานข้องข้�าพเจ�าเพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถืคัาด
การณ์ได�อย่างสมเหตุ่สมผู้ลว่าจะม่ผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลประโยชน์ท่�ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยสาธารณะจะได�จากการ
ส่�อสารดังกล่าว

ข้�าพเจ�าเป็นผู้้�รับผู้ิดชอบงานสอบบัญช่และการนำาเสนอรายงานฉบับน่�

สุมาล่ ร่วราบัณฑ์ิต่
ผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ เลข้ทะเบ่ยน 3970

บริษัท สำานักงาน อ่วาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

หม่ายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สุินทรัพย์

สุินทรัพย์หมุ่นเวียน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 7 83,934,252   62,545,165  70,110,811  55,968,427 

เงินลงทุนชั�วคัราว 8 406,255,067  402,645,626  406,255,067  402,645,626 

ล้กหน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�น 6,9 12,364,098  13,724,709  19,109,584  18,075,957 

สินคั�าคังเหล่อ 10  38,494,523  33,721,795  38,907,458  34,367,398 

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น 11  8,399,010  9,575,060  8,278,249  9,554,408 

รวม่สุนิทรพัยห์ม่นุเวยีน 549,446,950 522,212,355 542,661,169 520,611,816

สุินทรัพย์ไม่่หมุ่นเวียน

เงินฝ่ากธนาคัารท่�ม่ภาระคัำ�าประกัน 12  200,000  3,480,620  200,000  3,480,620 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -  1,999,433  1,999,433 

ท่�ดิน อาคัารและอุปกรณ์ 14  597,468,370  504,903,540  596,523,264  504,822,604 

สินทรัพย์ไม่ม่ต่ัวต่น 15  13,826,872  17,675,478  13,826,872  17,675,478 

เงินจ่ายล่วงหน�าคั่าซ่�อสินทรัพย์  338,000  12,565,508  338,000  12,565,508 

เงินประกันการเช่า  33,875,583  32,290,427  33,598,383  32,290,427 

สินทรัพย์ภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ 24  5,070,888  4,293,107  5,070,888  4,293,107 

รวม่สุนิทรพัยห์ม่นุเวยีน  650,779,713  575,208,680  651,556,840  577,127,177 

รวม่สุนิทรพัย์  1,200,226,663 1,097,421,035 1,194,218,009 1,097,738,993 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�         
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่่อ)
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

หม่ายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สุินและสุ่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สุินหมุ่นเวียน

เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น 6, 16  72,653,093  82,480,608  74,214,328  83,607,667 

หน่�สินต่ามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่�ถืึงกำาหนดชำาระภายในหนึ�งปี  -  154,977  -  154,977 

ภาษ่เงินได�คั�างจ่าย  29,379,973  19,436,076  29,052,942  18,984,431 

หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น 17  22,793,298  14,342,365  21,025,512  14,188,865 

รวม่หนี�สุนิหม่นุเวยีน  124,826,364  116,414,026  124,292,782  116,935,940 

หนี�สุินไม่่หมุ่นเวียน

ประมาณการหน่�สินในการร่�อถือน 18  12,238,226  10,595,612  12,238,226  10,595,612 

สำารองผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงาน 19  13,109,045  9,309,457  13,109,045  9,309,457 

หน่�สินไม่หมุนเว่ยนอ่�น 20  11,460,893  4,001,778  5,742,231  4,001,178 

รวม่หนี�สุินไม่่หมุ่นเวียน  36,808,164  23,906,847  31,089,502  23,906,247 

รวม่หนี�สุิน  161,634,528  140,320,873  155,382,284  140,842,187 

สุ่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเร่อนหุ�น  

   ทนุจดทะเบย่น 

      หุ �นสามญั 815,625,000 หุ �น มล้คัา่หุ �น

      ละ 0.10 บาท  81,562,500  81,562,500  81,562,500  81,562,500 

   ทุนท่�ออกและชำาระแล�ว

      หุ�นสามัญ 815,623,561 หุ�น ม้ลคั่า

      หุ�นละ 0.10 บาท  81,562,356  81,562,356  81,562,356  81,562,356 

ส่วนเกินม้ลคั่าหุ�นสามัญ  709,575,820  709,575,820  709,575,820  709,575,820 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล�ว - สำารองต่ามกฎหมาย 21  8,156,250  8,156,250  8,156,250  8,156,250 

   ยังไม่ได�จัดสรร  239,350,652  157,805,736  239,541,299  157,602,380 

องคั์ประกอบอ่�นข้องส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�น  (52,943)  -  -  - 

รวม่สุ่วนของผู้ถือหุ้น  1,038,592,135  957,100,162  1,038,835,725  956,896,806 

รวม่หนี�สุินและสุ่วนของผู้ถือหุ้น  1,200,226,663  1,097,421,035  1,194,218,009  1,097,738,993 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�          
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

หม่ายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได�จากสัญญาท่�ทำากับล้กคั�า 22  1,194,315,228  871,088,755  1,193,470,701  871,088,755 

เงินปันผู้ลรับ  -  -  3,498,950  3,798,860 

รายได�อ่�น  10,936,160  9,641,194  11,757,723  9,677,246 

รวมรายได�  1,205,251,388  880,729,949  1,208,727,374  884,564,861 

ค่าใช้จั่าย

ต่�นทนุข้าย  421,775,925  288,971,535  426,634,483  293,965,477 

คั่าใช�จ่ายในการข้ายและจัดจำาหน่าย  328,575,602  271,023,275  328,444,676  271,023,275 

คั่าใช�จ่ายในการบริหาร  161,538,434  140,410,216  160,710,516  139,943,230 

รวม่ค่าใช้จั่าย  911,889,961  700,405,026  915,789,675  704,931,982 

ก�าไรก่อนค่าใช้จั่ายทางการเงินและค่า

ใช้จั่ายภีาษีเงินได้  293,361,427  180,324,923  292,937,699  179,632,879 

คั่าใช�จ่ายทางการเงิน  (221,057)  (230,787)  (221,057)  (230,787)

ก�าไรก่อนค่าใช้จั่ายภีาษีเงินได้  293,140,370  180,094,136  292,716,642  179,402,092 

คั่าใช�จ่ายภาษ่เงินได� 24  (56,057,422)  (32,668,320)  (55,240,741)  (31,708,474)

ก�าไรสุ�าหรับปี   237,082,948  147,425,816  237,475,901  147,693,618 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�          
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

หม่ายเหตุ 2562 2561 2562 2561

   

ก�าไรขาดทนุเบด็เสุรจ็ัอืน่:

รายการทีี่�จัะถููกบนัีทึี่กในีส่์วนีของกำาไรหรือ

ขาด้ที่นุีในีภายหล่งั

   ผู้ลต่่างข้องอัต่ราแลกเปล่�ยนจากการ    

   แปลงคั่างบการเงิน ท่�เป็นเงินต่ราต่่าง

   ประเทศ  (52,943)  -  -  - 

รายการทีี่�จัะไม่ถููกบนัีทึี่กในีส่์วนีของกำาไรหรือ

ขาด้ที่นุีภายหล่งั

    ผู้ลข้าดทุนจากการประมาณการต่าม

     หลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษ่

เงินได�  (569,843)  (279,808)  (569,843)  (279,808)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสุร็จัอื่นสุ�าหรับปี  (622,786)  (279,808)  (569,843)  (279,808)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสุร็จัรวม่สุ�าหรับปี  236,460,162  147,146,008  236,906,058  147,413,810 

ก�าไรต่อหุ้น 25

กำาไรต่่อหุ�นข้ั�นพ่�นฐาน

 ก�าไรสุ่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ  0.29  0.18  0.29  0.18 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�          
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562 (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกิจัการ

2562 2561 2562 2561

กระแสุเงินสุดจัากกิจักรรม่ด�าเนินงาน

กำาไรก่อนภาษ่  293,140,370  180,094,136  292,716,642  179,402,092 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษ่เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   คั่าเส่�อมราคัาและคั่าต่ัดจำาหน่าย  68,556,524  56,527,511  68,530,123  56,513,976 

   โอนกลับคั่าเผู้่�อการลดม้ลคั่าข้องสินคั�าคังเหล่อ  (175,241)  (282,115)  (175,241)  (282,115)

   ต่ัดจำาหน่ายสินคั�าเส่�อมสภาพ  3,462,691  416,840  3,462,691  416,840 

   กำาไรจากการต่่อรองราคัาซ่�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  (84,771)  -  - 

   ข้าดทนุ (กำาไร) ท่�ยังไมเ่กดิข้ึ�นจากการวดัมล้คัา่เงนิลงทนุ

      ในหลักทรัพย์เพ่�อคั�า  (3,280,131)  1,381,745  (3,280,131)  1,381,745 

   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�า  (795,707)  (4,876,940)  (795,707)  (4,876,940)

   ข้าดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  1,318,866  1,092,596  1,318,866  1,092,596 

   ต่ัดจำาหน่ายอุปกรณ์  81,400  4,451,152  81,400  4,451,152 

   โอนกลับคั่าเผู้่�อการด�อยคั่าข้องคัอมพิวเต่อร์ซอฟต่์แวร์  -  (780,391)  -  (780,391)

   ต่ัดจำาหน่ายคัอมพิวเต่อร์ซอฟต่์แวร์  3,493,538  777,554  3,493,538  777,554 

   ข้าดทุนจากการร่�อถือนสาข้า  -  209,129  -  209,129 

   สำารองผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงาน  3,983,183  3,758,596  3,983,183  3,758,596 

   รายได�เงินปันผู้ลรับ  -  -  (3,498,950)  (3,798,860)

   รายได�ดอกเบ่�ย  (3,284,751)  (2,249,515)  (3,267,402)  (2,231,337)

   คั่าใช�จ่ายทางการเงิน  221,057  230,787  221,057  230,787 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์  366,721,799  240,666,314  362,790,069  236,264,824 

 สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ�มข้ึ�น) ลดลง

   ล้กหน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�น  1,113,762  (2,927,297)  (1,580,386)  (3,413,248)

   สินคั�าคังเหล่อ  (8,060,178)  (9,370,295)  (7,827,510)  (9,436,074)

   สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น  1,158,838  (4,363,054)  1,257,199  (4,344,410)

   เงินประกันการเช่า  (1,585,156)  (3,910,778)  (1,307,956)  (3,910,778)

หน่�สินดำาเนินงานเพิ�มข้ึ�น

   เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น  5,840,764  10,876,842  6,292,291  9,577,771 

   หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น  8,450,933  5,729,246  6,836,647  5,697,523 

   หน่�สินไม่หมุนเว่ยนอ่�น  7,459,115  1,478,741  1,741,053  1,478,741 

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  381,099,877  238,179,719  368,201,407  231,914,349 

   ดอกเบ่�ยรับ  3,531,600  2,553,020  3,514,251  2,534,842 

   จ่ายคั่าร่�อถือนสินทรัพย์  -  (410,500)  -  (410,500)

   จ่ายผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงาน  (895,899)  (1,145,809)  (895,899)  (1,145,809)

   จ่ายภาษ่เงินได�  (46,731,633)  (29,698,867)  (45,788,590)  (28,743,854)

เงินสุดสุุทธิจัากกิจักรรม่ด�าเนินงาน  337,003,945  209,477,563  325,031,169  204,149,028 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบบกระแสเงินสด (ต่่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

กระแสุเงินสุดจัากกิจักรรม่ลงทุน

ซ่�อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�าและท่�จะถื่อจนคัรบกำาหนด  (720,197,271)  (656,204,378)  (720,197,271)  (656,204,378)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�า

   และท่�จะถื่อจนคัรบกำาหนด  720,663,668  720,400,000  720,663,668  720,400,000 

เงินฝ่ากธนาคัารท่�ม่ภาระคัำ�าประกันลดลง (เพิ�มข้ึ�น)  3,280,620  (3,080,620)  3,280,620  (3,080,620)

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซ่�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  85,681  -  (999,733)

ซ่�อท่�ดิน อาคัารและอุปกรณ์  (159,596,181)  (106,237,261)  (158,752,248)  (106,178,062)

ซ่�อคัอมพวิเต่อรซ์อฟต่แ์วร์  (1,877,545)  (7,600,976)  (1,877,545)  (7,600,976)

จ่ายเงินล่วงหน�าคั่าซ่�อสินทรัพย์  (2,904,572)  (20,431,617)  (2,875,375)  (20,431,617)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  170,451  55,426  170,451  55,426 

เงินปันผู้ลรับ  -  -  3,798,860  3,998,800 

เงินสุดสุุทธิใช้ไปในกิจักรรม่ลงทุน  (160,460,830)  (73,013,745)  (155,788,840)  (70,041,160)

กระแสุเงินสุดจัากกิจักรรม่จััดหาเงิน

หน่�สินต่ามสัญญาเช่าการเงินลดลง  (158,420)  (246,956)  (158,420)  (246,956)

จ่ายเงินปันผู้ล  (154,942,665)  (122,306,819)  (154,941,525)  (122,305,619)

เงินสุดสุุทธิใช้ไปในกิจักรรม่จััดหาเงิน  (155,101,085)  (122,553,775)  (155,099,945)  (122,552,575)

ผู้ลต่่างจากการแปลงคั่างบการเงินลดลง  (52,943)  -  -  - 

เงินสุดและรายการเทียบเท่าเงินสุดเพิ่ม่ขึ�นสุุทธิ  21,389,087  13,910,043  14,142,384  11,555,293 

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดต่�นปี  62,545,165  48,635,122  55,968,427  44,413,134 

เงินสุดและรายการเทียบเท่าเงินสุดปลายปี  83,934,252  62,545,165  70,110,811  55,968,427 

 

ข้อมู่ลกระแสุเงินสุดเป่ดเผยเพิ่ม่เติม่

รายการท่�มิใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหน�าคั่าซ่�อสินทรัพย์ไปบัญช่อาคัารและอุปกรณ์  15,100,080  7,866,109  15,070,883  7,866,109 

   โอนเงินจ่ายล่วงหน�าคั่าซ่�อสินทรัพย์ไปบัญช่คัอมพิวเต่อร์ซอฟต่์แวร์  32,000  -  32,000  - 

   เจ�าหน่�คั่างานก่อสร�างและซ่�ออุปกรณ์เพิ�มข้ึ�น (ลดลง)  (15,693,803)  12,184,847  (15,711,244)  12,184,847 

   ผู้ลข้าดทุนจากการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย  712,304  349,760  712,304  349,760 

   ล้กหน่�เงินปันผู้ลจากบริษัทย่อย  -  -  3,498,950  3,798,860 

   เงินปันผู้ลคั�างจ่ายเพิ�มข้ึ�น  25,524  37,024  25,614  37,084 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�           
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�น          
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562              (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม่ 

องค์ประกอบอื่น

ของสุ่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรสุะสุม่ ผลต่างจัากการ

แปลงค่างบการเงินที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ์หม่ายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

สุ่วนเกินมู่ลค่า

หุ้นสุาม่ัญ

จััดสุรรแล้ว -

สุ�ารองตาม่กฎหม่าย  ยังไม่่ได้จััดสุรร รวม่

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

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  147,425,816  -  147,425,816 

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี  -  -  -  (279,808)  -  (279,808)

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  147,146,008  -  147,146,008 

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 ม่กราคม่ 2562  81,562,356  709,575,820  8,156,250  157,805,736  -  957,100,162 

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  237,082,948  -  237,082,948 

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี  -  -  -  (569,843)  (52,943)  (622,786)

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  236,513,105  (52,943)  236,460,162 

เงินปันผู้ลจ่าย 28  -  -  -  (154,968,189)  -  (154,968,189)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2562  81,562,356  709,575,820  8,156,250  239,350,652  (52,943)  1,038,592,135 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�          
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�น                 
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562              

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจัการ 

ก�าไรสุะสุม่

หม่ายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

สุ่วนเกินมู่ลค่า

หุ้นสุาม่ัญ

จััดสุรรแล้ว -

สุ�ารองตาม่กฎหม่าย  ยังไม่่ได้จััดสุรร รวม่

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

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  147,693,618  147,693,618 

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี  -  -  -  (279,808)  (279,808)

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  147,413,810  147,413,810 

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 ม่กราคม่ 2562  81,562,356  709,575,820  8,156,250  157,602,380  956,896,806 

กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  237,475,901  237,475,901 

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี  -  -  -  (569,843)  (569,843)

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  236,906,058  236,906,058 

เงินปันผู้ลจ่าย 28  -  -  -  (154,967,139)  (154,967,139)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2562  81,562,356  709,575,820  8,156,250  239,541,299  1,038,835,725 

 

หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข้องงบการเงินน่�          
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จั�ากัด (ม่หาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562

1. ข้อมู่ลทั่วไป

  บรษิทั อาฟเต่อร ์ย้ จำากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เปน็บรษิทัมหาชนซึ�งจดัต่ั�งและมภ่มิ้ลำาเนาในประเทศไทย บรษิทัฯ
ประกอบธุรกิจร�านจำาหน่ายอาหารและเคัร่�องด่�ม ท่�อย่้ต่ามท่�จดทะเบ่ยนข้องบริษัทฯซึ�งเป็นสำานักงานใหญ่อย่้ท่� 
1319/9 ซอยพัฒนาการ แข้วงสวนหลวง เข้ต่สวนหลวง กรุงเทพมหานคัร และม่โรงงานอย่้ท่� 30/106 หม้่ท่� 1 
ต่ำาบลโคักข้าม อำาเภอเม่องสมุทรสาคัร สมุทรสาคัร

  ณ วนัท่� 31 ธนัวาคัม 2562 บริษทัฯ มส่าข้าเปิดให�บริการจำานวน 38 สาข้า (2561: 32 สาข้า) ในกรุงเทพมหานคัร
สมุทรปราการ ปทุมธาน่ นนทบุร่ นคัรราชส่มา เช่ยงใหม่ อุดรธาน่ ชลบุร่ ภ้เก็ต่ และสงข้ลา

2. เกณฑ์์ในการจััดท�างบการเงิน

2.1  งบการเงนิน่�จดัทำาข้ึ�นต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิท่�กำาหนดในพระราชบญัญตั่วิชิาชพ่บญัช ่พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินต่ามข้�อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคั�าลงวันท่� 11 ต่ลุาคัม 2559 ออก
ต่ามคัวามในพระราชบัญญัต่ิการบัญช่ พ.ศ. 2543

  
  งบการเงนิฉบับภาษาไทยเปน็งบการเงนิฉบับท่�บริษทัฯใช�เปน็ทางการต่ามกฎหมาย งบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน่�

 งบการเงินน่�ได�จัดทำาข้ึ�นโดยใช�เกณฑ์์ราคัาทุนเดิมเว�นแต่่จะได�เปิดเผู้ยเป็นอย่างอ่�นในนโยบายการบัญช่

2.2 เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินรวม

 ก)  งบการเงินรวมน่�ได�จัดทำาข้ึ�นโดยรวมงบการเงินข้องบริษัท อาฟเต่อร์ ย้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(ซึ�งต่่อไปน่�รวมเร่ยกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่่อไปน่�
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจั

จััดตั�งขึ�นใน

ประเทศ์

อัตรารอ้ยละของ

การถอืหุน้

2562 2561

   ร�อยละ ร�อยละ

บริษัท ออรั�ม แอนด์ ออรั�ม จำากดั จำาหน่ายสินคั�าและอุปกรณ์เบเกอร่� ไทย 100 100

บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จำากัด จำาหน่ายอาหารและเคัร่�องด่�ม ไทย 100 100

After You Hong Kong Limited แฟรนไชส์ร�านจำาหน่ายอาหาร เข้ต่บริหาร

พิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจ่น

100 100

  ข้)  บรษิทัฯจะถือ่วา่มก่ารคัวบคัมุกจิการท่�เข้�าไปลงทนุหรอ่บรษัิทยอ่ยได� หากบรษัิทฯมส่ทิธไิด�รบัหร่อมส่ว่น
ได�เสย่ในผู้ลต่อบแทนข้องกจิการท่�เข้�าไปลงทนุ และสามารถืใช�อำานาจในการสั�งการกิจกรรมท่�สง่ผู้ลกระ
ทบอย่างม่นัยสำาคััญต่่อจำานวนเงินผู้ลต่อบแทนนั�นได� 

 คั)   บรษิทัฯนำางบการเงินข้องบริษทัย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมต่ั�งแต่วั่นท่�บรษัิทฯมอ่ำานาจในการ
คัวบคัุมบริษัทย่อยจนถืึงวันท่�บริษัทฯสิ�นสุดการคัวบคัุมบริษัทย่อยนั�น  

 ง)  งบการเงินข้องบริษัทย่อยได�จัดทำาข้ึ�นโดยใช�นโยบายการบัญช่ท่�สำาคััญเช่นเด่ยวกันกับข้องบริษัทฯ
 จ)  สินทรัพย์และหน่�สินต่ามงบการเงินข้องบริษัทย่อยซึ�งจัดต่ั�งในต่่างประเทศแปลงคั่าเป็นเงินบาทโดยใช�

อัต่ราแลกเปล่�ยน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได�และค่ัาใช�จ่ายแปลงค่ัาเป็นเงินบาทโดย
ใช�อัต่ราแลกเปล่�ยนถัืวเฉล่�ยรายเดอ่น ผู้ลต่า่งซึ�งเกิดขึ้�นจากการแปลงค่ัาดงักล่าวได�แสดงไว�เป็นรายการ
 “ผู้ลต่่างจากการแปลงคั่างบการเงินท่�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผู้้�
ถื่อหุ�น  

 ฉ)  ยอดคังคั�างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการคั�าระหว่างกันท่�ม่สาระสำาคััญได�ถ้ืกต่ัดออกจากงบ
การเงินรวมน่�แล�ว 

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่ามวิธ่ราคัาทุน

3.  ม่าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่่

 ก) ม่าตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ม่ม่ีผลบังคับใช้ในปีปัจัจัุบัน
  
  ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได�นำามาต่รฐานการรายงานทางการเงินและการต่่คัวามมาต่รฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำานวนหลายฉบับ ซึ�งม่ผู้ลบังคัับใช�สำาหรับงบการเงินท่�ม่รอบ
ระยะเวลาบญัชท่่�เริ�มในหรอ่หลงัวนัท่� 1 มกราคัม 2562 มาถ่ือปฏิิบตั่ ิมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่ว
ได�รับการปรับปรุงหรอ่จัดให�มข่้ึ�นเพ่�อให�มเ่น่�อหาเท่าเท่ยมกับมาต่รฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให�ชัดเจนเก่�ยวกับวิธ่ปฏิิบัต่ิทางการบัญช่และการให�แนวปฏิิบัต่ิทางการบัญช่แก่ผู้้�
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ใช�มาต่รฐานการนำามาต่รฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ่ปฏิิบตั่นิ่�ไม่มผู่้ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญั
ต่อ่งบการเงินข้องกลุม่บริษทั อย่างไรก็ต่าม มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ�งได�มก่ารเปล่�ยนแปลง
หลักการสำาคััญ สามารถืสรุปได�ดังน่�  

 ม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จัากสุัญญาที่ท�ากับลูกค้า

  มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่�  15 ใช�แทนมาต่รฐานการบัญช่และการต่่คัวามมาต่รฐาน                                
การบัญช่ท่�เก่�ยวข้�องต่่อไปน่� 

กิจการต่�องใช�มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่� 15 กับสัญญาท่�ทำากับล้กคั�าทุกสัญญา ยกเว�นสัญญาท่�อย่้ใน
ข้อบเข้ต่ข้องมาต่รฐานการบัญช่ฉบับอ่�น มาต่รฐานฉบับน่�ได�กำาหนดหลักการ 5 ข้ั�นต่อนสำาหรับการรับร้�รายได�ท่�เกิดข้ึ�น
จากสญัญาท่�ทำากบัล้กคั�า โดยกจิการจะรบัร้�รายได�ในจำานวนเงนิท่�สะท�อนถืงึสิ�งต่อบแทนท่�กจิการคัาดวา่จะมส่ทิธไิด�รบั
จากการแลกเปล่�ยนสนิคั�าหรอ่บรกิารท่�ได�สง่มอบให�แกล่ก้คั�า และกำาหนดให�กจิการต่�องใช�ดลุยพนิจิและพจิารณาข้�อเทจ็
จริงและเหตุ่การณ์ท่�เก่�ยวข้�องทั�งหมดในการพิจารณาต่ามหลักการในแต่่ละข้ั�นต่อน 

มาต่รฐานฉบับน่�ไม่ม่ผู้ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคััญต่่องบการเงินข้องกลุ่มบริษัท

 ข)   ม่าตรฐานการรายงานทางการเงินที่จัะม่ีผลบังคับใช้สุ�าหรับงบการเงินที่ม่ีรอบระยะเวลาบัญชี                           
ที่เริ่ม่ในหรือหลังวันที่ 1 ม่กราคม่ 2563

  สภาวิชาชพ่บัญชไ่ด�ประกาศใช�มาต่รฐานการรายงานทางการเงินและการต่ค่ัวามมาต่รฐานการรายงานทางการ
เงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ�งจะมผู่้ลบังคับัใช�สำาหรับงบการเงนิท่�มร่อบระยะเวลาบัญชท่่�เริ�มในหรอ่หลังวัน
ท่� 1 มกราคัม 2563 มาต่รฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได�รับการปรับปรุงหร่อจัดให�ม่ข้ึ�นเพ่�อให�ม่เน่�อหา
เท่าเท่ยมกับมาต่รฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให�ชัดเจนเก่�ยวกับ

มาต่รฐานการบญัช่

     ฉบบัท่� 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร�าง

     ฉบับท่� 18 (ปรับปรุง 2560) รายได�

การต่่คัวามมาต่รฐานการบัญช่ 

     ฉบับท่� 31 (ปรับปรุง 2560) รายได� - รายการแลกเปล่�ยนเก่�ยวกับบริการโฆษณา

การต่ค่ัวามมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิ 

     ฉบบัท่� 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ล้กคั�า

     ฉบับท่� 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสำาหรับการก่อสร�างอสังหาริมทรัพย์

     ฉบับท่� 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากล้กคั�า
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วิธ่ปฏิิบัต่ิทางการบัญช่และการให�แนวปฏิิบัต่ิทางบัญช่แก่ผู้้�ใช�มาต่รฐาน ยกเว�นมาต่รฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับใหม่ดังต่่อไปน่�ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงหลักการสำาคััญซึ�งสามารถืสรุปได�ดังน่�

 ม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม่เครื่องม่ือทางการเงิน

  มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคัร่�องม่อทางการเงิน ประกอบด�วยมาต่รฐานและการต่่คัวามมาต่รฐาน
 จำานวน 5 ฉบับ ได�แก่ 

  มาต่รฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักลา่วข้�างต่�น กำาหนดหลกัการเก่�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมล้คัา่
เคัร่�องมอ่ทางการเงนิด�วยมล้คัา่ยตุ่ธิรรมหรอ่ราคัาทนุต่ดัจำาหนา่ยโดยพจิารณาจากประเภทข้องต่ราสารทางการ
เงิน ลักษณะข้องกระแสเงินสดต่ามสัญญาและแผู้นธุรกิจข้องกิจการ (Business Model) หลักการเก่�ยวกับวิธ่
การคัำานวณการด�อยค่ัาข้องเคัร่�องมอ่ทางการเงนิโดยใช�แนวคิัดข้องผู้ลข้าดทุนด�านเคัรดิต่ท่�คัาดว่าจะเกิดข้ึ�น และ
หลักการเก่�ยวกับการบัญช่ป้องกันคัวามเส่�ยง รวมถืึงการแสดงรายการและการเปิดเผู้ยข้�อม้ลเคัร่�องม่อทางการ
เงิน และเม่�อมาต่รฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน่�ม่ผู้ลบังคัับใช� จะทำาให�มาต่รฐานการบัญช่ การต่่คัวาม
มาต่รฐานการบัญช่ และแนวปฏิิบัต่ิทางการบัญช่บางฉบับท่�ม่ผู้ลบังคัับใช�อย้่ในปัจจุบันถื้กยกเลิกไป

 
  ฝ่า่ยบรหิารข้องกลุม่บรษิทัเช่�อวา่มาต่รฐานฉบบัน่�จะไมม่ผู่้ลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคัญัต่อ่งบการเงนิข้องกลุม่

บริษัท

 ม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สุัญญาเช่า

  มาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่� 16 ใช�แทนมาต่รฐานการบัญช่ ฉบับท่� 17 เร่�อง สัญญาเช่า และการ
ต่่คัวามมาต่รฐานการบัญช่ท่�เก่�ยวข้�อง มาต่รฐานฉบับน่�ได�กำาหนดหลักการข้องการรับร้�รายการ การวัดม้ลคั่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผู้ยข้�อม้ลข้องสัญญาเช่า และกำาหนดให�ผู้้�เช่ารับร้�สินทรัพย์และหน่�สินสำาหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่�ม่ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เด่อน เว�นแต่่สินทรัพย์อ�างอิงนั�นม่ม้ลคั่าต่ำ�า

มาต่รฐานการรายงานทางการเงนิ

     ฉบบัท่� 7 การเปิดเผู้ยข้�อม้ลเคัร่�องม่อทางการเงิน

     ฉบับท่� 9 เคัร่�องม่อทางการเงิน

มาต่รฐานการบัญช่ 

     ฉบับท่� 32 การแสดงรายการเคัร่�องม่อทางการเงิน

การต่ค่ัวามมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิ

     ฉบบัท่� 16 การป้องกันคัวามเส่�ยงข้องเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่่าง

ประเทศ

     ฉบับท่� 19 การชำาระหน่�สินทางการเงินด�วยต่ราสารทุน
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  การบัญชส่ำาหรบัผู้้�ให�เชา่ไมม่ก่ารเปล่�ยนแปลงอยา่งมส่าระสำาคัญัจากมาต่รฐานการบญัช ่ฉบบัท่� 17 ผู้้�ให�เช่ายงั
คังต่�องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหร่อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช�หลักการเช่นเด่ยวกันกับ
มาต่รฐานการบัญช่ฉบับท่� 17

  กลุม่บรษิทัคัาดวา่จะนำามาต่รฐานการรายงานทางการเงนิฉบับน่�มาถือ่ปฏิิบตั่โิดยรับร้�ผู้ลกระทบสะสมข้องการนำา
มาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบับน่�มาถื่อปฏิิบัต่ิใช�คัรั�งแรกโดยการปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ วันท่� 1 
มกราคัม 2563 และไม่ปรับย�อนหลังงบการเงินปีก่อนท่�แสดงเปร่ยบเท่ยบ

  ฝ่า่ยบรหิารข้องกลุม่บรษิทัคัาดวา่ การนำามาต่รฐานการบญัชด่งักลา่วมาใช�จะมผู่้ลกระทบต่อ่งบแสดงฐานะการ
เงิน ณ วันท่� 1 มกราคัม 2563 คั่อ สินทรัพย์ข้องกลุ่มบริษัทม่จำานวนเพิ�มข้ึ�นรวมทั�งสิ�นประมาณ 353.8 ล�านบาท
(เฉพาะข้องบริษัทฯ: ประมาณ 353.8 ล�านบาท) และหน่�สินข้องกลุ่มบริษัทม่จำานวนเพิ�มขึ้�นรวมทั�งสิ�น
ประมาณ359.4 ล�านบาท (เฉพาะข้องบริษัทฯ: ประมาณ 359.4 ล�านบาท)

4. นโยบายการบัญชีที่สุ�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 ขายสิ์นีค่า้
  รายได�จากการข้ายสินคั�ารับร้�เม่�อกลุ่มบริษัทได�โอนอำานาจคัวบคัุมในสินคั�าให�แก่ล้กคั�าแล�ว กล่าวคั่อ เม่�อม่การ

ส่งมอบสินคั�า รายได�จากการข้ายแสดงต่ามม้ลคั่าท่�ได�รับหร่อคัาดว่าจะได�รับสำาหรับสินคั�าท่�ได�ส่งมอบหลังจาก
หักประมาณการสินคั�ารับคั่นและส่วนลด โดยไม่รวมภาษ่ม้ลคั่าเพิ�ม

 
  กลุ่มบริษัทได�จัดให�ม่โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ล้กคั�าท่�ลงทะเบ่ยนเป็นสมาชิก โดยจะให�คัะแนนสะสมแก่ล้กคั�าท่�

ซ่�อสนิคั�าคัรบต่ามจำานวนเงินท่�กำาหนด ซึ�งลก้คั�ามส่ทิธใินการนำาคัะแนนสะสมมาแลกเปน็ข้องรางวลัต่ามเง่�อนไข้
ท่�กลุม่บรษิทัระบไุว� กลุม่บรษิทัรบัร้�รายได�เม่�อได�โอนอำานาจคัวบคัมุในสนิคั�าในอนาคัต่ให�ลก้คั�า หรอ่รบัร้�เม่�อสทิธิ
ในการเล่อกหมดอายุ 

  กลุม่บรษิทัประมาณการราคัาข้ายแบบเอกเทศข้องสทิธใินการเลอ่กโดยการปนัสว่นราคัาข้องรายการให�แกภ่าระ
ท่�ต่�องปฏิิบตั่โิดยอ�างอิงกบัราคัาสนิคั�าท่�คัาดว่าจะสง่มอบให�แกล้่กคั�าหากล้กคั�าใช�สิทธใินการเล่อก ปรับปรุงด�วย
คัวามน่าจะเป็นท่�ล้กคั�าจะใช�สิทธิในการเล่อก

   จำานวนเงินท่�กลุม่บริษทัได�รับหรอ่มสิ่ทธิได�รับจากล้กคั�าแต่ยั่งม่ภาระท่�ต่�องโอนสินคั�าให�แก่ล้กคั�าแสดงไว�เป็นหน่�
สินหมุนเว่ยนอ่�น - รายได�รอการรับร้�ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจะรับร้�เป็นรายได�เม่�อได�ปฏิิบัต่ิต่ามภาระท่�ระบุ
ไว�ในสัญญาเสร็จสิ�น

 รายได้ค่้่าธรรมเนีียมแรกเขา้จัากส์ญัญาแฟรนีไชส์์
 กลุ่มบริษัทรับร้�รายได�คั่าธรรมเน่ยมแรกเข้�าเป็นรายได�ต่ลอดอายุข้องสัญญาแฟรนไชส์
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 ด้อกเบี�ยรบั
 ดอกเบ่�ยรับถื่อเป็นรายได�ต่ามเกณฑ์์คังคั�างโดยคัำานึงถืึงอัต่ราผู้ลต่อบแทนท่�แท�จริง

 เงินีปันีผล่รบั
 เงินปันผู้ลรับถื่อเป็นรายได�เม่�อบริษัทฯม่สิทธิในการรับเงินปันผู้ล

4.2 เงินสุดและรายการเทียบเท่าเงินสุด

  เงนิสดและรายการเทย่บเท่าเงนิสด หมายถึืง เงินสดและเงนิฝ่ากธนาคัาร และเงินลงทนุระยะสั�นท่�มส่ภาพคัลอ่ง
ส้ง ซึ�งถืึงกำาหนดจ่ายคั่นภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เด่อน นับจากวันท่�ได�มาและไม่ม่ข้�อจำากัดในการเบิกใช�

4.3 ลูกหนี�การค้า

  ล้กหน่�การคั�าแสดงม้ลค่ัาต่ามจำานวนม้ลค่ัาสุทธิท่�จะได�รับ กลุ่มบริษัทบันทึกคั่าเผู่้�อหน่�สงสัยจะส้ญสำาหรับผู้ล
ข้าดทุนโดยประมาณท่�อาจเกิดข้ึ�นจากการเก็บเงินจากล้กหน่�ไม่ได� ซึ�งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวิเคัราะห์อายุหน่�

4.4 สุินค้าคงเหลือ
   
  สินคั�าสำาเร็จร้ปและสินคั�าระหว่างผู้ลิต่แสดงม้ลคั่าต่ามราคัาทุน (วิธ่เข้�าก่อน - ออกก่อน) หร่อม้ลคั่าสุทธิท่�จะได�

รับแล�วแต่่ราคัาใดจะต่ำ�ากว่า ราคัาทุนดังกล่าววัดม้ลคั่าต่ามวิธ่ต่�นทุนมาต่รฐานซึ�งใกล�เคั่ยงกับต่�นทุนจริง

  สินคั�าซ่�อมาเพ่�อข้าย วัต่ถืุดิบและวัสดุสิ�นเปล่องแสดงม้ลคั่าต่ามราคัาทุน (วิธ่เข้�าก่อน - ออกก่อน) หร่อม้ลคั่า
สุทธิท่�จะได�รับแล�วแต่่ราคัาใดจะต่ำ�ากว่า และจะถื่อเป็นส่วนหนึ�งข้องต่�นทุนการผู้ลิต่เม่�อม่การเบิกใช�

4.5 เงินลงทุน

 ก)  เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่�อคั�าแสดงต่ามมล้คัา่ยตุ่ธิรรม การเปล่�ยนแปลงในมล้คัา่ยตุ่ธิรรมข้องหลกัทรพัย์
บันทึกในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุน 

 ข้)  เงนิลงทุนในต่ราสารหน่�ท่�จะถ่ือจนคัรบกำาหนดแสดงมล้ค่ัาต่ามวิธ่ราคัาทุนตั่ดจำาหน่าย บริษัทฯตั่ดบัญช่
ส่วนเกิน/รับร้�ส่วนต่ำ�ากว่าม้ลคั่าต่ราสารหน่�เป็นรายการปรับกับดอกเบ่�ยรับ

 คั)   เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่�แสดงอย้่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงม้ลคั่าต่ามวิธ่ราคัาทุน

   ม้ลคัา่ยตุ่ธิรรมข้องหนว่ยลงทนุคัำานวณจากม้ลคัา่สนิทรพัยส์ทุธขิ้องหนว่ยลงทนุ ม้ลคัา่ยตุ่ธิรรมข้อง ต่ราสารหน่�
คัำานวณโดยใช�อัต่ราผู้ลต่อบแทนท่�ประกาศโดยสถืาบันการเงินท่�ออกหลักทรัพย์

 บริษัทฯใช�วิธ่ถืัวเฉล่�ยถื่วงนำ�าหนักในการคัำานวณต่�นทุนข้องเงินลงทุน 
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  ในกรณ่ท่�ม่การโอนเปล่�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป็นอ่กประเภทหนึ�ง บริษัทฯจะปรับม้ลคั่าข้อง
เงนิลงทนุดงักลา่วใหมโ่ดยใช�มล้คัา่ยตุ่ธิรรม ณ วนัท่�โอนเปล่�ยนประเภทเงนิลงทนุ ผู้ลแต่กต่า่งระหวา่งราคัาต่าม
บัญช่และม้ลค่ัายุต่ิธรรม ณ วันท่�โอนจะบันทึกในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุนหร่อแสดงเป็นองค์ัประกอบอ่�นข้อง
ส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�นแล�วแต่่ประเภทข้องเงินลงทุนท่�ม่การโอนเปล่�ยน

  เม่�อม่การจำาหน่ายเงินลงทุน ผู้ลต่่างระหว่างสิ�งต่อบแทนสุทธิท่�ได�รับกับม้ลคั่าต่ามบัญช่ข้องเงินลงทุน จะถื้ก
บันทึกในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสุื่อม่ราคา

  ท่�ดินแสดงม้ลค่ัาต่ามราคัาทุน อาคัารและอุปกรณ์แสดงม้ลค่ัาต่ามราคัาทุนหักค่ัาเส่�อมราคัาสะสมและคั่าเผู่้�อ
การด�อยค่ัาข้องสินทรัพย์ (ถื�าม่) โดยราคัาทุนรวมถึืงรายจ่ายท่�เก่�ยวข้�องโดยต่รงเพ่�อให�สินทรัพย์อย่้ในสถืานท่�
และสภาพท่�พร�อมใช�งาน และประมาณการต่�นทุนร่�อถือนซึ�งเป็นภาระผู้้กพันท่�เกิดจากการใช�สินทรัพย์นั�น

 
  คัา่เส่�อมราคัาข้องอาคัารและอปุกรณค์ัำานวณจากราคัาทุนข้องสินทรัพยโ์ดยวิธ่เส�นต่รงต่ามอายกุารให�ประโยชน์

โดยประมาณ ดังน่�

  คั่าเส่�อมราคัารวมอย่้ในการคัำานวณผู้ลการดำาเนินงาน โดยไม่ม่การคิัดคั่าเส่�อมราคัาสำาหรับท่�ดินและสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร�างและต่ิดต่ั�ง

  กลุ่มบริษัทต่ัดรายการท่�ดิน อาคัารและอุปกรณ์ออกจากบัญช่เม่�อจำาหน่ายสินทรัพย์หร่อคัาดว่าจะไม่ได�รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคัต่จากการใช�หร่อการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผู้ลกำาไรหร่อข้าดทุนจากการ
จำาหน่ายสินทรัพย์จะรับร้�ในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุนเม่�อกลุ่มบริษัทต่ัดรายการสินทรัพย์นั�นออกจากบัญช่

4.7 สุินทรัพย์ไม่่ม่ีตัวตน
   สินทรัพย์ไม่ม่ต่ัวต่นแสดงม้ลคั่าต่ามราคัาทุนหักคั่าต่ัดจำาหน่ายสะสมและคั่าเผู้่�อการด�อยคั่าข้องสินทรัพย์นั�น      

(ถื�าม่)

  กลุม่บริษทัตั่ดจำาหน่ายสินทรพัยไ์ม่มตั่่วต่นท่�มอ่ายกุารให�ประโยชน์จำากัดอย่างมร่ะบบต่ลอดอายุการให�ประโยชน์

อาคัารและสว่นปรับปรุงอาคัาร 2, 5, 10 และ 30 ปี

ระบบสาธารณป้โภคั 5, 10 และ 25 ปี

เคัร่�องคัรัวและเคัร่�องม่อเคัร่�องใช� 2, 5 และ 10 ปี

เคัร่�องต่กแต่่งและเคัร่�องใช�สำานักงาน 5, 8 และ 10 ปี

ยานพาหนะ 5 และ 8 ปี
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เชงิเศรษฐกจิข้องสนิทรพัยน์ั�น และจะประเมนิการด�อยคัา่ข้องสนิทรัพยเ์ม่�อม่ข้�อบ่งช่�วา่สินทรัพยน์ั�นเกดิการด�อย
คั่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการต่ัดจำาหน่ายและวิธ่การต่ัดจำาหน่ายข้องสินทรัพย์ไม่ม่ต่ัวต่นดังกล่าวทุก
สิ�นปีเป็นอย่างน�อย

 
  คัอมพิวเต่อร์ซอฟต่์แวร์ม่อายุการให�ประโยชน์ 5 และ 10 ปี

  คัา่ต่ดัจำาหนา่ยคัำานวณโดยวธ่ิเส�นต่รงต่ามอายกุารให�ประโยชนแ์ละรบัร้�เป็นคัา่ใช�จ่ายในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุน
โดยไม่ม่การคัิดคั่าต่ัดจำาหน่ายสำาหรับคัอมพิวเต่อร์ซอฟต่์แวร์ระหว่างต่ิดต่ั�ง

4.8 รายการธุรกิจักับบุคคลหรือกิจัการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้�องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึืง บุคัคัลหร่อกิจการท่�ม่อำานาจคัวบคุัมบริษัทฯหร่อถ้ืก 
บริษัทฯคัวบคัุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางต่รงหร่อทางอ�อม หร่ออย้่ภายใต่�การคัวบคัุมเด่ยวกันกับกลุ่มบริษัท 

 
  นอกจากน่� บุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้�องกันยังหมายรวมถืึงบริษัทร่วมและบุคัคัลหร่อกิจการท่�ม่สิทธิออกเส่ยง

โดยทางต่รงหร่อทางอ�อมซึ�งทำาให�ม่อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคััญต่่อกลุ่มบริษัท ผู้้�บริหารสำาคััญ กรรมการหร่อ
พนักงานข้องบริษัทฯท่�ม่อำานาจในการวางแผู้นและคัวบคัุมการดำาเนินงานข้องกลุ่มบริษัท

4.9 สุัญญาเช่าระยะยาว 
 
  สญัญาเชา่อาคัารและอปุกรณ์ท่�คัวามเส่�ยงและผู้ลต่อบแทนข้องคัวามเป็นเจ�าข้องส่วนใหญ่ได�โอนไปให�แก่ผู้้�เชา่

ถือ่เปน็สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่่ายทุนด�วยม้ลค่ัายตุ่ธิรรมข้องสินทรัพยท์่�เชา่
หร่อม้ลคั่าปัจจุบันสุทธิข้องจำานวนเงินท่�ต่�องจ่ายต่ามสัญญาเช่าแล�วแต่่ม้ลคั่าใดจะต่ำ�ากว่า ภาระผู้้กพันต่าม
สัญญาเช่าหักคั่าใช�จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน่�สินระยะยาว ส่วนดอกเบ่�ยจ่ายจะบันทึกในส่วนข้องกำาไร
หรอ่ข้าดทุนต่ลอดอายุข้องสัญญาเช่า สนิทรัพย์ท่�ได�มาต่ามสัญญาเช่าการเงินจะคิัดคัา่เส่�อมราคัาต่ลอดอายุการ
ใช�งานข้องสินทรัพย์ท่�เช่า 

 
  สัญญาเช่าอาคัารและอุปกรณ์ท่�คัวามเส่�ยงและผู้ลต่อบแทนข้องคัวามเป็นเจ�าข้องส่วนใหญ่ไม่ได�โอนไปให�แก่ผู้้�

เชา่ถือ่เปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน จำานวนเงนิท่�จา่ยต่ามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรบัร้�เปน็คัา่ใช�จา่ยในสว่นข้องกำาไร
หร่อข้าดทุนต่ามวิธ่เส�นต่รงต่ลอดอายุข้องสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ์

  กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินท่�ใช�ในการดำาเนิน
งานข้องกลุ่มบริษัท รายการต่่าง ๆ ข้องแต่่ละกิจการท่�รวมอย้่ในงบการเงินรวมวัดม้ลคั่าด�วยสกุลเงินท่�ใช�ในการ
ดำาเนินงานข้องแต่่ละกิจการนั�น
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   รายการท่�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศแปลงค่ัาเป็นเงินบาทโดยใช�อัต่ราแลกเปล่�ยน ณ วันท่�เกิดรายการ สินทรัพย์
และหน่�สินท่�เป็นต่ัวเงินซึ�งอย้่ในสกุลเงินต่ราต่่างประเทศได�แปลงคั่าเป็นเงินบาทโดยใช�อัต่ราแลกเปล่�ยน ณ วัน
สิ�นรอบระยะเวลารายงาน

  กำาไรและข้าดทุนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงในอัต่ราแลกเปล่�ยนได�รวมอย้่ในการคัำานวณผู้ลการดำาเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสุินทรัพย์

   ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำาการประเมินการด�อยคั่าข้องท่�ดิน อาคัารและอุปกรณ์หร่อ
สินทรัพย์ไม่ม่ตั่วต่นหากม่ข้�อบ่งช่�ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด�อยคั่า กลุ่มบริษัทรับร้�ข้าดทุนจาก การด�อยคั่าเม่�อ
มล้ค่ัาท่�คัาดวา่จะได�รบัคัน่ข้องสนิทรัพยม์ม่ล้คัา่ต่ำ�ากวา่มล้ค่ัาต่ามบัญชข่้องสนิทรัพยน์ั�น ทั�งน่� มล้ค่ัาท่�คัาดวา่จะ
ได�รับคั่นหมายถืึง ม้ลคั่ายุต่ิธรรมหักต่�นทุนในการข้ายข้องสินทรัพย์หร่อม้ลคั่าจากการใช�สินทรัพย์แล�วแต่่ราคัา
ใดจะส้งกว่า

 
 กลุ่มบริษัทจะรับร้�รายการข้าดทุนจากการด�อยคั่าในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุน 

  หากในการประเมินการด�อยคั่าข้องสินทรัพย์ม่ข้�อบ่งช่�ท่�แสดงให�เห็นว่าผู้ลข้าดทุนจากการด�อยคั่าข้องสินทรัพย์
ท่�รับร้�ในงวดก่อนได�หมดไปหร่อลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณม้ลค่ัาท่�คัาดว่าจะได�รับคั่นข้องสินทรัพย์นั�น และ
จะกลบัรายการผู้ลข้าดทุนจากการด�อยค่ัาท่�รบัร้�ในงวดก่อนก็ต่อ่เม่�อมก่ารเปล่�ยนแปลงประมาณการท่�ใช�กำาหนด
ม้ลคั่าท่�คัาดว่าจะได�รับคั่นภายหลังจากการรับร้�ผู้ลข้าดทุนจากการด�อยคั่าคัรั�งล่าสุด โดยม้ลคั่าต่ามบัญช่ข้อง
สินทรัพย์ท่�เพิ�มข้ึ�นจากการกลับรายการผู้ลข้าดทุนจากการด�อยคั่าต่�องไม่ส้งกว่าม้ลคั่าต่ามบัญช่ท่�คัวรจะเป็น
หากกิจการไม่เคัยรับร้�ผู้ลข้าดทุนจากการด�อยคั่าข้องสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการ
ผู้ลข้าดทุนจากการด�อยคั่าข้องสินทรัพย์โดยรับร้�ไปยังส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุนทันท่

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์์ระยะส้ั้�น์ของพน้์กงาน์
 กลุ่มบริษัทรับร้�เงินเด่อน คั่าจ�าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคัมเป็นคั่าใช�จ่ายเม่�อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์์หล้งออกจากงาน์ของพน้์กงาน์ และผลประโยชน์์ระยะยาวอ่�น์ของพน้์กงาน์
 โคัรงการผู้ลประโยชน์หลังออกจากงาน และผู้ลประโยชน์ระยะยาวอ่�นข้องพนักงาน

  กลุ่มบริษัทม่ภาระสำาหรับเงินชดเชยท่�ต่�องจ่ายให�แก่พนักงานเม่�อออกจากงานต่ามกฎหมายแรงงาน และต่าม
โคัรงการผู้ลต่อบแทนพนักงานอ่�น ๆ ซึ�งกลุ่มบริษัทถื่อว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโคัรงการผู้ลประโยชน์หลังออก
จากงานสำาหรับพนักงาน นอกจากนั�น กลุ่มบริษัทจัดให�ม่โคัรงการผู้ลประโยชน์ระยะยาวอ่�นข้องพนักงาน ได�แก่
โคัรงการเงินรางวัลการปฏิิบัต่ิงานคัรบกำาหนดระยะเวลา
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  กลุ่มบริษัทคัำานวณหน่�สินต่ามโคัรงการผู้ลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงานและโคัรงการผู้ลประโยชน์
ระยะยาวอ่�นข้องพนักงานโดยใช�วิธ่คัิดลดแต่่ละหน่วยท่�ประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้้�เช่�ยวชาญอิสระได�ทำาการประเมินภาระผู้้กพันดังกล่าวต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย 

  ผู้ลกำาไรหรอ่ข้าดทนุจากการประมาณการต่ามหลกัคัณติ่ศาสต่รป์ระกนัภัยสำาหรบัโคัรงการผู้ลประโยชนห์ลงัออก
จากงานข้องพนักงานจะรับร้�ทันท่ในกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น

  ผู้ลกำาไรหร่อข้าดทุนจากการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัยสำาหรับโคัรงการผู้ลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่�นข้องพนักงานจะรับร้�ทันท่ในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุน

  ต่�นทุนบริการในอด่ต่จะถ้ืกรับร้�ทั�งจำานวนในส่วนข้องกำาไรหร่อข้าดทุนทันท่ท่�ม่การแก�ไข้โคัรงการหร่อลดข้นาด
โคัรงการหร่อเม่�อกิจการรับร้�ต่�นทุนการปรับโคัรงสร�างท่�เก่�ยวข้�อง

4.13 ประม่าณการหนี�สุิน
 
  กลุม่บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน่�สนิไว�ในบัญชเ่ม่�อภาระผู้ก้พันซึ�งเปน็ผู้ลมาจากเหตุ่การณ์ในอดต่่ได�เกิดข้ึ�น

แล�วและม่คัวามเป็นไปได�คั่อนข้�างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเส่ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่�อปลดเปล่�องภาระ
ผู้้กพันนั�น และกลุ่มบริษัทสามารถืประมาณม้ลคั่าภาระผู้้กพันนั�นได�อย่างน่าเช่�อถื่อ 

4.14 ภีาษีเงินได้

 ภาษ่เงินได�ประกอบด�วยภาษ่เงินได�ปัจจุบันและภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่

 ภาษีีเงนิ์ได้้ป้จจุบ้ัน์
  กลุม่บริษทับันทึกภาษเ่งินได�ปัจจบุนัต่ามจำานวนท่�คัาดว่าจะจ่ายให�แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษข่้องรัฐ โดยคัำานวณ

จากกำาไรทางภาษ่ต่ามหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนดในกฎหมายภาษ่อากร

 ภาษีีเงนิ์ได้้รอการต้ัด้บ้ัญชี
  กลุ่มบริษัทบันทึกภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ข้องผู้ลแต่กต่่างชั�วคัราวระหว่างราคัาต่ามบัญช่ข้องสินทรัพย์และ

หน่�สิน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษ่ข้องสินทรัพย์และหน่�สินท่�เก่�ยวข้�องนั�น โดยใช�อัต่ราภาษ่ท่�ม่
ผู้ลบังคัับใช� ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 
  กลุ่มบริษัทรับร้�หน่�สินภาษ่เงินได�รอการตั่ดบัญช่ข้องผู้ลแต่กต่่างชั�วคัราวท่�ต่�องเส่ยภาษ่ทุกรายการ แต่่รับร้�

สินทรัพย์ภาษ่เงินได�รอการตั่ดบัญช่สำาหรับผู้ลแต่กต่่างชั�วคัราวท่�ใช�หักภาษ่ รวมทั�งผู้ลข้าดทุนทางภาษ่ท่�ยังไม่
ได�ใช�ในจำานวนเท่าท่�ม่คัวามเป็นไปได�ค่ัอนข้�างแน่ท่�กลุ่มบริษัทจะม่กำาไรทางภาษ่ในอนาคัต่เพ่ยงพอท่�จะใช�
ประโยชน์จากผู้ลแต่กต่่างชั�วคัราวท่�ใช�หักภาษ่และผู้ลข้าดทุนทางภาษ่ท่�ยังไม่ได�ใช�นั�น
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  กลุม่บรษิทัจะทบทวนมล้คัา่ต่ามบญัชข่้องสนิทรพัยภ์าษเ่งนิได�รอการต่ดับญัชท่กุสิ�นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทำาการปรบัลดม้ลคัา่ต่ามบญัชด่งักลา่ว หากมค่ัวามเปน็ไปได�คัอ่นข้�างแนว่า่กลุ่มบริษทัจะไม่มก่ำาไรทางภาษ่
เพ่ยงพอต่่อการนำาสินทรัพย์ภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ทั�งหมดหร่อบางส่วนมาใช�ประโยชน์

 
  กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษ่เงินได�รอการตั่ดบัญช่โดยต่รงไปยังส่วนข้องผู้้�ถ่ือหุ�นหากภาษ่ท่�เกิดข้ึ�นเก่�ยวข้�องกับ

รายการท่�ได�บันทึกโดยต่รงไปยังส่วนข้องผู้้�ถื่อหุ�น 

4.15 การวัดมู่ลค่ายุติธรรม่

  ม้ลคั่ายุต่ิธรรม หมายถืึง ราคัาท่�คัาดว่าจะได�รับจากการข้ายสินทรัพย์หร่อเป็นราคัาท่�จะต่�องจ่ายเพ่�อโอนหน่�สิน
ให�ผู้้�อ่�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่�เกิดข้ึ�นในสภาพปกต่ิระหว่างผู้้�ซ่�อและผู้้�ข้าย (ผู้้�ร่วมในต่ลาด) ณ วันท่�
วัดม้ลคั่า กลุ่มบริษัทใช�ราคัาเสนอซ่�อข้ายในต่ลาดท่�ม่สภาพคัล่องในการวัดม้ลคั่ายุต่ิธรรมข้องสินทรัพย์และหน่�
สินซึ�งมาต่รฐานการรายงานทางการเงินท่�เก่�ยวข้�องกำาหนดให�ต่�องวัดม้ลคั่าด�วยม้ลคั่ายุต่ิธรรม ยกเว�นในกรณ่ท่�
ไม่ม่ต่ลาดท่�ม่สภาพคัล่องสำาหรับสินทรัพย์หร่อหน่�สินท่�ม่ลักษณะเด่ยวกันหร่อไม่สามารถืหาราคัาเสนอซ่�อข้าย
ในต่ลาดท่�ม่สภาพคัล่องได� กลุ่มบริษัทจะประมาณม้ลคั่ายุต่ิธรรมโดยใช�เทคันิคัการประเมินม้ลคั่าท่�เหมาะสม
กบัแต่ล่ะสถืานการณ ์และพยายามใช�ข้�อมล้ท่�สามารถืสังเกต่ได�ท่�เก่�ยวข้�องกบัสินทรพัยห์รอ่หน่�สนิท่�จะวดัมล้คัา่
ยุต่ิธรรมนั�นให�มากท่�สุด 

  ลำาดับชั�นข้องม้ลค่ัายุต่ิธรรมท่�ใช�วัดม้ลค่ัาและเปิดเผู้ยม้ลค่ัายุต่ิธรรมข้องสินทรัพย์และหน่�สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับต่ามประเภทข้องข้�อม้ลท่�นำามาใช�ในการวัดม้ลคั่ายุต่ิธรรม ดังน่�

 ระดับ 1  ใช�ข้�อม้ลราคัาเสนอซ่�อข้ายข้องสินทรัพย์หร่อหน่�สินอย่างเด่ยวกันในต่ลาดท่�ม่สภาพคัล่อง
 ระดับ 2  ใช�ข้�อมล้อ่�นท่�สามารถืสงัเกต่ได�ข้องสินทรัพยห์รอ่หน่�สิน ไมว่า่จะเป็นข้�อม้ลทางต่รงหรอ่ทางอ�อม
  ระดับ 3  ใช�ข้�อม้ลท่�ไม่สามารถืสังเกต่ได� เช่น ข้�อม้ลเก่�ยวกับกระแสเงินในอนาคัต่ท่�กิจการประมาณข้ึ�น 
  
  ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินคัวามจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั�นข้อง

มล้ค่ัายตุ่ธิรรมสำาหรบัสนิทรัพย์และหน่�สนิท่�ถือ่อย่้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานท่�มก่ารวัดมล้ค่ัายตุ่ธิรรมแบบ
เกิดข้ึ�นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจัและประม่าณการทางบัญชีที่สุ�าคัญ

   ในการจัดทำางบการเงินต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่่ายบริหารจำาเป็นต่�องใช�ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่�องท่�มค่ัวามไม่แน่นอนเสมอ การใช�ดุลยพินจิและการประมาณการดังกลา่วน่�ส่งผู้ลกระทบต่อ่
จำานวนเงินท่�แสดงในงบการเงินและต่่อข้�อม้ลท่�แสดงในหมายเหตุ่ประกอบงบการเงิน ผู้ลท่�เกิดขึ้�นจริงอาจแต่ก
ต่่างไปจากจำานวนท่�ประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการท่�สำาคััญม่ดังน่�
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสุื่อม่ราคา

  ในการคัำานวณคัา่เส่�อมราคัาข้องอาคัารและอปุกรณ์ ฝ่่ายบริหารจำาเปน็ต่�องทำาการประมาณอายุการให�ประโยชน์
และม้ลคั่าคังเหล่อเม่�อเลิกใช�งานข้องอาคัารและอุปกรณ์ และต่�องทบทวนอายุการให�ประโยชน์และม้ลคั่าคัง
เหล่อใหม่หากม่การเปล่�ยนแปลงเกิดข้ึ�น

  นอกจากน่� ฝ่า่ยบริหารจำาเปน็ต่�องสอบทานการด�อยค่ัาข้องท่�ดนิ อาคัารและอุปกรณ์ในแต่ล่ะช่วงเวลาและบันทกึ
ข้าดทุนจากการด�อยคั่าหากคัาดว่าม้ลคั่าท่�คัาดว่าจะได�รับคั่นต่ำ�ากว่าม้ลคั่าต่ามบัญช่ข้องสินทรัพย์นั�น ในการน่� 
ฝ่า่ยบรหิารจำาเปน็ต่�องใช�ดลุยพนิจิท่�เก่�ยวข้�องกบัการคัาดการณร์ายได�และคัา่ใช�จา่ยในอนาคัต่ซึ�งเก่�ยวเน่�องกบั
สินทรัพย์นั�น

 รายได้รอการรับรู้จัากโปรแกรม่สุิทธิพิเศ์ษแก่ลูกค้า

  กลุ่มบริษัทได�จัดให�ม่โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ล้กคั�าท่�ลงทะเบ่ยนเป็นสมาชิก โดยจะให�คัะแนนสะสมแก่ล้กคั�าท่�
ซ่�อสนิคั�าคัรบต่ามจำานวนเงินท่�กำาหนด ซึ�งลก้คั�ามสิ่ทธใินการนำาคัะแนนสะสมมาแลกเปน็ข้องรางวลั กลุ่มบรษัิท
ประมาณการราคัาข้ายแบบเอกเทศข้องสทิธใินการเลอ่กโดยการปนัส่วนราคัาข้องรายการให�แกภ่าระท่�ต่�องปฏิบิตั่ิ
โดยอ�างอิงกับราคัาสินคั�าท่�คัาดว่าจะสง่มอบให�แก่ลก้คั�าหากลก้คั�าใช�สิทธิในการเลอ่ก ปรับปรุงด�วยคัวามน่าจะ
เป็นท่�ล้กคั�าจะใช�สิทธิในการเล่อก ซึ�งฝ่่ายบริหารจำาเป็นต่�องใช�ดุลยพินิจในการคัาดการณ์คัวามน่าจะเป็นดัง
กล่าว

 ประม่าณการหนี�สุินในการรื�อถอน

  กลุ่มบริษัทม่ภาระผู้้กพันในการร่�อถือนสิ�งต่กแต่่งและติ่ดต่ั�ง และปรับปรุงพ่�นท่�เช่าค่ันแก่ผู้้�ให�เช่าเม่�อสิ�นสุดอายุ
สัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษัทจะรับร้�ประมาณการหน่�สินในการร่�อถือนเม่�อม่คัวามเป็นไปได�คั่อนข้�างแน่ท่�จะเกิด
ภาระผู้ก้พันอนัเปน็ผู้ลเน่�องมาจากเหต่กุารณใ์นอดต่่ และสามารถืประมาณการจำานวนเงินท่�ต่�องจา่ยได�อยา่งสม
เหตุ่สมผู้ล ในการประมาณการหน่�สินในการร่�อถือน ฝ่่ายบริหารใช�ดุลยพินิจในการคัาดการณ์เก่�ยวกับต่�นทุนร่�อ
ถือนในอนาคัต่ อัต่ราคัิดลด และอายุการให�ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจข้องสินทรัพย์

  ผลประโยชน์หลังออกจัากงานของพนักงานตาม่โครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

  หน่�สินต่ามโคัรงการผู้ลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงานและโคัรงการผู้ลประโยชน์ระยะยาวอ่�นข้องพนักงาน
ประมาณขึ้�นต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย ซึ�งต่�องอาศัยข้�อสมมติ่ฐานต่่างๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อัต่รา
คิัดลด อัต่ราการขึ้�นเงินเด่อนในอนาคัต่ อัต่รามรณะ และอัต่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต่�น
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6. รายการธุรกิจักับกิจัการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทม่รายการธุรกิจท่�สำาคััญกับบุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปต่ามเง่�อนไข้ทางการคั�าและเกณฑ์์ต่ามท่�ต่กลงกนัระหวา่งกลุ่มบรษิทัและบคุัคัลหรอ่กจิการท่�เก่�ยวข้�องกนัเหลา่
นั�น ซึ�งเป็นไปต่ามปกต่ิธุรกิจโดยสามารถืสรุปได�ดังน่� 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่

งบการเงนิเฉพาะ

กจิัการ นโยบายการก�าหนดราคา

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจักับบริษัทย่อย

(ต่ัดออกจากงบการเงินรวมแล�ว)

ซ่�อวัต่ถืุดิบ  -  - 45,270 43,055 ราคัาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ�ม

รายได�จากการข้ายสินคั�า  -  - 19 - ราคัาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ�ม

รายได�คั่าบริการ  -  - 861  139 อัต่ราต่ามท่�ระบุในสัญญา

รายได�อ่�น  -  - 67  - ราคัาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ�ม

เงินปันผู้ลรับ  -  - 3,499 3,799 ต่ามท่�ประกาศจ่าย

รายการธรุกจิักบักจิัการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั

ซ่�อวัต่ถืุดิบ  - 1,254  - 1,254 ราคัาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ�ม

รายได�อ่�น  - 12  - 12 ราคัาต่ามท่�ต่กลงร่วมกัน

รายการธุรกิจักับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน

คั่าเช่าจ่าย 1,575 1,635 780 1,310 อัต่ราต่ามท่�ระบุในสัญญา
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  ยอดคังคั�างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 และ 2561 ม่รายละเอ่ยด
ดังน่�

 คั่าต่อบแทนกรรมการและผู้้�บริหาร

  ในระหว่างปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทม่คั่าใช�จ่ายผู้ลประโยชน์พนักงานท่�ให�แก่
กรรมการและผู้้�บริหารดังต่่อไปน่�

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น (หม่ายเหตุ 9)

ล้กหน่�การคั�า - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน

ล้กหน่�การคั�า - บริษัทย่อย  -  - 21 -

รวมล้กหน่�การคั�า - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน  -  - 21 - 

ล้กหน่�อ่�น - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน

เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย  -  - 2,945  451 

ล้กหน่�อ่�น - บริษัทย่อย  -  - 5,136 3,900

รวมลก้หน่�อ่�น - กจิการท่�เก่�ยวข้�องกนั 8,081 4,351

รวม  8,102 4,351

เจั้าหนี�การค้าและเจั้าหนี�อื่น (หม่ายเหตุ 16)

เจ�าหน่�การคั�า - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน

บริษัทย่อย  -  -  4,636 5,868

รวม  -  - 4,636 5,868

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่/งบการเงินเฉพาะกิจัการ

2562 2561

ผู้ลประโยชน์ระยะสั�น 17,274 17,274

ผู้ลประโยชน์หลังออกจากงาน 684 684

ผู้ลประโยชน์ระยะยาวอ่�น 48 48

รวม 18,006 18,006
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7. เงินสุดและรายการเทียบเท่าเงินสุด 

  ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 เงินฝ่ากออมทรัพย์ข้องกลุ่มบริษัทม่อัต่ราดอกเบ่�ยระหว่างร�อยละ 0.10 ถืึงร�อยละ 
1.26 ต่่อปี (เฉพาะบริษัทฯ: ร�อยละ 0.10 ถืึงร�อยละ 0.38 ต่่อปี) (2561: ร�อยละ 0.10 ถืึงร�อยละ 0.40 ต่่อปี) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด 4,576 4,321 4,560 4,321

เงินฝ่ากธนาคัาร 79,358 58,224 65,551 51,647

รวม 83,934 62,545 70,111 55,968

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่/งบการเงินเฉพาะกิจัการ

2562 2561

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�า

  หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดต่ราสารหน่� 402,088 301,760

  บวก: การเปล่�ยนแปลงม้ลคั่ายุต่ิธรรม 3,961 681

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�า 406,049 302,441

เงินลงทุนท่�จะถื่อจนคัรบกำาหนด

  เงินฝ่ากประจำาธนาคัารประเภท 6 เด่อน - 100,000

  เงินฝ่ากประจำาธนาคัารประเภท 12 เด่อน 206 204

รวมเงินลงทุนท่�จะถื่อจนคัรบกำาหนด 206 100,204

รวม 406,255 402,645
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

ล้กหน่�การคั�า - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน

อายุหน่�คังคั�างนับจากวันท่�ถืึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ    -    - 11 -

คั�างชำาระ

     ไม่เกิน 3 เด่อน - - 10 -

รวมล้กหน่�การคั�า - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน - - 21 -

ล้กหน่�การคั�า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้�องกัน

อายุหน่�คังคั�างนับจากวันท่�ถืึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ คั�างชำาระ 7,407 377 7,407 377

คั�างชำาระ

     ไม่เกิน 3 เด่อน 2,669 12,105 2,669 12,105

     3 - 6 เด่อน 200 - 200 -

     6 - 12 เด่อน 166 - 166 -

รวมล้กหน่�การคั�า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้�องกัน 10,442 12,482 10,442 12,482

ล้กหน่�อ่�น

เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย - - 2,945 451

ล้กหน่�อ่�น - บริษัทย่อย - - 5,136 3,900

ล้กหน่�อ่�น - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้�องกัน 1,922 1,243 566 1,243

รวมล้กหน่�อ่�น 1,922 1,243 8,647 5,594

รวม 12,364 13,725 19,110 18,076



รายงานประจ�าปี 2562 122

10. สุินค้าคงเหลือ

  ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได�บันทึกการปรับลดราคัาทุนข้องสินคั�าคังเหล่อให�เป็นม้ลคั่าสุทธิท่�จะได�รับเป็น
จำานวนเงิน 0.1 ล�านบาท (2561: 0.4 ล�านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.1 ล�านบาท และ 2561: 0.4 ล�านบาท) โดย
แสดงเป็นส่วนหนึ�งข้องต่�นทุนข้าย และม่การกลับรายการปรับลดม้ลคั่าสินคั�าคังเหล่อเป็นจำานวนเงิน 0.2 ล�าน
บาท (2561: 0.7 ล�านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.2 ล�านบาท และ 2561: 0.7 ล�านบาท) โดยนำาไปหักจากม้ลคั่า
ข้องสินคั�าคังเหล่อท่�รับร้�เป็นคั่าใช�จ่ายในระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่

ราคาทุน

รายการปรบัลดราคาทนุให้

เป็นม่ลูค่าสุทุธทิีจ่ัะได้รบั สุนิคา้คงเหลอื - สุทุธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคั�าสำาเร็จร้ป 11,090 8,790 - - 11,090 8,790

สินคั�าระหว่างผู้ลิต่ 470 498 - - 470 498

วัต่ถืุดิบ 16,697 17,140 (39) (138) 16,658 17,002

วัสดุสิ�นเปล่อง 10,480 7,711 (203) (279) 10,277 7,432

รวม 38,737 34,139 (242) (417) 38,495 33,722

งบการเงินเฉพาะกิจัการ

ราคาทุน

รายการปรบัลดราคาทนุให้

เป็นม่ลูค่าสุทุธทิีจ่ัะได้รบั สุนิคา้คงเหลอื - สุทุธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคั�าสำาเร็จร้ป 11,178 8,790 - - 11,178 8,790

สินคั�าระหว่างผู้ลิต่ 470 498 - - 470 498

วัต่ถืุดิบ 17,059 17,785 (39) (138) 17,020 17,647

วัสดุสิ�นเปล่อง 10,443 7,711 (203) (279) 10,240 7,432

รวม 39,150 34,784 (242) (417) 38,908 34,367
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11. สุินทรัพย์หมุ่นเวียนอื่น

12. เงินฝ่ากธนาคารที่ม่ีภีาระค��าประกัน

  ยอดคังเหล่อ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 คั่อ เงินฝ่ากธนาคัารซึ�งบริษัทฯได�นำาไปเป็นหลักประกันการจ่ายชำาระ
หน่� (2561: หลักประกันการเช่าพ่�นท่�สาข้า)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยต่ามท่�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ม่รายละเอ่ยดดังต่่อไปน่�

  เม่�อวันท่� 17 พฤษภาคัม 2561 บริษัทฯได�ลงทุนซ่�อหุ�นสามัญในบริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จำากัด จากผู้้�ถื่อหุ�น
เดมิซึ�งเปน็ผู้้�ถือ่หุ�นข้องบรษิทัฯ บรษิทัดงักลา่วเปน็บรษิทัท่�จดทะเบย่นจดัต่ั�งในประเทศไทย โดยมท่นุจดทะเบย่น
 1,000 พันบาท และบริษัทฯถื่อหุ�นบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร�อยละ 100

  งบการเงินข้องบริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จำากัดได�ถื้กรวมอย้่ในงบการเงินรวมข้องบริษัทฯต่ั�งแต่่วันท่�บริษัทฯม่
อำานาจคัวบคัุมเม่�อวันท่� 17 พฤษภาคัม 2561 (“วันท่�ซ่�อ”) โดยม่ต่�นทุนการซ่�อเงินลงทุน 1,000 พันบาท บริษัทฯ

ชื่อบริษัท ทุนช�าระแล้ว สุดัสุ่วนเงนิลงทนุ ราคาทนุ เงินปันผลรับ

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พันบาท) (พันบาท) (ร�อยละ) (ร�อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พนับาท)

บริษัท ออรั�ม แอนด์ ออรั�ม จำากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 3,499 3,799

บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จำากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - -

After You Hong Kong Limited 1 เหร่ยญ

สหรัฐ

อเมริกา

1 

เหร่ยญ

สหรัฐ

อเมริกา

100 100 32.50 

บาท

32.50 

บาท

- -

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

คั่าใช�จ่ายจ่ายล่วงหน�า 4,611 3,548 4,593 3,544

ภาษ่ซ่�อท่�ยังไม่ถืึงกำาหนด 1,120 3,401 1,032 3,385

อ่�น ๆ 2,668 2,626 2,653 2,625

รวม 8,399 9,575 8,278 9,554
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ได�ดำาเนินการให�ม่การวัดม้ลคั่ายุต่ิธรรมข้องสินทรัพย์ท่�ระบุได�ท่�ได�มาและหน่�สินท่�รับมา ณ วันท่�ซ่�อ โดยการวัด
มล้คัา่ดงักลา่วเสรจ็สมบร้ณแ์ล�วในระหวา่งปปัีจจบัุน มล้คัา่ยตุ่ธิรรมข้องสนิทรพัยท์่�ระบไุด�ท่�ได�มา ณ วนัท่�ซ่�อคัอ่
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดจำานวน 1,085 พันบาท และม้ลคั่ายุต่ิธรรมข้องสินทรัพย์สุทธิท่�ได�รับจำานวน 
1,085 พันบาท บริษัทฯรับร้�กำาไรจากการซ่�อในราคัาต่ำ�ากว่าม้ลคั่ายุต่ิธรรมข้องบริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 จำากัด
จำานวน 85 พันบาท ในส่วนข้องกำาไรข้าดทุนรวมสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2561

  เม่�อวันท่� 1 ต่ลุาคัม 2561 ท่�ประชมุคัณะกรรมการบริษทัฯได�มม่ต่เิหน็ชอบอนุมตั่ใิห�จดัต่ั�ง After You Hong Kong 
Limited บริษัทดังกล่าวจดทะเบ่ยนจัดต่ั�งท่�เข้ต่บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจ่น เม่�อวันท่� 15 
ตุ่ลาคัม 2561 โดยม่ทุนจดทะเบ่ยน 10,000 เหร่ยญสหรัฐอเมริกา ทุนชำาระแล�ว 1 เหร่ยญสหรัฐอเมริกา และ
บริษัทฯถื่อหุ�นบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร�อยละ 100
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์             

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่

ที่ดิน

อาคารและ

สุ่วนปรับปรุง

อาคาร

ระบบ

สุาธารณูปโภีค

เครื่องครัว

และ

เครื่องม่ือ

เครื่องใช้

 เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

สุ�านักงาน ยานพาหนะ

 สุินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสุร้างและ

ติดตั�ง รวม่
ราคาทุน

1 มกราคัม 2561 102,743 180,012 50,236 62,149 131,369 13,924 2,586 543,019

ซ่�อเพิ�ม - 704 1,501 16,095 12,338 2,405 93,245 126,288

ประมาณการคั่าร่�อถือนท่�ถื่อเป็นต่�นทุน - - - - 1,461 - - 1,461

จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956)

โอนเข้�า (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) -

31 ธันวาคัม 2561 103,743 187,997 58,775 78,211 155,737 16,329 53,020 653,812

ซื�อเพิม่่ - 1,444 1,492 17,451 9,926 2,122 126,567 159,002

ประมาณการคั่าร่�อถือนท่�ถื่อเป็นต่�นทุน - - - - 1,425 - - 1,425

จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - - (2,685) (705) (198) (16) (3,604)

โอนเข้�า (ออก) - 99,452 39,320 7,540 21,840 - (168,152) -

31 ธันวาคัม 2562 103,743 288,893 99,587 100,517 188,223 18,253 11,419 810,635
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่

ที่ดิน

อาคารและ

สุ่วนปรับปรุง

อาคาร

ระบบ

สุาธารณูปโภีค

เครื่องครัว

และ

เครื่องม่ือ

เครื่องใช้

 เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

สุ�านักงาน ยานพาหนะ

 สุินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสุร้างและ

ติดตั�ง รวม่
ค่าเสุื่อม่ราคาสุะสุม่

1 มกราคัม 2561 - 9,493 15,275 22,466 54,424 4,564 - 106,222

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับปี - 8,163 7,561 10,434 26,004 1,881 - 54,043

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับส่วนท่�

     จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357)

โอนเข้�า (ออก) - - (862) 862 - - -

31 ธันวาคัม 2561 - 17,656 22,706 30,317 71,784 6,445 - 148,908

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับปี - 9,205 9,831 15,329 29,850 2,077 - 66,292

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับส่วนท่�

     จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - - (1,295) (540) (198) - (2,033)

31 ธันวาคัม 2562 - 26,861 32,537 44,351 101,094 8,324 - 213,167

มู่ลค่าสุุทธิตาม่บัญชี

31 ธันวาคัม 2561 103,743 170,341 36,069 47,894 83,953 9,884 53,020 504,904

31 ธันวาคัม 2562 103,743 262,032 67,050 56,166 87,129 9,929 11,419 597,468

ค่าเสุื่อม่ราคาสุ�าหรับปี

2561 (จำานวน 16.7 ล�านบาท รวมอย้่ในต่�นทุนการผู้ลิต่ ส่วนท่�เหล่อรวมอย้่ในคั่าใช�จ่ายในการข้าย จัดจำาหน่ายและบริหาร) 54,043

2562 (จำานวน 22.4 ล�านบาท รวมอย้่ในต่�นทุนการผู้ลิต่ ส่วนท่�เหล่อรวมอย้่ในคั่าใช�จ่ายในการข้าย จัดจำาหน่ายและบริหาร) 66,292
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจัการ

ที่ดิน

อาคารและ

สุ่วนปรับปรุง

อาคาร

ระบบ

สุาธารณูปโภีค

เครื่องครัว

และ

เครื่องม่ือ

เครื่องใช้

 เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

สุ�านักงาน ยานพาหนะ

 สุินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสุร้างและ

ติดตั�ง รวม่
ราคาทุน

1 มกราคัม 2561 102,743 180,012 50,236 62,097 131,369 13,924 2,586 542,967

ซ่�อเพิ�ม - 704 1,501 16,036 12,338 2,405 93,245 126,229

ประมาณการคั่าร่�อถือนท่�ถื่อเป็นต่�นทุน - - - - 1,461 - - 1,461

จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - (1,028) (2,118) (13,810) - - (16,956)

โอนเข้�า (ออก) 1,000 7,281 8,066 2,085 24,379 - (42,811) -

31 ธันวาคัม 2561 103,743 187,997 58,775 78,100 155,737 16,329 53,020 653,701

ซ่�อเพิ�ม - 1,444 1,492 17,313 9,249 2,122 126,492 158,112

ประมาณการคั่าร่�อถือนท่�ถื่อเป็นต่�นทุน - - - - 1,425 - - 1,425

จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - - (2,685) (705) (198) (16) (3,604)

โอนเข้�า (ออก) - 99,452 39,320 7,540 21,840 - (168,152) -

31 ธันวาคัม 2562 103,743 288,893 99,587 100,268 187,546 18,253 11,344 809,634
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจัการ

ที่ดิน

อาคารและ

สุ่วนปรับปรุง

อาคาร

ระบบ

สุาธารณูปโภีค

เครื่องครัว

และ

เครื่องม่ือ

เครื่องใช้

 เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

สุ�านักงาน ยานพาหนะ

 สุินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสุร้างและ

ติดตั�ง รวม่
ค่าเสุื่อม่ราคาสุะสุม่

1 มกราคัม 2561 - 9,493 15,275 22,466 54,424 4,564 - 106,205

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับปี - 8,163 7,561 10,421 26,004 1,881 - 54,030

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับส่วนท่� -

     จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - (130) (1,721) (9,506) - - (11,357)

โอนเข้�า (ออก) - - - (862) 862 - - -

31 ธันวาคัม 2561 - 17,656 22,706 30,287 71,784 6,445 - 148,878

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับปี - 9,205 9,831 15,306 29,847 2,077 - 66,266

คั่าเส่�อมราคัาสำาหรับส่วนท่�

     จำาหน่าย / ต่ัดจำาหน่าย - - - (1,295) (540) (198) - (2,033)

31 ธันวาคัม 2562 - 26,861 32,537 44,298 101,091 8,324 - 213,111

มู่ลค่าสุุทธิตาม่บัญชี

31 ธันวาคัม 2561 103,743 170,341 36,069 47,813 83,953 9,884 53,020 504,823

31 ธันวาคัม 2562 103,743 262,032 67,050 55,970 86,455 9,929 11,344 596,523

ค่าเสุื่อม่ราคาสุ�าหรับปี

2561 (จำานวน 16.7 ล�านบาท รวมอย้่ในต่�นทุนการผู้ลิต่ ส่วนท่�เหล่อรวมอย้่ในคั่าใช�จ่ายในการข้าย จัดจำาหน่ายและบริหาร) 54,030

2562 (จำานวน 22.4 ล�านบาท รวมอย้่ในต่�นทุนการผู้ลิต่ ส่วนท่�เหล่อรวมอย้่ในคั่าใช�จ่ายในการข้าย จัดจำาหน่ายและบริหาร) 66,266
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  ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2561 บริษัทฯม่ยอดคังเหล่อข้องอุปกรณ์ซึ�งได�มาภายใต่�สัญญาเช่าการเงินโดยม่ม้ลคั่าสุทธิต่าม

บัญช่เป็นจำานวนเงิน 0.5 ล�านบาท (2562: ไม่ม่)

  ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯม่อุปกรณ์ซึ�งต่ัดคั่าเส่�อมราคัาหมดแล�วแต่่ยังใช�งานอย้่ ม้ลคั่าต่ามบัญช่ก่อนหักคั่า

เส่�อมราคัาสะสมข้องสินทรัพย์ดังกล่าวม่จำานวนเงิน 56.1 ล�านบาท (2561: 33.6 ล�านบาท)

15. สุินทรัพย์ไม่่ม่ีตัวตน

 ม้ลคั่าต่ามบัญช่ข้องสินทรัพย์ไม่ม่ต่ัวต่น ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 และ 2561 แสดงได�ดังน่�

 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม่/งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

คอม่พิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

คอม่พิวเตอรซ์อฟตแ์วร์                      

ระหวา่งตดิตั�ง รวม่
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562

ราคัาทุน 19,052 762 19,814

หัก: คั่าต่ัดจำาหน่ายสะสม (5,987) - (5,987)

ม้ลคั่าต่ามบัญช่ - สุทธิ 13,065 762 13,827

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2561

ราคัาทุน 21,504 - 21,504

หัก: คั่าต่ัดจำาหน่ายสะสม (3,829) - (3,829)

มล้คัา่ต่ามบญัช่ - สทุธิ 17,675 - 17,675

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม่/งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561

ม้ลคั่าต่ามบัญช่ต่�นปี 17,675 12,556

ซ่�อเพิ�ม 1,910 7,601

คั่าต่ัดจำาหน่าย (2,264) (2,484)

ต่ัดจำาหน่าย (3,494) (778)

ผู้ลข้าดทุนจากการด�อยคั่าลดลง - 780

ม้ลคั่าต่ามบัญช่ปลายปี 13,827 17,675

 การกระทบยอดม้ลคั่าต่ามบัญช่ข้องสินทรัพย์ไม่ม่ต่ัวต่นสำาหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได�ดังน่�
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16.  เจั้าหนี�การค้าและเจั้าหนี�อื่น

17.  หนี�สุินหมุ่นเวียนอื่น

18. ประม่าณการหนี�สุินในการรื�อถอน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

เจ�าหน่�การคั�า - กิจการท่�เก่�ยวข้�องกัน - - 4,636 5,868

เจ�าหน่�การคั�า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้�องกัน 26,597 33,610 24,020 29,150

เจ�าหน่�อ่�น - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้�องกัน 12,968 11,000 12,885 10,987

เจ�าหน่�คั่างานก่อสร�างและซ่�ออุปกรณ์ 3,695 19,389 3,678 19,389

คั่าใช�จ่ายคั�างจ่าย 29,393 18,482 28,995 18,214

รวม 72,653 82,481 74,214 83,608

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

รายได�รอการรับร้� - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ล้กคั�า 5,646 5,000 5,646 5,000

รายได�รอการรับร้� - บัต่รกำานัลเงินสด 3,369 1,910 3,369 1,910

รายได�รอการรับร้� - คั่าข้ายสินคั�า 5,473 1,757 5,473 1,757

รายได�รอการรับร้� - สัญญาแฟรนไชส์

     ส่วนท่�จะรับร้�ภายในหนึ�งปี 1,809 - 184 -

ภาษ่เงินได�หัก ณ ท่�จ่ายคั�างจ่าย 781 1,058 761 1,055

ภาษ่ม้ลคั่าเพิ�มรอนำาส่ง 3,874 2,668 3,760 2,526

เงินสมทบกองทุนประกันสังคัมรอนำาส่ง 1,381 1,148 1,375 1,142

อ่�น ๆ 460 801 458 799

รวม 22,793 14,342 21,026 14,189

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม่/งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561

ยอดคังเหล่อต่�นปี 10,596 9,119

เพิ�มข้ึ�นในระหว่างปี 1,425 1,461

ต่�นทุนทางการเงิน 217 217

ลดลงจากรายจ่ายท่�เกิดข้ึ�นจริง - (201)

ยอดคังเหล่อปลายปี 12,238 10,596
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19.  สุ�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จำานวนเงินสำารองผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานแสดงได�ดังน่� (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่/งบการเงินเฉพาะกิจัการ

สุ�ารองผลประโยชน์

หลังออกจัากงานของ

พนักงาน

สุ�ารองผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของ

พนักงาน รวม่

สุ�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 1 ม่กราคม่ 2561 881 5,466 6,347

ส่วนท่�รับร้�ในกำาไรหร่อข้าดทุน:

     ต่�นทุนบริการในปัจจุบัน 430 2,099 2,529

     ต่�นทุนดอกเบ่�ย 26 110 136

     ต่�นทุนบริการในอด่ต่และผู้ลกำาไรหร่อข้าดทุนท่�เกิดข้ึ�น

     จากการจ่ายชำาระผู้ลประโยชน์ - (2,232) (2,232)

ข้าดทุน (กำาไร) จากการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย

          ส่วนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงข้�อสมมต่ิด�านประชากรศาสต่ร์ - (316) (316)

          ส่วนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงข้�อสมมต่ิด�านทางการเงิน - (508) (508)

          ส่วนท่�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 4,149 4,149

ส่วนท่�รับร้�ในกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น: 

     ข้าดทุน (กำาไร) จากการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย

          ส่วนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงข้�อสมมต่ิด�านประชากรศาสต่ร์ (54) - (54)

          ส่วนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงข้�อสมมต่ิทางการเงิน 392 - 392

          ส่วนท่�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 12 - 12

ผู้ลประโยชน์ท่�จ่ายระหว่างปี - (1,146) (1,146)

สุ�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2561 1,687 7,622 9,309

ส่วนท่�รับร้�ในกำาไรหร่อข้าดทุน:

     ต่�นทุนบริการในปัจจุบัน 773 2,384 3,157

     ต่�นทุนดอกเบ่�ย 66 110 176

     ต่�นทุนบริการในอด่ต่และผู้ลกำาไรหร่อข้าดทุนท่�เกิดข้ึ�น

           จากการจ่ายชำาระผู้ลประโยชน์ 404 - 404

ส่วนท่�รับร้�ในกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น: 

     ข้าดทุนจากการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย                            

          ส่วนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงข้�อสมมต่ิทางการเงิน - 247 247

ส่วนท่�รับร้�ในกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น:

     ข้าดทุนจากการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย

          ส่วนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงข้�อสมมต่ิทางการเงิน 712 - 7

ผู้ลประโยชน์ท่�จ่ายระหว่างปี - (896) (896)

สุ�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2562 3,642 9,467 13,109
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  เม่�อวันท่� 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัต่ิคัุ�มคัรองแรงงาน (ฉบับท่� 7) พ.ศ. 2562 ได�รับการประกาศ  ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ�งได�กำาหนดอัต่ราคั่าชดเชยเพิ�มเต่ิมกรณ่นายจ�างเลิกจ�างสำาหรับล้กจ�าง ซึ�งทำางานต่ิดต่่อ
กนัคัรบ 20 ปขี้ึ�นไปให�มสิ่ทธไิด�รบัค่ัาชดเชยไมน่�อยกว่า 400 วนัข้องอตั่ราคัา่จ�างสุดท�าย กฎหมายดังกลา่วมผู่้ล
บังคัับใช�ต่ั�งแต่่วันท่� 5 พฤษภาคัม 2562 เป็นต่�นไป การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวถื่อเป็นการแก�ไข้โคัรงการสำาหรับ
โคัรงการผู้ลประโยชน์หลังออกจากงาน และมผู่้ลกระทบให�กลุ่มบริษัทมห่น่�สินสำารองผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้อง
พนักงานเพิ�มขึ้�น 0.4 ล�านบาท (เฉพาะข้องบริษัทฯ: 0.4 ล�านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผู้ลกระทบจากการ
เปล่�ยนแปลงดงักลา่วโดยรบัร้�ต่�นทนุบรกิารในอดต่่เปน็คัา่ใช�จ่ายทนัทใ่นงบกำาไรข้าดทนุเบด็เสร็จข้องปปีจัจุบนั

  ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯคัาดว่าจะจ่ายชำาระผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานภายใน 1 ปีข้�างหน�า
เป็นจำานวนประมาณ 2.2 ล�านบาท  (2561: 2.2 ล�านบาท) 

 
  ณ วนัท่� 31 ธนัวาคัม 2562 ระยะเวลาเฉล่�ยถืว่งนำ�าหนกัในการจา่ยชำาระผู้ลประโยชนร์ะยะยาวข้องพนกังานข้อง

 บริษัทฯประมาณ 13 ปี (2561: 13 ปี)

 สมมต่ิฐานท่�สำาคััญในการประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย สรุปได�ดังน่�

  ผู้ลกระทบข้องการเปล่�ยนแปลงสมมติ่ฐานท่�สำาคัญัต่อ่มล้ค่ัาปัจจบัุนข้องภาระผู้้กพันผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้อง
พนักงาน ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 และ 2561 สรุปได�ดังน่�

(หน่วย: ร�อยละต่่อปี)

งบการเงนิรวม่/งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561

อัต่ราคัิดลด 1.19 – 2.50 1.76 – 4.38

อัต่ราการข้ึ�นเงินเด่อน 6.00 – 9.00 6.00 – 9.00

อัต่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0.00 – 50.00 0.00 – 50.00

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่/งบการเงินเฉพาะกิจัการ

เพิ่ม่ขึ�นร้อยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1

2562 2561 2562 2561

อัต่ราคัิดลด (809) (461) 954 536

อัต่ราการข้ึ�นเงินเด่อน 687 308 (575) (259)

เพิ่ม่ขึ�นร้อยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20

2562 2561 2562 2561

อัต่ราการเปล่�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (3,095) (1,791) 4,729 2,639
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20. หนี�สุินไม่่หมุ่นเวียนอื่น 

21. สุ�ารองตาม่กฎหม่าย

  ภายใต่�บทบัญญตั่ขิ้องมาต่รา 116 แหง่พระราชบัญญตั่บิริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต่�องจัดสรรกำาไร
สุทธิประจำาปีส่วนหนึ�งไว�เป็นทุนสำารองไม่น�อยกว่าร�อยละ 5 ข้องกำาไรสุทธิประจำาปีหักด�วยยอดข้าดทุนสะสม
ยกมา (ถื�าม่) จนกว่าทุนสำารองน่�จะม่จำานวนไม่น�อยกว่าร�อยละ 10 ข้องทุนจดทะเบ่ยน สำารองต่ามกฎหมายดัง
กล่าวไม่สามารถืนำาไปจ่ายเงินปันผู้ล ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 บริษัทฯได�จัดสรรสำารองต่ามกฎหมายไว�คัรบ
ถื�วนแล�ว

22. รายได้จัากสุัญญาที่ท�ากับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

รายได�รอการรับร้� - สัญญาแฟรนไชส์

     ส่วนท่�จะรับร้�เกินกว่าหนึ�งปี 6,364 - 647 -

เงินประกันคั�างจ่าย 4,017 3,085 4,017 3,085

อ่�น ๆ 1,080 917 1,078 916

รวม 11,461 4,002 5,742 4,001

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

ประเภีทของธุรกิจั

ร�านข้นมหวาน 1,111,134 832,231 1,111,080 832,231

การข้ายสินคั�าและวัต่ถืุดิบ 46,676 24,837 46,696 24,837

การข้ายและการจัดงานนอกสถืานท่� 35,606 14,021 35,606 14,021

แฟรนไชส์ 899 - 89 -

รวม 1,194,315 871,089 1,193,471 871,089

จัังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

รับร้�รายได� ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 1,193,416 871,089 1,193,382 871,089

รับร้�รายได�ต่ลอดช่วงเวลาหนึ�ง 899 - 89 -

รวม 1,194,315 871,089 1,193,471 871,089
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23. ค่าใช้จั่ายตาม่ลักษณะ

 รายการคั่าใช�จ่ายแบ่งต่ามลักษณะประกอบด�วยรายการคั่าใช�จ่ายท่�สำาคััญดังต่่อไปน่�

24. ภีาษีเงินได้

 คั่าใช�จ่ายภาษ่เงินได�สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2562 และ 2561 สรุปได�ดังน่�

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

เงินเด่อน คั่าแรงและผู้ลประโยชน์อ่�นข้องพนักงาน 301,045 244,420 300,111 243,820

คั่าเส่�อมราคัา 66,292 54,043 66,266 54,030

คั่าต่ัดจำาหน่าย 2,264 2,484 2,264 2,484

คั่าเช่าจ่ายต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 96,027 80,797 95,140 80,472

วัต่ถืุดิบและวัสดุสิ�นเปล่องใช�ไป 325,092 229,965 331,817 236,005

การเปล่�ยนแปลงในสินคั�าสำาเร็จร้ปและสินคั�าระหว่างผู้ลิต่ (2,272) (2,977) (2,360) (2,977)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

ภีาษีเงินได้ปัจัจัุบัน

ภาษ่เงินได�นิต่ิบุคัคัลสำาหรับปี 56,692 33,936 55,853 32,984

รายการปรับปรุงคั่าใช�จ่ายภาษ่เงินได�นิต่ิบุคัคัลข้องปีก่อน - 8 23 -

ภีาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่จากการเกิดผู้ลแต่กต่่างชั�วคัราว

     และการกลับรายการผู้ลแต่กต่่างชั�วคัราว (635) (1,276) (635) (1,276)

ค่าใช้จั่ายภีาษีเงินได้ที่แสุดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 56,057 32,668 55,241 31,708
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

กำาไรทางบัญช่ก่อนภาษ่เงินได�นิต่ิบุคัคัล 293,140 180,094 292,717 179,402

อัต่ราภาษ่เงินได�นิต่ิบุคัคัล ร�อยละ 20 
และร�อยละ

 8.25

ร�อยละ 20 ร�อยละ 20 ร�อยละ 20

กำาไรทางบัญช่ก่อนภาษ่เงินได�นิต่ิบุคัคัลคั้ณอัต่ราภาษ่ 58,628 36,019 58,543 35,880

รายการปรับปรุงคั่าใช�จ่ายภาษ่เงินได�นิต่ิบุคัคัลข้องปีก่อน - 8 23 -

ข้าดทุนทางภาษ่สำาหรับปีท่�ไม่ได�บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษ่

     เงินได�รอการต่ัดบัญช่ 118 1 - -

กลับรายการสินทรัพย์ภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เคัย
     บันทึกไว� - 103 - 103

ผู้ลกระทบทางภาษ่จากการต่ัดรายการระหว่างกัน 634 792 - -

ผู้ลกระทบทางภาษ่สำาหรับ:

   คั่าใช�จ่ายต่�องห�าม 1,225 494 1,223 474

   คั่าใช�จ่ายท่�ม่สิทธิหักได�เพิ�มข้ึ�น (3,848) (3,989) (3,848) (3,989)

   รายได�ท่�ได�รับยกเว�น (700) (760) (700) (760)

คั่าใช�จ่ายภาษ่เงินได�ท่�แสดงอย้่ในกำาไรข้าดทุน 56,057 32,668 55,241 31,708

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญช่กับคั่าใช�จ่ายภาษ่เงินได�ม่ดังน่�

  จำานวนภาษ่เงินได�ท่�เก่�ยวข้�องกับส่วนประกอบแต่่ละส่วนข้องกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 
ธันวาคัม 2562 และ 2561 สรุปได�ดังน่� 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561 2562 2561

ภาษ่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ยวข้�องกับข้าดทุนจาก

     การประมาณการต่ามหลักคัณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย (142) (70) (142) (70)
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  สว่นประกอบข้องสินทรัพย์และหน่�สนิภาษเ่งินได�รอการตั่ดบัญช ่ณ วนัท่� 31 ธนัวาคัม 2562 และ 2561 ประกอบ
ด�วยรายการดังต่่อไปน่�

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม่/งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

2562 2561

สุินทรัพย์ภีาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหน่�สินในการร่�อถือน 1,677 1,315

สำารองผู้ลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงาน 2,622 1,862

รายได�รอการรับร้� - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ล้กคั�า 1,129 1,000

ปรับปรุงคั่าเช่าคั�างจ่ายต่ามวิธ่เส�นต่รง 202 169

อ่�น ๆ 233 83

รวม่ 5,863 4,429

หนี�สุินภีาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำาไรท่�ยังไม่เกิดข้ึ�นจากการเปล่�ยนแปลงม้ลคั่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
     เพ่�อคั�า (792) (136)

รวม่ (792) (136)

สุินทรัพย์ภีาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุุทธิ 5,071 4,293

25. ก�าไรต่อหุ้น

  กำาไรต่อ่หุ�นข้ั�นพ่�นฐานคัำานวณโดยหารกำาไรสำาหรบัปีท่�เป็นข้องผู้้�ถ่ือหุ�นข้องบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่�น) ด�วยจำานวนถืัวเฉล่�ยถื่วงนำ�าหนักข้องหุ�นสามัญท่�ออกอย้่ในระหว่างปี

26. ข้อมู่ลทางการเงินจั�าแนกตาม่สุ่วนงาน

  ข้�อม้ลส่วนงานดำาเนินงานท่�นำาเสนอน่�สอดคัล�องกับรายงานภายในข้องกลุ่มบริษัทท่�ผู้้�ม่อำานาจตั่ดสินใจส้งสุด
ด�านการดำาเนินงานได�รับและสอบทานอย่างสมำ�าเสมอเพ่�อใช�ในการต่ัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให�กับส่วน
งานและประเมินผู้ลการดำาเนินงานข้องส่วนงาน

  กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานท่�รายงานเพ่ยงส่วนงานเด่ยว คั่อ ธุรกิจร�านจำาหน่ายอาหาร
และเคัร่�องด่�ม และดำาเนนิธุรกิจส่วนใหญ่ในเข้ต่ภ้มิศาสต่ร์เดย่ว คัอ่ ประเทศไทย กลุม่บริษทัประเมนิผู้ลการปฏิบัิต่ิ
งานข้องสว่นงานโดยพจิารณาจากกำาไรหรอ่ข้าดทนุจากการดำาเนนิงานซึ�งวดัมล้ค่ัาโดยใช�เกณฑ์์เด่ยวกบัท่�ใช�ใน
การวัดกำาไรหร่อข้าดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน ดังนั�น รายได� กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์
ท่�แสดงอย้่ในงบการเงิน จึงถื่อเป็นการรายงานต่ามส่วนงานดำาเนินงานและเข้ต่ภ้มิศาสต่ร์แล�ว 
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  ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่ม่รายได�จากล้กคั�ารายใดท่�ม่ม้ลคั่าเท่ากับหร่อมากกว่าร�อยละ 10 ข้องราย
ได�ข้องกิจการ

27. กองทุนสุ�ารองเลี�ยงชีพ

  บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได�ร่วมกันจัดต่ั�งกองทุนสำารองเล่�ยงช่พขึ้�นต่ามพระราชบัญญัต่ิกองทุนสำารองเล่�ยง
ช่พ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้�ากองทุนเป็นรายเด่อนในอัต่ราร�อยละ 3 ข้องเงินเด่อน 
กองทุนสำารองเล่�ยงชพ่น่�บรหิารโดยกองทุนสำารองเล่�ยงชพ่ทิสโก�มาสเต่อร์รว่มทุน และจะจ่ายให�แก่พนักงานเม่�อ
พนักงานนั�นออกจากงานต่ามระเบ่ยบว่าด�วยกองทุนข้องบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับร้�เงินสมทบดัง
กล่าวเป็นคั่าใช�จ่ายจำานวนเงิน 1.5 ล�านบาท (2561: 1.5 ล�านบาท)

28. เงินปันผลจั่าย 

เงินปันผล อนุม่ัติโดย

เงินปันผลจั่าย

ต่อหุ้น เงินปันผลจั่าย

(บาท) (พันบาท)

เงินปันผู้ลประจำาปี 2560 ท่�ประชุมสามัญประจำาปีผู้้�ถื่อหุ�น เม่�อวันท่� 26 เมษายน 2561 0.15 122,343

เงินปันผู้ลประจำาปี 2561 ท่�ประชุมสามัญประจำาปีผู้้�ถื่อหุ�น เม่�อวันท่� 29 เมษายน 2562 0.19 154,967

29. ภีาระผูกพันและหนี�สุินที่อาจัเกิดขึ�น

 29.1 ภีาระผูกพันเกี่ยวกับรายจั่ายฝ่่ายทุน
    ณ วนัท่� 31 ธนัวาคัม 2562 กลุม่บริษทัมภ่าระผู้ก้พันรายจ่ายฝ่า่ยทุนจำานวนเงิน 11.3 ล�านบาท ท่�เก่�ยวข้�อง

กบัการกอ่สร�างสว่นเพิ�มเต่มิโรงงาน การซ่�ออปุกรณ ์และปรบัปรงุพ่�นท่�เชา่สำาหรบัสาข้าใหม ่(2561: 85.5 
ล�านบาท)

 29.2 ภีาระผูกพันเกี่ยวกับสุัญญาเช่าและบริการ
      กลุ่มบริษัทได�เข้�าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานและบริการท่�เก่�ยวข้�องกับการเช่าพ่�นท่�ในอาคัาร อายุข้อง

สัญญาม่ระ ยะเวลาต่ั�งแต่่ 1 ถืึง 3 ปี
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 29.3  ภีาระผูกพันเกี่ยวกับสุัญญาซื�อวัตถุดิบ
    บรษิทัฯได�ทำาบนัทกึข้�อต่กลงและสญัญาซ่�อวตั่ถืดุบิกบับรษัิทท่�ไมเ่ก่�ยวข้�องกนัหลายแหง่ โดยมร่าคัา และ

เง่�อนไข้การซ่�อข้ายต่า่ง ๆ  ต่ามท่�ระบไุว�ในบนัทกึข้�อต่กลงและสญัญา บนัทกึข้�อต่กลงและสญัญาดงักลา่ว
ม่ระยะเวลาต่ั�งแต่่ 1 ถืึง 3 ปี

 29.4 การค��าประกัน
     บรษิทัฯได�ทำาบนัทึกข้�อต่กลงและสญัญาซ่�อวตั่ถืดุบิกบับรษัิทท่�ไมเ่ก่�ยวข้�องกนัหลายแหง่ โดยมร่าคัา และ

เง่�อนไข้การซ่�อข้ายต่า่ง ๆ  ต่ามท่�ระบไุว�ในบนัทกึข้�อต่กลงและสญัญา บนัทกึข้�อต่กลงและสญัญาดงักลา่ว
ม่ระยะเวลาต่ั�งแต่่ 1 ถืึง 3 ปี

30. ล�าดับชั�นของมู่ลค่ายุติธรรม่

  กลุ่มบริษัทม่สินทรัพย์ท่�วัดม้ลคั่าด�วยม้ลคั่ายุต่ิธรรมระดับ 2 (การวัดม้ลคั่ายุต่ิธรรมโดยใช�ข้�อม้ลอ่�นท่�สามารถื
สังเกต่ได�ข้องสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้�อม้ลทางต่รงหร่อทางอ�อม) ดังน่�

   ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทม่จำานวนเงินข้ั�นต่ำ�าท่�ต่�องจ่ายในอนาคัต่ทั�งสิ�นภายใต่�
สัญญาข้�างต่�น ดังน่�

  

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่ม่การโอนรายการระหว่างลำาดับชั�นข้องม้ลคั่ายุต่ิธรรม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวม่/งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

31 ธันวาคม่ 2562 31 ธนัวาคม่ 2561

สุินทรัพย์ที่วัดมู่ลค่าด้วยมู่ลค่ายุติธรรม่   

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่�อคั�า

หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดต่ราสารหน่� 406,049 302,441

(หน่วย: ล�านบาท)

งบการเงินรวม่ งบการเงนิเฉพาะกจิัการ

จั่ายช�าระ 2562 2561 2562 2561

ภายใน 1 ปี 72.4 75.3 71.6 74.8

มากกว่า 1 ปี แต่่ไม่เกิน 3 ปี 48.4 65.5 48.4 65.5
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31. เครื่องม่ือทางการเงิน

 31.1 นโยบายการบริหารความ่เสุี่ยง
    เคัร่�องม่อทางการเงินท่�สำาคััญข้องกลุ่มบริษัทต่ามท่�นิยามอย่้ในมาต่รฐานการบัญช่ฉบับท่� 107 “การ

แสดงรายการและการเปดิเผู้ยข้�อมล้สำาหรบัเคัร่�องมอ่ทางการเงนิ” ประกอบด�วย เงนิสดและรายการเทย่บ
เทา่เงินสด เงินลงทุนชั�วคัราว ลก้หน่�การคั�าและลก้หน่�อ่�น เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น กลุม่บริษทัมค่ัวาม
เส่�ยงท่�เก่�ยวข้�องกับเคัร่�องม่อทางการเงินดังกล่าว และม่นโยบายการบริหารคัวามเส่�ยงดังน่�

  
  ความเสีั้�ยงด้้าน์การให้สั้ิน์เช่�อ
   กลุม่บริษทัมค่ัวามเส่�ยงด�านการให�สินเช่�อท่�เก่�ยวเน่�องกับลก้หน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�นในระดับต่ำ�าเน่�องจาก

รายได�จากการข้ายส่วนใหญ่เป็นการข้ายเงินสด ฝ่่ายบริหารคัวบคัุมคัวามเส่�ยงน่�โดยการกำาหนดให�ม่น
โยบายและวธ่ิการในการคัวบคัมุสนิเช่�อท่�เหมาะสม ดงันั�น กลุม่บรษัิทจงึไมค่ัาดวา่จะได�รบัคัวามเสย่หาย
ท่�เป็นสาระสำาคััญจากการให�สินเช่�อ

  ความเสีั้�ยงจากอ้ตัราด้อกเบัี�ย 
   กลุ่มบริษัทม่คัวามเส่�ยงจากอัต่ราดอกเบ่�ยท่�สำาคััญอันเก่�ยวเน่�องกับเงินฝ่ากธนาคัาร และเงินลงทุนใน

ต่ราสารหน่� สินทรัพย์และหน่�สินทางการเงินส่วนใหญ่ม่อัต่ราดอกเบ่�ยท่�ปรับข้ึ�นลงต่ามอัต่ราต่ลาด หร่อ
ม่อัต่ราดอกเบ่�ยคังท่�ซึ�งใกล�เคั่ยงกับอัต่ราต่ลาดในปัจจุบัน 

   
   สินทรัพย์และหน่�สินทางการเงินท่�สำาคััญสามารถืจัดต่ามประเภทอัต่ราดอกเบ่�ย และสำาหรับสินทรัพย์

และหน่�สินทางการเงินท่�ม่อัต่ราดอกเบ่�ยคังท่�สามารถืแยกต่ามวันท่�คัรบกำาหนด หร่อ วันท่�ม่การกำาหนด
อัต่ราดอกเบ่�ยใหม่ (หากวันท่�ม่การกำาหนดอัต่ราดอกเบ่�ยใหม่ถืึงก่อน) ได�ดังน่�
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(หน่วย: ล�านบาท)

งบการเงินรวม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2562

อัตราดอกเบี�ยคงที่ อัตราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง

ตาม่ราคาตลาด

ไม่่ม่ี

ดอกเบี�ย รวม่

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จัริงภีายใน 1 ปี

ม่ากกว่า 1

ถึง 5 ปี

(ร�อยละต่อ่ป)ี

สุินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่า
    เงินสด - - 78.2 5.7 83.9 0.10 - 1.26

เงินลงทุนชั�วคัราว 0.2 - - 406.1 406.3 1.05

ล้กหน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�น - - - 12.4 12.4 -

เงินฝ่ากธนาคัารท่�ม่ภาระคัำ�า

    ประกัน - - 0.2 - 0.2 0.25

0.2 - 78.4 424.2 502.8

หนี�สุินทางการเงิน

เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น - - - 72.7 72.7 -

- - - 72.7 72.7

(หน่วย: ล�านบาท)

งบการเงินรวม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2561

อัตราดอกเบี�ยคงที่ อัตราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง

ตาม่ราคาตลาด

ไม่่ม่ี

ดอกเบี�ย รวม่

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จัริงภีายใน 1 ปี

ม่ากกว่า 1

ถึง 5 ปี

(ร�อยละต่อ่ป)ี

สุินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่า
    เงินสด - - 57.8 4.8 62.6 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั�วคัราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70

ล้กหน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�น - - - 13.7 13.7 -

เงินฝ่ากธนาคัารท่�ม่ภาระคัำ�า

    ประกัน - - 3.5 - 3.5 0.37

100.2 - 61.3 320.9 482.4

หนี�สุินทางการเงิน

เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น - - - 82.5 82.5 -

หน่�สินต่ามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70

0.2 - - 82.5 82.7
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(หน่วย: ล�านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจัการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2562

อัตราดอกเบี�ยคงที่ อัตราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง

ตาม่ราคาตลาด

ไม่่ม่ี

ดอกเบี�ย รวม่

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จัริงภีายใน 1 ปี

ม่ากกว่า 1

ถึง 5 ปี

(ร�อยละต่อ่ป)ี

สุินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่า
    เงินสด - - 65.0 5.1 70.1 0.10 - 0.38

เงินลงทุนชั�วคัราว 0.2 - - 406.1 406.3 1.05

ล้กหน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�น - - - 19.1 19.1 -

เงินฝ่ากธนาคัารท่�ม่ภาระคัำ�า

    ประกัน - - 0.2 - 0.2 0.25

0.2 - 65.2 430.3 495.7

หนี�สุินทางการเงิน

เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น - - - 74.2 74.2 -

- - - 74.2 74.2

(หน่วย: ล�านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจัการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม่ 2561

อัตราดอกเบี�ยคงที่ อัตราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง

ตาม่ราคาตลาด

ไม่่ม่ี

ดอกเบี�ย รวม่

อัตรา

ดอกเบี�ย

ที่แท้จัริงภีายใน 1 ปี

ม่ากกว่า 1

ถึง 5 ปี

(ร�อยละต่อ่ป)ี

สุินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่า
    เงินสด - - 51.3 4.7 56.0 0.10 - 0.40

เงินลงทุนชั�วคัราว 100.2 - - 302.4 402.6 1.05 - 1.70

ล้กหน่�การคั�าและล้กหน่�อ่�น - - - 18.1 18.1 -

เงินฝ่ากธนาคัารท่�ม่ภาระคัำ�า

    ประกัน - - 3.5 - 3.5 0.37

100.2 - 54.8 325.2 480.2

หนี�สุินทางการเงิน

เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น - - - 83.6 83.6 -

หน่�สินต่ามสัญญาเช่าการเงิน 0.2 - - - 0.2 5.30 - 5.70

0.2 - - 83.6 83.8
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 31.2 มู่ลค่ายุติธรรม่ของเครื่องม่ือทางการเงิน
    เคัร่�องม่อทางการเงินท่�สำาคััญข้องกลุ่มบริษัทต่ามท่�นิยามอย่้ในมาต่รฐานการบัญช่ฉบับท่� 107 “การ

แสดงรายการและการเปดิเผู้ยข้�อมล้สำาหรบัเคัร่�องมอ่ทางการเงนิ” ประกอบด�วย เงนิสดและรายการเทย่บ
เทา่เงินสด เงินลงทุนชั�วคัราว ลก้หน่�การคั�าและลก้หน่�อ่�น เจ�าหน่�การคั�าและเจ�าหน่�อ่�น กลุม่บริษทัมค่ัวาม
เส่�ยงท่�เก่�ยวข้�องกับเคัร่�องม่อทางการเงินดังกล่าว และม่นโยบายการบริหารคัวามเส่�ยงดังน่�

  
32. การบริหารจััดการทุน 
  วัต่ถืุประสงค์ัในการบริหารจัดการทุนท่�สำาคััญข้องกลุ่มบริษัท คั่อการจัดให�ม่ซึ�งโคัรงสร�างทุนท่�เหมาะสมเพ่�อ

สนบัสนุนการดำาเนินธุรกิจข้องกลุม่บริษทัและเสริมสร�างม้ลค่ัาการถ่ือหุ�นให�กับผู้้�ถ่ือหุ�น โดย ณ วนัท่� 31 ธนัวาคัม
 2562 กลุ่มบริษัทม่อัต่ราส่วนหน่�สินต่่อทุนเท่ากับ 0.16:1 (2561: 0.15:1) และเฉพาะบริษัทฯม่อัต่ราส่วนหน่�สิน
ต่่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2561: 0.15:1)

33. เหตุการณ์ภีายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  เม่�อวันท่� 24 กมุภาพนัธ ์2563 ท่�ประชมุคัณะกรรมการบริษัทฯได�ม่มติ่เหน็ชอบอนุมัต่ใิห�เสนอต่อ่ ท่�ประชมุสามญั

ประจำาปผีู้้�ถ่ือหุ�นซึ�งจะจัดขึ้�นในเดอ่นเมษายน 2563 ในเร่�องการจ่ายเงินปันผู้ลให�แก่ผู้้�ถ่ือหุ�นจากกำาไรข้องปี 2562 
ในอัต่ราหุ�นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน  236.5 ล�านบาท เงินปันผู้ลน่�จะจ่ายและบันทึกบัญช่หลังจากได�รับการ
อนุมัต่ิจากท่�ประชุมสามัญประจำาปีผู้้�ถื่อหุ�นข้องบริษัทฯ

34. การอนุม่ัติงบการเงิน
 งบการเงินน่�ได�รับอนุมัต่ิให�ออกโดยคัณะกรรมการข้องบริษัทฯ เม่�อวันท่� 24 กุมภาพันธ์ 2563
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