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หนา้ 1 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

ตลอดระยะเวลากวา่ 13 ปี การดาํเนินธุรกิจรา้นขนมหวานของบรษัิทฯ มีการเจรญิเติบโตอยา่งมั่นคงและเป็นท่ีรูจ้กักันเป็น

อย่างดีมาโดยตลอดในนามของรา้นขนมหวานท่ีมีคณุภาพ มอบความอรอ่ยและบริการท่ีดีแก่ลกูคา้ทกุท่าน ในปี 2563 ท่ี

ผา่นมา บรษัิทฯ ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัและความทา้ทายอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนอนัเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพ่ือยบัยัง้การแพรร่ะบาดไมใ่หเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็ รฐับาลไดอ้อก

มาตรการตา่งๆ เพ่ือควบคมุและลดการแพรร่ะบาด ซึ่งมาตรการเหลา่นีร้วมทัง้การกาํหนดขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานตา่งๆ 

เช่น การจาํกดัเวลาของการเปิดดาํเนินการ การจาํกดัจาํนวนท่ีนั่งของรา้นอาหาร จนถึงการปิดรา้นอาหารชั่วคราว ไดส้ง่ผล

กระทบในเชิงลบเป็นอยา่งมากตอ่ธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  

ดงันัน้ เพ่ือลดผลกระทบจากการท่ีตอ้งปิดรา้นขนมหวานชั่วคราวและขอ้จาํกัดอ่ืนๆ บริษัทฯ จึงไดป้รบักลยุทธ์ทางดา้น

การตลาดโดยเนน้การขายผ่านช่องทางซือ้กลบับา้นมากขึน้  ในขณะเดียวกนับรษัิทฯ ไดด้าํเนินการควบคมุคา่ใชจ้่ายอยา่ง

เครง่ครดัโดยเฉพาะคา่ใชจ้่ายพนกังานและคา่เช่ารา้นดว้ยการจดักาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เปลีย่นแปลงไป 

ในปี 2564 นี ้บริษัทฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกับความทา้ทายท่ีต่อเน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวกับโควิด-19 ต่อไป อีกทัง้

ผูบ้ริโภคยงัคงมีความกงัวลถึงความปลอดภยัท่ีจะมาใชบ้ริการในรา้นขนมหวาน แต่ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัเช่ือมั่นวา่สถานการณ์

โควิด-19 จะคอ่ยๆ คลีค่ลายลง และรฐับาลจะมีการผอ่นคลายมาตรการควบคมุการระบาดของโควิด-19 ท่ีมากขึน้ บรษัิทฯ 

พรอ้มท่ีจะฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆ เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานในปี 2564 ดีขึน้ บรษัิทฯ จะปรบัตวัและใชก้ลยทุธต์่างๆ เพ่ือให้

การขายดาํเนินตอ่ไปไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถสรา้งผลกาํไรใหไ้ดต้ามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้  

ในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ คูค่า้ ลกูคา้ รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุทา่นท่ีใหค้วามสนบัสนนุ

และมอบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมา บริษัทฯ สญัญาว่าบริษัทฯ พรอ้มท่ีจะทุ่มเท มุ่งมั่นรกัษา และพฒันา

คณุภาพในการมอบผลติภณัฑท่ี์ดีและการบรกิารท่ีประทบัใจเพ่ือยกระดบัการดาํเนินธุรกิจใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

นายปรยีม์น ป่ินสกลุ นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

   ประธานกรรมการ    กรรมการผูจ้ดัการ
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

  2563 2562 2561 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

    

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ 

 

 

บาท 767,937,916 1,194,315,228 871,088,755 

รายไดร้วม 

 

 

 

บาท 773,437,818 1,201,966,637 878,482,476 

กาํไรขัน้ตน้ 

 

 

 

บาท 467,577,530 772,539,303 582,117,220 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ภาษีเงินได ้

 

 

 

บาท 74,309,037 290,076,676 178,077,450 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 

 

 

 

บาท 55,469,525 237,082,948 147,425,816 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี 

 

 

 

บาท 53,882,344 236,460,162 147,146,008 

     

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

    

สนิทรพัยร์วม 

 

 

 

บาท 1,303,219,982 1,200,226,663 1,097,421,035 

 
หนีส้นิรวม 

 

 

 

บาท 452,517,507 161,634,528 140,320,873 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

บาท 850,702,475 1,038,592,135 957,100,162 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 

 

 

 

บาท 81,562,356 81,562,356 81,562,356 

     

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

    

อตัรากาํไรขัน้ตน้ 

 

 

รอ้ยละ 60.89 64.68 66.83 

อตัรากาํไรสทุธิตอ่รายไดร้วม 

 

รอ้ยละ 7.17 19.72 16.78 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 5.87 23.76 15.61 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 4.43 20.64 13.83 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.53 0.16 0.15 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.75 4.40 4.49 

     

ข้อมูลต่อหุ้น 

 

    

มลูคา่ท่ีตราไว ้ 

 

 

 

บาท 0.10 0.10 0.10 

กาํไรสทุธิตอ่หุน้  

 

 

 

บาท 0.07 0.29 0.18 

อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 98.06 99.60 

 

  104.90 
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กรรมการและผู้บริหาร 
 

          
นายปรียม์น ป่ินสกลุ นายวิวฒัน ์กนกวฒันาวรรณ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย 

ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

รองประธานกรรมการ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

                   

ดร. ชชัชยั ฉนัทจินดา นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ และ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

                  

                                                                                                                           

นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ ์ นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ นางสาวชไมพร ตัง้กิตตสิวุรรณ ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงนิ 
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 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) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร   

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกลุ 

 

    ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน   
     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

     

 

65  562,500 หุน้ 

หรอื 0.07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-ไมมี่- 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2560 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู 

 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   

2559 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส ์สยาม  

(ธุรกิจพลงังาน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อิมแพค โซลา่ร ์ 

(ธุรกิจพลงังานทดแทน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  

(ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย)์ 

2554 – 2558 ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอชอ้ปป้ิง  

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีว ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบ ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทลัทีวีเทรดดิง้ 

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ) 

- ปรญิญาโท  ศิลปศาสตร ์สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัดีทรอยซ ์

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัดี

ทรอยซ ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทลัทีวี  

เทรดดิง้ (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอส-วนั (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ดิจิสตรมี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เดอะนิวสท์ีวี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ทร ี-อารด์ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ทีนทอลก์ (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป  (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลิชช่ิง (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอเจนอีเวน้ทเ์อเจนซ่ี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทมมี์เดีย (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ 

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวนัทีวีเทรดดิง้  

(ธุรกิจสื่อ) 

2547 - 2554 รองประธานเจา้หนา้ที่การเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 

(ธุรกิจโทรคมนาคม) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2..นายวิวฒัน ์กนกวฒันาวรรณ/2 
  

รองประธานกรรมการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน   
     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  19 มิถนุายน 2563 

 

 

66 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเคนตั๊กกี ้ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 

1,875,000 

หุน้ หรอื 

0.23% 

 

- บิดาของนางสาวกลุพชัร ์

กนกวฒันาวรรณ และนาย

มิลล ์กนกวฒันาวรรณ 

- นา้ของนายแมท่พั ต.

สวุรรณ 

2558 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   

2522 – 2561 กรรมการ และประธานบรหิาร บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. โอคินอส (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. เจา้พระยาหอ้งเย็น (ธุรกิจให้

เชา่ที่ดิน) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. ทกัษิณสมทุร (ธุรกิจใหเ้ชา่

ที่ดิน) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธุรกิจอาหาร) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร 

(ธุรกิจอาหาร) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
  

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน   
     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  26 เมษายน 2561 

 

62 - ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร

Director Accreditation Program 

(DAP) 

 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07% 

 

-ไมมี่- 2558 – ปัจจบุนั 

 

2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

 

กิจการอ่ืน   

2557 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

2536 – 2557 

 

ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

4. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ  
     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  19 มิถนุายน 2563 

    วนัที่ลาออกจากการเป็น

กรรมการ : 2 ธันวาคม 2563 

  

64 - ปรญิญาเอก การจดัการระหวา่งประเทศ

มหาวิทยาลยัวอลเดน ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั

ซาราโซตา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชีและการจดัการ 

วิทยาลยัแอคเคิรด์ – เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Directors Certification Program 

(DCP) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 The Rold of Chairman Program 

(RCP) 

 Understaning the Fundamental 

of Financial Statement (UFS) 

 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07% 

 

 

 

 

 

 

-ไมมี่- 

 

 

2558 – 2563 กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอร์

ชั่น พารท์เนอร ์(ธุรกิจการเงิน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ 

(ธุรกิจการเงิน) 

2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เบตเตอร ์เวิลด ์กรนี  

(ธุรกิจบรกิาร) 

2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 

(ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์

เนอร ์(ธุรกิจการเงิน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุป๊ (ธุรกิจ

อาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

2544 – 2558 คณะอนกุรรมการบรหิารและ

คณะอนกุรรมการสาํนกังานหกั

บญัชี 

คณะกรรมการตลาดสินคา้เกษตร

ลว่งหนา้แหง่ประเทศไทย  

2540 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารในคณะกรรมการ

สายงานเศรษฐกิจ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2548 – 2558  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 

(ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย)์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

5. ดร. ชชัชยั ฉันทจินดา 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ  
     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  22 ธันวาคม 2563 

     

64 - ปรญิญาเอก ปรชัญา (การเมือง) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาโท นิติศาสตร ์(กฎหมายการเงิน

และภาษีอากร) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2563 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

 

กิจการอ่ืน 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

2557 – 2560 

2556 – 2559 

 

2554 

2551 - 2554 

 

 

กรรมการ 

 

ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ผูท้าํแผน

ฟ้ืนฟกิูจการ และผูบ้รหิารแผน

ฟ้ืนฟกิูจการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 

กรรมการผูช้าํระบญัชี  

กรรมการ 

 

บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์ธนาคาร

อิสลามแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

บรษัิท บรหิารสินทรพัย ์ธนาคาร

อิสลามแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

 

บจ. ที.เอส.แกรนิต 

บจ. อโกรเทคไทย 

บรษัิท ฟีนิกซ ์ประกนัภยั (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บรรษัทบรหิารสินทรพัยไ์ทย 

โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลงั 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

6. นายแมท่พั ต.สวุรรณ/2 

 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  

     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  19 มิถนุายน 2563 

 

 

47 - ปรญิญาโท ออกแบบผลิตภณัฑ ์Pratt 

Institute ประเทศสหรฐัอมเรกิา 

- ปรญิญาตร ีออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน School of Visual Arts ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ วิทยาลยัเซนต์

โทมสั อควินาส ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

206,793,750 

หุน้ หรอื 

25.35% 

 

 

- หลานของนายววิฒัน ์กนก

วฒันาวรรณ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 

After You Hong Kong Limited 

บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

บจ. เอย ูคิทเชน่ 

กิจการอ่ืน   

2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

2547 – 2562 กรรมการ บจ. พรมีา พบัลิชช่ิง  

(ธุรกิจสิ่งพิมพ)์ 

7. นางสาวกลุพชัร ์ 

กนกวฒันาวรรณ/2 

 

กรรมการ / รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  

     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

 

39 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจหลกัสตูร

นานาชาติ เอกการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

226,669,759 

หุน้ หรอื 

27.79% 

- บตุรของนายวิวฒัน ์กนก

วฒันาวรรณ 

- พ่ีสาวนายมิลล ์กนก

วฒันาวรรณ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจ. ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 

After You Hong Kong Limited 

บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

บจ. เอย ูคิทเชน่ 

กิจการอ่ืน   

2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ  

(ธุรกิจอาหาร) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันทีไ่ด้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุน้ใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

8. นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ/2 

 

กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ  

     

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

 

34 

 

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรห์ลกัสตูรนานาชาติ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

14,982,187 

หุน้ หรอื 

1.84% 

 

- บตุรของนายวิวฒัน ์กนก

วฒันาวรรณ 

- นอ้งชายนางสาวกลุพชัร ์ 

กนกวฒันาวรรณ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2559 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 

2563 – ปัจจบุนั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

After You Hong Kong Limited 

บจ. เอย ูคิทเชน่ 

กิจการอ่ืน   

2555 – 2559 ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

(ธุรกิจการเงิน) 

9. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ 
  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

45 - ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

320,087 หุน้ 

หรอื 0.04% 

 

-ไมมี่- 2553 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

   

   

10.นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ ์
  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต 

42 - ปรญิญาตร ีคหกรรมศาสตร ์อาหารและ

โภชนาการ-พฒันาผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

250,087 หุน้ 

หรอื 0.03% 

 

-ไมมี่- 2550 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

11. นางสาวชไมพร  

ตัง้กิตติสวุรรณ ์

 

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

42 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ California 

State Polytechnic University Pomona 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชี (เกียรตินิยม) 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

320,187 หุน้ 

หรอื 0.04% 

 

-ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กิจการอ่ืน   

2550 – 2556 Chief  Accountant บจ. บาํรุงราษฎร ์อินเตอร ์เนชั่น

แนล (ธุรกิจโรงพยาบาล) 

 

หมายเหต:ุ  /1 ขอ้มลูการถือหุน้ ณ วนัที่ 6 มกราคม 2564 
/2 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอืน่ๆ 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : รา้นขนมหวาน 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107559000109 

โทรศพัท ์ : 0 2318 4488 

อีเมล : contactus@afteryou.co.th 

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

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : 81,562,500 บาท 

ทนุชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : 81,562,356 บาท 

ชนิดและจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยแลว้ : หุน้สามญัจาํนวน 815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 0 2009 9000 

โทรสาร : 0 2009 9991 

ผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี : บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์เลขท่ี 193/136-137 ชัน้ 33  

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 

โทรสาร : 0 2264 0789-90 
 

            ผูต้รวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษัิท ดี ไอ เอ ออดิท จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 958 ถนนออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 

10250 

โทรศพัท ์ : 0 2332 9806  

โทรสาร : 0 2311 5567 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน ์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจรา้นของหวานท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน 

และรกัษาความนิยมของผูบ้ริโภคในสินคา้ของ “อาฟเตอร ์ย”ู ใหม้ีความต่อเน่ือง ดว้ยความใสใ่จในรายละเอียดรวมถึงการ

สรา้งสรรคเ์มนใูหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม ่หลากหลาย และรองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลง

ไป รวมถึงการพฒันาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบริษัทฯ ไดว้างแผนการเพ่ิมสาขารา้นขนมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหค้รอบคลุมพืน้ท่ี

ใหบ้ริการทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกาํลงัซือ้สงู นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ รวมถึงขยายช่องทางการจดัจาํหนา่ยสนิคา้และขยายสายผลติภณัฑส์นิคา้

อีกดว้ย 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

2548 - บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ซีมนัช ์จาํกดั โดยครอบครวักนกวฒันาวรรณ ครอบครวั ต. สวุรรณ และ

เครอืญาต ิเพ่ือประกอบธุรกิจรา้นอาหาร ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ 2 ลา้นบาท  

2550 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม  

- เปลี่ยนแปลงการดาํเนินธุรกิจเป็นรา้นของหวาน เริม่ดาํเนินกิจการรา้นของหวานภายใตแ้บรนด ์อาฟ

เตอร ์ย ูโดยเปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาแรก ท่ีเจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 

2551 - เปลีย่นช่ือบรษัิทฯ เป็น บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตราสนิคา้ของบรษัิทฯ 

2552 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาท่ี 2  คือ สาขาลา วิลลา่ พหลโยธิน 

2553 - บริษัทฯ ไดม้ีการจดัโครงสรา้งกลุม่บริษัทฯ โดยไดจ้ดัตัง้บริษัท อาฟเตอร ์ย ู2007 จาํกดั(“อาฟเตอร ์ย ู

2007”)  ขึน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2553 และไดโ้อนซือ้ทรพัยส์ินทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ูสาขาทองหลอ่

เขา้มาในอาฟเตอร ์ย ู2007  

- เปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จาํนวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรลัเวิลด  ์ภายใตบ้ริษัทฯ แต่เน่ืองจาก

เหตกุารณไ์ฟไหมศ้นูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์ทาํใหต้อ้งปิดสาขาไป 

2554 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหมจ่าํนวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และครสิตลัพารค์ ภายใตบ้รษัิท

ฯ 

- เพ่ิมสายผลติภณัฑเ์พ่ือวางจาํหนา่ยสาํหรบัการซือ้กลบับา้นหรือเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้และขนมบรรจุ

หอ่พลาสติก   

2555 - บริษัทฯ ไดม้ีการจดัโครงสรา้งกลุม่บริษัทฯ โดยไดโ้อนซือ้ทรพัยส์ินทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ูสาขาทอง

หลอ่จากอาฟเตอร ์ย ู2007 เขา้มาในบรษัิทฯ 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

- ขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ในศนูยก์ารคา้และคอมมนิูตีม้อลล ์เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหม่จาํนวน 3 

สาขา คือ เซ็นทรลัลาดพรา้ว ภายใตบ้ริษัทฯ และอินท-์อินเตอรเ์ซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ ์

ภายใต ้อาฟเตอร ์ย ู2007 

- ขยายช่องทางการจดัจาํหนา่ย เช่น การบรกิารจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี และขายสง่สนิคา้ 

2556 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาเซ็นทรลัเวิลดอี์กครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณไ์ฟไหม ้

- บรษัิทฯ มีการปรบัโครงสรา้งกลุม่ โดยโอนซือ้สนิทรพัยใ์นการดาํเนินงานทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ู2007 

จาํนวน 2 สาขาไดแ้ก่ สาขาอินท-์อินเตอรเ์ซค พระราม 3  และสาขาสลีมคอมเพลก็ซ ์เขา้มาในบรษัิทฯ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

2557 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ลา้นบาท ในเดือน

ธนัวาคม เพ่ือรองรบัการขยายการดาํเนินงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คือ เดอะมอลลบ์างกะปิ และสยามสแควรว์นั 

- ขยายสายผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเปิดรา้นไอศกรมีโฮมเมดเครือ่งหมายการคา้ ครมั (Crumb) สาขาแรกท่ี

สาขาเซ็นทรลัเอ็มบาสซี่ในเดือนมิถนุายน 

- เริม่จาํหนา่ยของท่ีระลกึภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ู

2558 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 54 ลา้นบาท ในเดือนเมษายนเพ่ือรองรบัการขยายการ

ดาํเนินงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาครอบคลมุการขยายตวัของเขตเมือง โดยเปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหม่จาํนวน 5 สาขา คือ 

สาขาครสิตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลลบ์างแค และฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 

- ก่อสรา้งโรงงานใหมใ่นนิคมอตุสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือตอบสนองการขยายตวัของ

ธุรกิจและรองรบัการเติบโตในอนาคต 

- บริษัท ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนและจัดตัง้ขึน้เพ่ือ

ดาํเนินการจดัซือ้วตัถดุิบในการผลติใหแ้ก่บรษัิทฯ 

- ปิดร้านไอศกรีมโฮมเมด Crumb ท่ีสาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ในเดือนกันยายน เน่ืองจากผลการ

ดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้

2559 - เริ่มดาํเนินการผลิตสาํหรบัโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือน

มกราคม 

- ขยายสาขาอาฟเตอร ์ยู อย่างต่อเน่ือง โดยเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอรม์ินอล 21 ซีคอนสแควร ์

และเซ็นทรลัป่ินเกลา้ 

- ขยายสายผลติภณัฑใ์หม ่โดยเปิดรา้นนํา้แขง็ไสเครือ่งหมายการคา้ เมโกร ิสาขาแรกท่ีเดอะคอมมอนส ์

ซอยทองหลอ่ 17 ในเดือนกมุภาพนัธ ์และสาขาท่ี 2 ท่ีสยามสแควรว์นั ในเดือนมิถนุายน 

- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั และเปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) 

ในเดือนมีนาคม 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

- เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิมมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.10 บาทและเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 54 ลา้นบาท เป็น 56 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2559 

- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 56 ลา้นบาท เป็น 72.50 ลา้นบาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการของบริษัทฯ 

จาํนวน 1.50 ลา้นหุน้ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจาํนวน 1.91 ลา้นหุน้ และประชาชน

จาํนวน 161.59 ลา้นหุน้ 

- บริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 165 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่

ประชาชน (IPO) ซึง่รวมถึงการเสนอขายตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ในวนัท่ี 

14 -16 ธนัวาคม 2559 

- บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรพัยว์นัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

- ก่อสรา้งสาํนกังานแห่งใหม่ เพ่ือใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน สถานท่ีฝึกอบรมพนกังาน และศนูยก์ระจาย

สนิคา้ เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ ในอนาคต 

2560 - เปิดอาฟเตอร ์ยู สาขาใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเมืองทองธานี  

โรงพยาบาลกรุงเทพ เอสพละนาดรัชดา มาบุญครอง  เดอะพรอมานาด เซ็นทรัลบางนา  และ 

เซ็นทรลัเวสเกต 

- เปิดสาขาแรกของอาฟเตอร ์ย ูในตา่งจงัหวดัท่ีเดอะมอลล ์โคราช 

- ขยายสายผลติภณัฑใ์หมโ่ดยเปิดรา้น  “อาฟเตอร ์ย ูทเุรยีน“ ท่ีสยามพารากอนในเดือนพฤษภาคม  

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

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

- เริ่มใหบ้ริการจัดงานเลีย้งนอกสถานท่ี (Catering) ในต่างประเทศเป็นครัง้แรกท่ีประเทศสิงคโปรใ์น

เดือนกนัยายน และประเทศมาเลเซียในเดือนธนัวาคม 

- เพ่ิมการขายผลติภณัฑใ์นลกัษณะ Co-Branding กบับรษัิทตา่งๆ  

- บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นโรงงานดีเด่นตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการกาํกบัโรงงาน ประจาํปี 2560 

2561 - เปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาใหมใ่นกรุงเทพฯ 2 สาขา ไดแ้ก่  ออฟฟิศ เซ็นทรลัเวิลด ์และ เซ็นทรลัพระราม 2   

- เปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาต่างจงัหวดั 3 สาขา ไดแ้ก่ เซ็นทรลัเฟสติวลัเชียงใหม ่ เซ็นทรลัพลาซา่อดุรธานี  

และเทอรม์ินอล 21 พทัยา  

- พฒันาบรรจุภณัฑเ์ป็นพิเศษสาํหรบัสินคา้ในรา้น เพ่ือเพ่ิมจาํนวนสินคา้ท่ีสามารถขายผ่านช่องทาง 

Food Delivery โดยสินคา้จะถกูจดัเตรียมจากสาขาท่ีใกลจุ้ดหมายของลกูคา้ ซึ่งช่วยเพ่ิมยอดขายตอ่

สาขาใหส้งูขึน้โดยท่ีไมต่อ้งเพ่ิมคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและพนกังาน 

- เพ่ิมผลติภณัฑใ์หมส่าํหรบัสนิคา้ซือ้กลบับา้นในกลุม่ขนมปัง คือ ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด 

- โรงงานผลิตไดร้บัมาตรฐานฮาลาล ในสินคา้ของหวาน และเครื่องดื่ม เลขทะเบียนท่ี I 420 / 2018 ใน

เดือนตลุาคม 

- บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูฮ่องกง จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบียนและจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

ฮ่องกง เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

2562 - ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ไดแ้ก่  สาขาไอคอนสยาม วนั-โอ-วนั 

เดอะเทิรด์เพลส เดอะมารเ์ก็ตแบงคอก อีเลฟเวน่แบงคอก  

- เปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาตา่งจงัหวดั 2 สาขา ไดแ้ก่ เซ็นทรลัป่าตอง และเซ็นทรลัเฟสติวลัหาดใหญ่ 

- ลงทุนเพ่ิมในเครื่องจักรเพ่ือใหโ้รงงานสามารถรองรบักาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้สาํหรบัการผลิตสินคา้

กลุ่มซือ้กลบับา้น โดยเฉพาะขนมปังซึ่งมีการออกรสชาติใหม่ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงรบัจา้งผลิตเพ่ือขาย

ใหก้บับรษัิทตา่งๆ ในลกัษณะของงาน OEM 

- ขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ โดยเนน้การขายผ่านทาง Pop-up Store เพ่ิมมากขึน้ โดยการจดัตัง้ 

Pop-up Store มีดว้ยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็นรา้นคา้ท่ีมีโต๊ะและพืน้ท่ีใหน้ั่ง รวมทัง้มีเมนู

สินคา้คลา้ยกบัเมนใูนรา้นสาขาอาฟเตอร ์ย ูและแบบท่ีสองจะเป็นบธูขนาดเล็กท่ีเนน้ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีมี

คนหนาแนน่ และเมนสูนิคา้ท่ีขายจะเป็นเมนท่ีูเป็นหมวดซือ้กลบับา้นเป็นหลกั 

- เริ่มการก่อสรา้งอาคารโรงงานหลงัใหม่เพ่ิม เพ่ือรองรบัการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการสง่ออก

และงานตา่งประเทศ 

- เปิดรา้นกาแฟเครื่องหมายการคา้ มิกกา้ (Mikka) สาขาแรกท่ีซอยพฒันาการ 25 และสาขาท่ีสองท่ี

สยามนารามารเ์ก็ตในปลายเดือนธันวาคม โดยดาํเนินการภายใตบ้ริษัทเอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จาํกดั 

(ช่ือเดิมคือ บรษัิท อาฟเตอร ์ย ู2007 จาํกดั) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

2563 - ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ไดแ้ก่  สาขา MRT จตจุกัร เซน แอท 

เซ็นทรลัเวิลด ์สามยา่นมิตรทาวน ์และแพลตตินั่ม  

- ขยายสาขารา้นกาแฟมิกกา้ โดยเปิดสาขาเพ่ิมรวม 44 สาขา แบง่เป็นสาขาท่ีดาํเนินการโดยกลุม่บรษัิท

ฯ เอง จาํนวน 12 สาขา และสาขาแฟรนไชสจ์าํนวน 32 สาขา 

- ปิดรา้นอาฟเตอร ์ยู ทุเรียน ท่ีสยามพารากอน เน่ืองจากหมดสญัญาเช่าพืน้ท่ี และทางผูใ้หเ้ช่ามีการ

ปรบัปรุงพืน้ท่ีใหม ่

- เพ่ิมโมเดลธุรกิจใหม ่โดยแบง่พืน้ท่ีภายในรา้นเป็นมมุสาํหรบัจาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคเพ่ือซือ้กลบั

บา้น โดยมีทัง้สนิคา้ท่ีผลติโดยบรษัิทฯ เอง และสนิคา้ฝากขาย ในช่ือ อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส  

- บริษัท เอยู คิทเช่น จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนและจดัตัง้ขึน้เพ่ือดาํเนินการ

ผลติสนิคา้ใหแ้ก่บรษัิทฯ และรองรบัการสง่ออก 

- บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั Best Company Performance Award และ Best CEO Award สาํหรบับรษัิทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ในการประกาศรางวลั SET Award 2020 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 

2563 
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โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจาํนวน 4 บริษัท ภายใตน้โยบายการดาํเนินงานตามประเภทธุรกิจ โดยมี

โครงสรา้งธุรกิจ ดงันี ้ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สามารถแบง่ตามประเภทการดาํเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

ประเภทของธุรกิจ 

 

ดาํเนินการ

โดย 

2563 2562 2561 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย        

1. รา้นขนมหวานและรา้น

เครือ่งดื่ม 

บรษัิทฯ  และ

บรษัิทยอ่ย  

699.94 90.50 1,111.13 92.44 832.23 94.73 

2. การขายสนิคา้และ

วตัถดุิบ 

บรษัิทฯ  และ

บรษัิทยอ่ย  

20.39 2.64 46.68 3.88 24.84 2.83 

3. การขายและการจดังาน

นอกสถานท่ี 

บรษัิทฯ  และ

บรษัิทยอ่ย  

44.32 5.73 35.60 2.96 14.02 1.60 

4. แฟรนไชส ์ บรษัิทยอ่ย 3.29 0.42 0.90 0.08 - - 

รายได้จากการขายรวม  767.94 99.29 1,194.31 99.36 871.09 99.16 

รายไดอ่ื้น  5.50 0.71 7.65 0.64 7.39 0.84 

รวม  773.44 100.00 1,201.96 100.00 878.48 100.00 

หมายเหตุ : รายไดอ่ื้น เช่น ดอกเบีย้รบั กาํไรจากเงินลงทุน รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ รายไดค้่าฝากขายหนังสือ รายไดจ้ากบัตร

ของขวญัท่ีหมดอายแุละลกูคา้ไม่ไดน้าํมาใช ้และเงินชดเชยตา่งๆ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

1) ธุรกิจรา้นขนมหวานและรา้นเครือ่งดื่ม  

1.1) รา้นอาฟเตอร ์ย ู 

บริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบการรา้นขนมหวาน ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ อาฟเตอร ์ยู ซึ่งมีแนวการตกแต่งรา้นท่ีใหบ้รรยากาศ

อบอุ่นเหมือนอยู่กบัครอบครวั และดว้ยแนวคิดของรา้นท่ีดสูบายเป็นกนัเอง และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย ทาํใหก้ลุม่

ผูบ้รโิภค มีหลากหลายครอบคลมุทกุเพศ วยั และอาย ุตัง้แตเ่ด็กนกัเรยีนไปจนถึงผูส้งูอาย ุดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีผลติภณัฑท่ี์เป็น

ของหวานและเครือ่งดื่มรวมกวา่ 100 รายการ แบง่เป็นประเภทหลกัๆ ดงันี ้

– ของหวาน ประกอบดว้ย ของหวานปรุงสดเสริฟ์รอ้นคูก่บัไอศกรมี โดยมเีมนหูลกัท่ีไดร้บัความนิยมอยา่งสงูจากลกูคา้ 

เช่น สนิคา้กลุม่ ฮนัน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา นํา้แข็งไสคากิโกร ิเมนอูาหารเชา้ท่ีทาํจากแพนเคก้ เคก้ ไอศกรมี  

– เครือ่งดื่ม เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต นํา้ผลไมป่ั้น  

– ของท่ีระลกึ เช่น เสือ้ สมดุ และอปุกรณต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการทาํขนม แกว้นํา้  

– สนิคา้สาํหรบัการซือ้กลบับา้นหรอืเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้ขนมปัง ทอฟฟ่ีเคก้ เครือ่งดื่มบรรจขุวด  
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ชบูิย่า ฮนันีโ่ทส 

 
สตรอวเ์บอร์ร ีชสีเคก้ คากิโกริ 

 
ลาเตร้อ้น เครือ่งดืม่บรรจขุวด 

 
ชอ็คโกแลตลาวา 

 
เฮเซลนทัแพนเคก้  

ราดซอสนูเทลล่า 

โบบา คาราเมล ครีม ที ของทีร่ะลึก 

 

ในเดือนกนัยายน 2563 บรษัิทฯ ไดเ้พ่ิมโมเดลธุรกิจใหม ่โดยแบง่พืน้ท่ีภายในรา้นเป็นมมุสาํหรบัจาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคบริโภค

เพ่ือซือ้กลบับา้น โดยมีทัง้สินคา้ท่ีผลิตโดยบรษัิทฯ เอง และสินคา้ฝากขาย ในช่ือ อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส ซึ่งลกูคา้สามารถ

เลือกซือ้สินคา้ในชีวิตประจาํวนัทั่วไปได ้นอกจากการเพ่ิมโมเดลธุรกิจใหมนี่จ้ะสามารถช่วยเพ่ิมยอดขายของบรษัิทฯ แลว้ ยงั

สามารถช่วยเปลีย่นภาพลกัษณข์องรา้นอาฟเตอร ์ย ูซึง่เดิมเป็นรา้นขนมหวานท่ีเนน้การนั่งรบัประทานในรา้นสูร่า้นท่ีสามารถ

เดินเลือกซือ้ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยงัเป็นการสรา้งกิจกรรม

ระหวา่งรอเขา้รบับรกิารอีกดว้ย โดยในระหวา่งปี 2563 บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิาร อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส แลว้ทัง้สิน้ 11 สาขา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รา้นขนมหวานอาฟเตอร ์ ย ู มีจาํนวนทัง้สิน้ 41 สาขา โดยมี 2 สาขาท่ีปิดชั่วคราวเน่ืองมาจาก

สถานการณโ์ควิด ไดแ้ก่ สาขาเดอะมารเ์ก็ตแบงคอก และสาขาเซน็ทรลัป่าตอง 

1.2) รา้นเมโกร ิ 

ในปี 2558 เมนนูํา้แข็งไส คากิโกริ ท่ีใหบ้ริการในรา้น อาฟเตอร ์ย ูไดร้บัความนิยมและผลตอบรบัท่ีดีจากผูบ้ริโภคเป็นอย่าง

มาก จนไดร้บัการบรรจเุป็นเมนหูลกัของรา้น ในปี 2559 บรษัิทฯ เลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จึง

ไดข้ยายสายผลติภณัฑส์ูร่า้นนํา้แข็งไสภายใตช่ื้อ ” เมโกร ิ“ ซึง่รา้นนํา้แข็งไสนีม้ีแนวการตกแตง่รา้นท่ีใหบ้รรยากาศแบบสบาย

เป็นกนัเอง ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึผ่อนคลายเสมือนอยู่บา้น ดว้ยแนวคิดของรา้นนํา้แข็งไสท่ีเป็นของหวานคูก่บัเขตเมืองรอ้นของ

ประเทศไทย กลุม่ผูบ้ริโภคจึงมีความหลากหลายไมใ่ช่เพียงแคก่ลุม่ นกัเรียน นกัศึกษา คนทาํงาน เท่านัน้ แต่ครอบคลมุไปถึง

กลุ่มแม่บา้น ไปจนถึงผูส้งูอายุ ซึ่งมีผลิตภณัฑเ์ป็นนํา้แข็งไสหลากหลายเมนูท่ีถกูเลือกสรรพิเศษ อาทิ Ichigo and yogurt, 

Mont Blanc Chestnut, Hojicha, Ume เป็นตน้ 
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Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut Hojicha Ume 

รา้นเมโกร ิณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 1 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสยามสแควรว์นั ซึง่ปิดชั่วคราวเน่ืองจากสถานการณโ์ควดิ 

1.3) รา้นกาแฟมิกกา้  

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทเอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดเ้ริ่มดาํเนินธุรกิจรา้นกาแฟขนาดเล็กภายใต้

เครือ่งหมายการคา้ มิกกา้ ซึง่มีแนวการตกแตง่รา้นท่ีใหบ้รรยากาศเรยีบง่ายสไตลญ่ี์ปุ่ น มีความอบอุน่ เป็นกนัเอง โดยรา้นเนน้

การใหบ้ริการในลกัษณะซือ้กลบั (Grab & Go) โดยมีผลิตภณัฑท่ี์ขาย ไดแ้ก่ เครื่องดื่มเย็นต่างๆ เช่น กาแฟ โกโก ้ชา โซดา 

และขนมหวาน ของขบเคีย้วตา่งๆ  

                                  

Mikka (กาแฟใสน่ํา้ผึง้) Noir (โกโก)้ Brick (ชาไทย) Barbie (นมชมพ)ู Ruby (แดงมะนาวโซดา) 
 

              

ตวัอยา่งรูปแบบรา้นกาแฟมิกกา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รา้นกาแฟมิกกา้ท่ีดาํเนินการโดยกลุม่บรษัิทฯ มีจาํนวนทัง้สิน้ 12 สาขา และสาขาชั่วคราว 2 สาขา 
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2) ธุรกิจการขายสนิคา้และวตัถดุิบ และการรบัจา้งผลติ 

บริษัทฯ รบัจา้งผลิตสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ใหก้ับลกูคา้กลุ่มต่างๆ เช่น ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

ผูป้ระกอบการสายการบิน และรา้นอาหาร ซึ่งมีผลิตภณัฑห์ลกัท่ีจาํหนา่ย อาทิ พาย คกุกี ้ขนมปัง และมีบริการจดัอาหารวา่ง 

หรอื Snack Box สาํหรบัลกูคา้ในโอกาสตา่งๆ นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีการขายสนิคา้และวตัถดุิบใหก้บัผูป้ระกอบการรา้นอาหาร

ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ฃองผูป้ระกอบการนัน้ๆ เอง โดยสนิคา้และวตัถดุิบท่ีจาํหนา่ยมีทัง้ท่ีเป็นสนิคา้ท่ีบรษัิทฯ ขายอยูแ่ลว้ 

และสนิคา้ท่ีผลติขึน้ใหมต่ามความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย     

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีการขายสนิคา้และวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชสอ์าฟเตอรย์ใูนประเทศฮ่องกง ในขณะท่ีบรษัิทยอ่ยมีการขาย

สนิคา้และวตัถดุิบใหก้บัแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้ 

                                      

สนิคา้ทีผ่ลิตภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบริษทัฯ ใหก้บัลูกคา้กลุ่มต่างๆ 

3) ธุรกิจการขายและการบรกิารจดังานนอกสถานท่ี  

บริษัทฯ ไดม้ีการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ไปสูก่ารบริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี เช่น งานสงัสรรค ์งานแต่งงาน 

งานจดักิจกรรมตา่งๆ ซึง่มีผลติภณัฑห์ลกัท่ีไดใ้หบ้รกิาร เช่น ชิบยูา่ ฮนัน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา สตรอวเ์บอรร์คีรมัเบิล้ และอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหท้ั่วถึง บริษัทฯ ไดข้ยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้โดยเนน้การ

ขายผ่านทาง Pop-up Store เพ่ิมมากขึน้ โดยการจดัตัง้ Pop-up Store มีดว้ยกนั 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะเป็นบธูท่ีขาย

เฉพาะสนิคา้ซือ้กลบับา้นเพียงอยา่งเดยีว ซึง่จะเป็นบธูตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีมีคนหนาแนน่ อยา่งเช่นในสถานี BTS และ MRT โดนเนน้

ท่ีลกูคา้สามารถเลอืกซือ้สนิคา้อาฟเตอร ์ย ูไดอ้ยา่งรวดเรว็ และรูปแบบท่ี 2 จะเป็นรูปแบบบธูท่ีมีโต๊ะและพืน้ท่ีใหน้ั่ง และมีเมนู

สินคา้คลา้ยกบัเมนใูนรา้นขนมอาฟเตอร ์ย ูซึ่งบธูรูปแบบนีม้กัจะตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ตา่งๆ โดยการออกบธูขายสินคา้ใน

สถานท่ีต่าง ๆ สง่ผลดีต่อบริษัทฯ ในหลายดา้น ซึ่งรวมถึงการทดลองตลาดในพืน้ท่ีต่าง ๆ และเน่ืองจากการออกบธูสามารถ

จดัตัง้ไดโ้ดยใชเ้วลาและเงินลงทนุเพียงเล็กนอ้ย ทางบริษัทฯ จึงมีความยืดหยุ่นสงูในการขยายพืน้ท่ีเพ่ือเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ท่ีมี

ศกัยภาพ    

 

การขายนอกสถานที ่
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4) ธุรกิจแฟรนไชส ์ 

บรษัิทฯ ไดใ้หส้ทิธิแก่บรษัิทอาฟเตอร ์ย ูฮ่องกง ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ในการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชสร์า้นอาฟเตอร ์ย ูในตา่งประเทศ 

ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสาขารา้นอาฟเตอร ์ย ูในประเทศฮ่องกงจาํนวน 1 สาขา 

นอกจากนี ้บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ไดใ้หส้ทิธิแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้แก่ผูส้นใจลงทนุในธุรกิจ

รา้นกาแฟ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสาขารา้นกาแฟมิกกา้ซึ่งดาํเนินงานภายใตส้ญัญาแฟรนไชสก์ับกลุ่มบริษัทฯ 

จาํนวน 34 สาขา 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

การสร้างความแตกต่างในผลติภณัฑแ์ละบริการ 

ปัจจัยท่ีส่งผลใหบ้ริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวหนา้และมั่นคงในธุรกิจขนมหวานและเบเกอรี่ คือ การสรา้งความแตกต่างใน

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทฯ จากผูป้ระกอบการรายอ่ืน (Differentiate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การรบัรูแ้ละเป็นท่ีรูจ้กัของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Brand Awareness)  

จากการเปิดตวัสาขาแรกของรา้นขนมหวานและเบเกอรรี่ภายใตช่ื้อ “อาฟเตอร ์ย”ู ในปี 2550 บริษัทฯ ไดร้บัการตอบรบัเป็น

อย่างดีจากผู้บริโภค จากการบอกปากต่อปาก และการสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ถึงคุณภาพ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ อาฟเตอร ์ย ูสง่ผลใหค้วามนิยมของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่ อาฟเตอร ์ย ูเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็และตอ่เน่ืองมา

จนถึงปัจจุบนั รา้นอาฟเตอร ์ย ูเริ่มมาจากคณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ ท่ีมีความช่ืนชอบในการ

ทาํขนมหวานมาตัง้แตเ่ด็ก และจากการสั่งสมประสบการณใ์นการทาํขนมหวานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการเขียนหนงัสอื

สตูรขนมหวาน “May Made” ทาํใหเ้ครื่องหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ูเป็นท่ียอมรบัในหมู่คนท่ีรกัการทาํและรบัประทานขนม

หวาน ประกอบกับความเป็นตวัตนของรา้นท่ีเป็นของหวานสดเสิรฟ์รอ้น ความใส่ใจในรายละเอียด และการนาํเสนอและ

การบริการจดังานนอกสถานที ่
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สรา้งสรรคเ์มนใูหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงแนวคิดของรา้นท่ีดสูบายเป็นกนัเองและสามารถเขา้ถึงลกูคา้ได ้ทาํให้

เครื่องหมายการคา้อาฟเตอร ์ยู เป็นท่ียอมรบัในหมู่ผูท่ี้ช่ืนชอบการรบัประทานของหวานทุกเพศ ทุกวยั ตัง้แต่เด็กนกัเรียน 

คนทาํงาน ตลอดจนถึงผูส้งูอาย ุ 

2)  คณุภาพและรสชาติของผลติภณัฑ ์

บรษัิทฯ มีนโยบายมุง่เนน้ในเรือ่งการคิดคน้ผลติภณัฑท่ี์มีความแปลกใหมข่ึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองและนาํเสนอผลติภณัฑท่ี์มีความ

แตกต่างจากคู่แข่งใหก้บัผูบ้ริโภค รวมถึงคณุภาพของสินคา้ ความสดใหม่ของวตัถดุิบท่ีนาํมาใช ้และความหลากหลายของ

ผลติภณัฑ ์บรษัิทฯ เริม่ตน้จากการนาํเสนอผลติภณัฑข์องหวานปรุงสดท่ีทาํสดเสริฟ์คูก่บัไอศกรมี ซึง่มีความแตกตา่งจากรา้น

ขนมหวานทั่วไปในเวลานัน้ จนไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นผูน้าํรายแรกๆ สาํหรบัของหวานปรุงสด บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัในการ

ควบคมุคณุภาพโดยเริ่มตัง้แต่การจดัหาวตัถดุิบ โดยการคดัสรรวตัถดุิบชัน้ดีและไดม้าตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบ

คณุภาพของวตัถดุิบก่อนนาํเขา้สูก่ระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั ซึ่งดาํเนินการโดยโรงงานครวักลางของบรษัิทฯ บริษัทฯ มีระบบ

การขนสง่วตัถดุิบและอาหารจากโรงงานครวักลางมายงัรา้นสาขาดว้ยรถขนสง่ของบรษัิทฯ เอง และการใชบ้รกิารบรษัิทขนสง่

ท่ีมีมาตรฐาน ทาํใหส้ามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและผลิตภณัฑท่ี์สง่ไปยงัสาขาต่างๆ ผลิตภณัฑท่ี์ปรุงท่ีสาขาก็จะมี

การตรวจสอบคณุภาพก่อนท่ีจะเสริฟ์ใหก้บัลกูคา้ ทาํใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทฯ มีคณุภาพและมีมาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการพฒันาและคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีเมนพิูเศษเพ่ือนาํเสนอแก่ลกูคา้ในช่วง

เทศกาลสาํคญัต่างๆ เช่น วนั Halloween และวนั Valentine ซึ่งโดยเฉลี่ยบริษัทฯ จะออกเมนูอาหารแนะนาํใหม่ ทุก 1 - 2 

เดือน เพ่ือสรา้งความแปลกใหม่ เพ่ิมทางเลือกใหล้กูคา้ รวมทัง้สรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง และยงัสง่เสริมใหเ้กิดการเพ่ิม

ความถ่ีในการรบัประทานของหวานของลกูคา้ไดอี้กดว้ย ซึง่เมนดูงักลา่วสว่นใหญ่ไดร้บัความนิยมและไดร้บัการตอบรบัอยา่งดี

จากลกูคา้ สาํหรบับางเมนท่ีูไดร้บัความนิยมมากก็จะบรรจเุป็นเมนปูระจาํเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ 

เมื่อผูบ้รโิภคเริม่หนัมาใหค้วามนิยมกบัการซือ้อาหารผา่นช่องทางสง่ถึงบา้น หรอื Food Delivery บรษัิทฯ จึงไดเ้พ่ิมผลติภณัฑ์

ใหมใ่นกลุม่สนิคา้ซือ้กลบับา้นใหม้ากขึน้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาบรรจภุณัฑเ์ป็นพิเศษสาํหรบัสนิคา้ปรุงสดท่ีเดิมขายแต่

ในรา้น เพ่ือใหส้ินคา้ดงักลา่วสามารถขายผ่านช่องทาง Food Delivery ได ้โดยท่ีลกูคา้จะไดร้บัสินคา้ท่ีมีคณุภาพและรสชาติ

เช่นเดียวกบัการรบัประทานในรา้น ในการขายผ่านช่องทาง Food Delivery สินคา้จะถกูจดัเตรียมจากสาขาท่ีใกลจุ้ดหมาย

ของลกูคา้เพ่ือใหส้ินคา้สง่ถึงลกูคา้อยา่งรวดเร็วโดยท่ีคุณภาพและรสชาติยงัคงเดิม การขายผ่านช่องทาง Food Delivery นี ้

ช่วยเพ่ิมยอดขายตอ่สาขาของบรษัิทฯ ใหส้งูขึน้โดยท่ีไมต่อ้งเพ่ิมคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและพนกังาน 

3) การบรกิารเป็นเลศิ 

บริษัทฯ เนน้ยํา้ในเรื่องคณุภาพการใหบ้ริการและการสรา้งความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคทกุครัง้ท่ีเขา้มารบัประทานของหวาน

หรือใช้บริการของ อาฟเตอร ์ยู โดยลูกคา้จะไดร้บัการตอ้นรบัจากพนกังานท่ีมีรอยยิม้และใบหนา้ท่ีแจ่มใส เป็นกันเอง มี

มารยาทและอธัยาศยั ไดร้บัการแนะนาํสินคา้ และการใหบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และคาํนึงถึงความสะอาดซึ่งเป็นปัจจยั

สาํคัญในธุรกิจอาหารและของหวาน ซึ่งบริษัทฯ มีผูจ้ัดการเขต และผูจ้ัดการฝ่ายควบคุมมาตรฐาน เขา้มาสุ่มตรวจสอบ

คุณภาพการใหบ้ริการของพนกังานทุกคนตัง้แต่พนกังานในครวั พนกังานเสิรฟ์ แคชเชียร ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ วางไว ้รวมทัง้มีการพฒันาคณุภาพและทกัษะการใหบ้ริการของพนกังานประจาํ

รา้นอยูเ่ป็นประจาํ เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีการสุม่สาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้จาก

การเขา้มารบัประทานขนมหวานท่ีรา้นผา่นทางแบบสอบถาม เพ่ือนาํมาพฒันาปรบัปรุงการบรกิารอีกดว้ย 
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4) การสรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมากในการสรา้งและรกัษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยบริษัทฯ ใหค้วามใส่ใจในการ

ปรบัปรุงแกไ้ข และพิจารณาขอ้เสนอแนะตา่งๆ ท่ีไดร้บัขอ้มลูจากการแสดงความเห็นในใบแสดงความคิดเห็นของผูบ้รโิภคทกุ

ใบ นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีนโยบายใหพ้นกังานพดูคยุสอบถามความพอใจจากผูบ้รโิภคอยา่งใกลชิ้ด  

5) การรกัษาและขยายฐานลกูคา้ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการสะสมคะแนนของลกูคา้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 สมาชิกรา้นอาฟเตอร ์ย ูมีประมาณ 420,000 

คน โดยสมาชิกจะไดร้บัการสะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได ้1 คะแนน ซึง่สมาชิกจะไดร้บัสทิธิประโยชนจ์ากการสะสมคะแนน

โดยการนาํคะแนนสะสมภายในปีมาใชแ้ลกของรางวลัในปีถดัไป อีกทัง้บรษัิทฯ มีการนาํเสนอขา่วสารหรอืเมนใูหม่ๆ  ของอาฟ

เตอร ์ยู ผ่านทางขอ้มูลสมาชิก เช่น ทางอีเมล เป็นตน้ เพ่ือสรา้งการรบัรูใ้นเครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ สามารถนาํขอ้มลูสมาชิกดงักลา่วไปใชใ้นการเก็บสถิติและวิเคราะหศ์กึษาขอ้มลูสมาชิกเพ่ือทาํความเขา้ใจ

พฤติกรรมของลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้  

6) การตลาดผา่นสงัคมออนไลน ์

บรษัิทฯ เนน้การทาํการตลาดบนสงัคมออนไลน ์(Social Media) ผา่นช่องทางตา่งๆ คือ  

- facebook ของรา้นอาฟเตอร ์ย ู (https://www.facebook.com/afteryoufanpage) 

- facebook ของรา้นมิกกา้  (https://www.facebook.com/cafemikka)   

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

- Instagram ของรา้นเมโกร ิ(https://www.instagram.com/maygori) 

- Instagram ของรา้นมิกกา้ (https://www.instagram.com/cafemikka) 

- Instagram ของคณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (https://www.instagram.com/mayafteryou) 

- Line@ ของรา้นอาฟเตอร ์ย ู(@afteryoucafe) 

- Line@ ของรา้นมิกกา้ (@cafemikka) 

ซึ่งการทาํการตลาดผ่านช่องทางดงักล่าวทาํใหเ้ขา้ถึงไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่และกลุ่มลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนมากเป็นกลุม่

วยัรุน่ท่ีมารบัประทานกบักลุม่เพ่ือนหรอืพาครอบครวัมารบัประทานของหวานท่ีรา้น การทาํการตลาดผา่นช่องทางดงักลา่วทาํ

ใหเ้กิดการสรา้งแรงจูงใจเพ่ือใหเ้กิดการซือ้ซ ํา้ของกลุม่ลกูคา้เดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุม่ลกูคา้ใหม ่รวมไป

ถึงการสง่เสรมิใหเ้กิดความแข็งแกรง่ของเครื่องหมายการคา้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดใ้ชช้่องทางอีเมลจากขอ้มลูสมาชิกของรา้น

อาฟเตอร ์ย ูเป็นอีกช่องทางในการนาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ หรือสินคา้ตามเทศกาลต่างๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการทาํการตลาด

แบบปากต่อปาก หรือผ่านสงัคมออนไลนเ์ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ทาํใหเ้กิดการกระตุน้

ยอดขาย และมีประสิทธิภาพสงู เน่ืองจากสามารถกระจายตวัไดอ้ย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจของลกูคา้สงูใน

ขณะท่ีมีตน้ทนุตํ่า 

7) ท่ีตัง้สาขาในจดุท่ีสาํคญั (Strategic Location) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาํเนินการขยายสาขาโดยเนน้ท่ีพืน้ท่ีใจกลางเมืองท่ีเป็นพืน้ท่ีชุมชนท่ีมีความหนาแนน่ของประชากร

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบริษัทฯ และขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีเพ่ือใหค้รอบคลมุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

https://www.facebook.com/afteryoufanpage
https://www.facebook.com/cafemikka
https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe
https://www.instagram.com/maygori
https://www.instagram.com/cafemikka
https://www.instagram.com/mayafteryou
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ตามหวัเมืองใหญ่ในตา่งจงัหวดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขาของรา้นอาฟเตอร ์ย ูจาํนวน 41 สาขา รา้นเมโกริ 

จาํนวน 1 สาขา และรา้นกาแฟมิกกา้ จาํนวน 14 สาขา โดยสว่นใหญ่จะตัง้อยูท่ี่ศนูยก์ารคา้ และคอมมนิูตีม้อลลช์ัน้นาํ 

8) บรกิารสง่เสรมิการขายแก่ลกูคา้องคก์ร 

บริษัทฯ รบัจา้งผลิตสินคา้ทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ใหก้บัลกูคา้กลุม่ต่างๆ ทัง้ผูป้ระกอบการ

รา้นอาหารและไมใ่ช่รา้นอาหาร ซึ่งสินคา้ท่ีจาํหน่ายมีทัง้ท่ีเป็นสินคา้ท่ีบรษัิทฯ ขายอยูแ่ลว้ และสินคา้ท่ีผลติขึน้ใหมต่ามความ

ตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย เพ่ือใหผ้ลติภณัฑม์ีความแตกตา่งและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ  

ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บรษัิทฯ มีช่องทางการจาํหนา่ย 7 ช่องทาง คือ 1) รา้นขนมหวานของบรษัิทฯ ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดั และ

รา้นกาแฟของบรษัิทยอ่ยฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 2) การซือ้ของหวานและเครือ่งดื่มกลบัไปรบัประทานท่ีบา้น 3) การ

ขายและการบริการจดังานนอกสถานท่ี 4) รบัจา้งผลิตสินคา้ 5) การขายบตัรของขวญั (Gift Voucher) 6) การขาย Online 

ผา่น Website ของบรษัิทฯ และ 7) การขายผา่นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ (Food Delivery) 

นโยบายการกาํหนดราคา 

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายกาํหนดราคาโดยคาํนงึถึงตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายหลกั เช่น ตน้ทนุวตัถดุิบ คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน คา่

เช่า และคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมทัง้การพิจารณาราคาตลาด และคาํนงึถึงราคาท่ีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายยอมรบัได ้สนิคา้

ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจาํหน่ายเป็นสินคา้ระดบัพรีเมี่ยม ดว้ยวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและการใส่ใจในรายละเอียดทุกขัน้ตอน 

ราคาสินคา้จึงถือวา่อยู่ในระดบัปานกลางถึงสงู บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการกาํหนดราคาสินคา้ของกลุม่บริษัทฯ มีความเหมาะสม

และเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัคณุภาพของสนิคา้  

ประเภทร้าน/ เคร่ืองหมาย

การค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกาํหนดราคา 

1. รา้นขนมหวาน อาฟเตอร ์ย ู ระดบัรายไดป้านกลางถึงสงู  

ตั้งแต่เด็กนักเรียน วัยรุ่น คนวัยทํางาน ตลอด

จนถึงผูส้งูอาย ุท่ีเขา้มารบัประทานกบักลุม่เพ่ือน 

หรอืครอบครวั 

ราคาขนมหวานตอ่จาน  

100 - 265 บาท 

ราคาเครือ่งดื่มตอ่แกว้  

80 - 155 บาท  

ราคาสนิคา้ซือ้กลบับา้น 

25 – 195 บาท 

2. รา้นนํา้แขง็ไส เมโกร ิ ระดบัรายไดป้านกลางถึงสงู  

กลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา วยัรุน่จนถึงวยักลางคน  

ราคาตอ่จาน / แกว้  

75 - 245 บาท  

3. รา้นกาแฟมิกกา้ ระดบัรายไดป้านกลาง  

กลุม่คนวยัทาํงาน นกัเรยีน นกัศกึษา  

ราคาเครือ่งดื่มตอ่แกว้  

45 - 75 บาท 

ราคาขนมซือ้กลบับา้น 

45 - 75 บาท 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

จากบทวิเคราะหข์องศูนยว์ิจัยกสิกรไทยเมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 คาดการณป์ระมาณการรายไดร้วมของรา้นอาหารใน

ประเทศไทยปี 2564 อยู่ท่ี 4.10 – 4.15 แสนลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.4 – 2.6  จากปี 2563 โดยธุรกิจรา้นอาหาร

ในปี 2564 จะยงัมีความเสีย่งสงูเช่นเดียวกบัในปี 2563 

การแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศของไวรสั Covid-19 ตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2563 การแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจอาหาร และ

กาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในประเทศท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัดี สง่ผลต่อการฟ้ืนตวัของธุรกิจรา้นอาหารประเภทต่างๆ ในปี 2564 ในระดบัท่ี

ตา่งกนั โดยทางศนูยว์ิจยักสกิรไทยไดป้ระเมินผลกระทบตอ่รา้นอาหารประเภทตา่งๆ ดงันี ้

1) รา้นอาหารท่ีจะฟ้ืนตวัไดน้อ้ยท่ีสดุคือรา้นอาหารท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurant) โดยรา้นอาหารท่ี

ใหบ้ริการเต็มรูปแบบนัน้จะใหบ้ริการนั่งรบัประทานท่ีรา้น เนน้ใหบ้ริการอาหารมากกว่าเครื่องดื่ม มีรายการอาหารท่ีมี

ความหลากหลายและประณีต โดยคาดวา่การฟ้ืนตวัอยูท่ี่รอ้ยละ 0.7   

2) รา้นอาหารท่ีจะฟ้ืนตวัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รา้นอาหารขา้งทาง (Street Food) โดยคาดการณก์ารฟ้ืนตวัอยู่ท่ีรอ้ยละ 

2.0   

3) รา้นอาหารท่ีจะฟ้ืนตวัในระดบัสงูท่ีสดุ ไดแ้ก่ รา้นอาหารท่ีใหบ้ริการจาํกดั (Limited Service) ซึ่งเป็นรา้นอาหารประเภท

ท่ีลูกคา้ตอ้งสั่งอาหารท่ีเคานเ์ตอรแ์ละบริการตัวเองในบางส่วน โดยประมาณการฟ้ืนตัวอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.4 ซึ่งธุรกิจ

รา้นอาหารของกลุม่บรษัิทฯ จดัอยูใ่นกลุม่นี ้

การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  

การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คือ โรงงานครวักลางและสาขารา้น มีรายละเอียดดงันี ้

โรงงานครัวกลาง 

ในเดือนมกราคม 2559 บรษัิทฯ ไดย้า้ยสายการผลติจากโรงงานครวักลางเดิม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ บนพืน้ท่ีใช้

สอย 700 ตารางเมตร ไปท่ีโรงงานครวักลางใหม ่ซึ่งตัง้อยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวดัสมทุรสาคร บนพืน้ท่ีใชส้อย 

5,000 ตารางเมตร เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตและยกมาตรฐานการผลิตใหม้ีมาตรฐานสากล และรองรบัการเติบโตทางธุรกิจใน

อนาคต ซึง่โรงงานครวักลางใหมนี่ส้ามารถรองรบัการผลติไดม้ากถงึประมาณ 40 – 45 สาขา ใน 1 ช่วงเวลาการทาํงานปกต ิ(1 

Shift) กรณีท่ีมีสาขาเพ่ิมขึน้หรือความตอ้งการสินคา้มีมากขึน้ ทางโรงงานครวักลางสามารถเพ่ิมการทาํงานลว่งเวลาหรอืเพ่ิม 

Shift การทาํงานโดยท่ีไมต่อ้งมีคา่ใชจ้่ายในการลงทนุเพ่ิม 

ในช่วงปี 2561 บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ก่อสรา้งอาคารหลงัใหมท่ี่โรงงานครวักลางเพ่ือใชเ้ป็นท่ีผลติและเก็บสนิคา้ เพ่ือรองรบัการเติบโต

ในอนาคตโดยเฉพาะการสง่ออกและงานตา่งประเทศ อาคารดงักลา่วสรา้งเสรจ็บางสว่นและเริม่ใชง้านในเดือนสงิหาคม 2562 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมในเครื่องจกัรและอุปกรณเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตใหส้งูขึน้ ซึ่งคาดว่าอาคารนีจ้ะ

เสรจ็สมบรูณแ์ละพรอ้มใชง้านเต็มท่ีในกลางปี 2564 โดยจะมีพืน้ท่ีใชส้อยรวมทัง้หมดประมาณ 5,200 ตารางเมตร 

โรงงานครวักลางเป็นหน่วยงานท่ีจดัหาวตัถดุิบ ตรวจสอบคณุภาพ จดัเตรียมและผลิตของหวานใหไ้ดร้สชาติท่ีดีท่ีสดุ รวมถึง

สะอาดและถกูหลกัอนามยั จดัเก็บวตัถดุิบและสินคา้เพ่ือใหค้งคณุภาพของวตัถดุิบและสินคา้ และเป็นศนูยก์ระจายวตัถดุิบ

และสนิคา้ไปยงัสาขาตา่งๆ ขัน้ตอนในการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารในโรงงานครวักลางสามารถแบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอนโดย

มี รายละเอียดดงันี ้
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1) การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบหลกัในการผลิตของหวาน ไดแ้ก่ แป้ง นํา้ตาล ไข่ไก่ ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม ้บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบจาก

ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตตามประมาณการยอดขายท่ี

ผูจ้ดัการสาขาแตล่ะแหง่ประมาณการมาให ้และสง่ขอ้มลูใหฝ่้ายคลงัสนิคา้ประเมินจาํนวนการสั่งวตัถดุบิและสง่ใบขอซือ้ไปยงั

ฝ่ายจดัซือ้  

ฝ่ายจัดซือ้จะมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคดัเลือกผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ ซึ่งจะพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบตัิ

จากผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบจาํนวนอย่างนอ้ย 2-3 ราย โดยมีปัจจยัในการพิจารณา ไดแ้ก่ คณุสมบตัิและคณุภาพของ

วตัถดุิบ ราคา การใหบ้รกิารของผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบ สาํหรบัวตัถดุิบท่ีมีการสั่งซือ้เป็นประจาํจะมีการทบทวนราคาและคุณภาพ

อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ยกเวน้สนิคา้ท่ีมีการเปลีย่นแปลงของราคาบ่อย เช่น ของสดหรอืพืชผลทางการเกษตร จะมีการทบทวน

ราคาอยา่งนอ้ยทกุๆ 3 เดือน  

สาํหรบัวัตถุดิบท่ีมีการสั่งซือ้จาํนวนมากหรือมีการสั่งซือ้เป็นประจาํ บริษัทฯ ไดท้าํสญัญากับผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบ

ดงักลา่ว โดยมีการกาํหนดปริมาณและราคา เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบและบริหารตน้ทนุอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในปี 2563 กลุม่บริษัทฯ มียอดสั่งซือ้สินคา้และวตัถดุิบจากผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก เท่ากบั

รอ้ยละ 48 ของมลูค่าการสั่งซือ้ตามงบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายรายใดรายหนึ่งมากกวา่

รอ้ยละ 30  

2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เมื่อวตัถดุิบถกูจดัสง่มาท่ีโรงงานครวักลาง ฝ่ายคลงัสนิคา้จะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบรายการวตัถดุิบท่ีไดร้บัวา่ถกูตอ้งและครบถว้น

ตามจาํนวน และมีการสุม่ตรวจวตัถดุิบท่ีรบัมา เพ่ือตรวจสอบวนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอาย ุสภาพสินคา้ หีบห่อบรรจุ ความ

สดใหม ่ส ีกลิน่ ขนาด และนํา้หนกัตามท่ีกาํหนดไว ้จากนัน้จะนาํวตัถดุิบไปจดัเก็บในตูแ้ชแ่ข็ง ตูเ้ย็น หรอืหอ้งเก็บของอณุหภมูิ

ปกติ แลว้แต่ประเภทของวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรกัษาคุณภาพของวตัถดุิบใหม้ีความสดใหม่ ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการ

แบบเขา้ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพ่ือใหว้ตัถดุิบหมนุเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

3) จดัเตรยีมและผลติ 

โรงงานครวักลางเป็นศนูยก์ลางในการแปรรูปวตัถดุิบ และจดัเตรียมเป็นอาหารพรอ้มปรุง (อาหารท่ีไดจ้ดัเตรียมสว่นประกอบ

ต่างๆ บรรจุไวใ้นภาชนะ เพ่ือนาํไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ขนมปังชิบูย่า นํา้แข็งไสคากิโกริ ซึ่งมี

สดัสว่นการแปรรูปพรอ้มปรุงสาํเร็จแลว้กวา่รอ้ยละ 80)  และอาหารพรอ้มรบัประทาน (อาหารท่ีผลิตเรียบรอ้ยพรอ้มบริโภคท่ี

บรรจุในภาชนะพรอ้มจาํหน่ายไดท้ันที เช่น เคก้ ขนมปัง คุกกี ้และขนมบรรจุห่อพลาสติก) โดยฝ่ายผลิตจะนาํขอ้มูลการ

ประมาณการขายของผูจ้ัดการแต่ละสาขามาใชใ้นการวางแผนการผลิตและประมาณการใชว้ตัถดุิบ และเบิกวตัถุดิบจาก

คลงัสินคา้ โดยในการวางแผนผลิตฝ่ายผลิตจะมีการกาํหนดสินคา้คงคลงัสาํรอง (Safety Stock) เพ่ือป้องกันสินคา้ขาด 

หลงัจากทาํการแปรรูปและผลติสนิคา้เสรจ็ ฝ่ายคลงัสนิคา้จะทาํหนา้ท่ีสง่วตัถดุิบและสนิคา้ไปยงัสาขาตา่งๆ เพ่ือนาํไปปรุงต่อ

หรอืขายท่ีหนา้รา้นตอ่ไป  

กระบวนการผลติของฝ่ายผลติจะแบง่เป็นสายการผลติตามประเภทของสนิคา้ เช่น เคก้ ขนมปัง นํา้แข็งไส คกุกี ้เครือ่งดื่ม ฝ่าย

เตรียมสว่นผสมและบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ โดยเริ่มจากการแปรรูปวตัถดุิบ และผสมเป็นสดัสว่นต่างๆ ตามสตูรท่ีคิดคน้มาจาก

ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยทางโรงงานจะมีการวิจยัเพ่ิมเติมในสว่นของการผลิต อาทิ การปรบัสว่นผสมหรือวิธีการใหเ้ขา้กบั
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กระบวนการผลิต หรือการคาํนวณอายกุารจดัเก็บและวิธีจดัสง่ท่ีเหมาะสม ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัเตรียมและ

ปรุงสินคา้ใหพ้นกังานปฏิบตัิตาม เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั หลงัจากผลิตเสร็จจะมีแผนกควบคมุ

คณุภาพคอยตรวจสอบคณุภาพสินคา้ทัง้ในดา้นกระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพสินคา้ ก่อนจดัเก็บเขา้คลงัสินคา้ 

เพ่ือนาํสง่ใหแ้ก่สาขาตอ่ไป  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพฒันาการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพสงู โดยจะนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มา

สนบัสนนุกระบวนการผลติ และมาตรฐานในการทาํงาน การควบคมุคณุภาพระหวา่งการผลติเพ่ือใหไ้ดผ้ลติภณัฑท่ี์มีคณุภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด โดยในเดือนมถินุายน 2560 บริษัทฯ ไดร้บัใบรบัรองหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิท่ีดีในการผลิต หรือ GMP 

(Good Manufacturing Practice) และ ใบรบัรองระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคมุในการผลิตอาหาร 

หรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ไดร้บัมาตรฐานฮาลาล 

(Halal) ในสินคา้ของหวานและเครื่องดื่ม จากสาํนกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเป็นการรบัรองว่า

บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการตามกรรมวิธีอยา่งถกูตอ้งตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

4) การจดัเก็บวตัถดุิบและสนิคา้  

ฝ่ายคลงัสินคา้จะทาํการจดัเก็บวตัถดุิบและสินคา้ไวใ้นหอ้งท่ีมีอณุหภมูิท่ีเหมาะสมกับสินคา้เพ่ือเป็นการรกัษาคณุภาพของ

สินคา้ใหม้ีความสดใหม ่โดยสินคา้ทกุรายการจะมีฉลากท่ีระบวุนัท่ีผลิตและวนัหมดอายอุย่างชดัเจน และใชร้ะบบการบรหิาร

จดัการแบบ FIFO เพ่ือใหว้ตัถดุิบหมนุเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ 

5) การควบคมุสนิคา้คงเหลอื 

ฝ่ายคลงัสินคา้และฝ่ายจดัซือ้หรือฝ่ายท่ีสั่งซือ้รว่มกนัตรวจนบัวตัถดุิบหรือสินคา้ท่ีสั่งซือ้และบนัทึกเขา้ระบบ เมื่อฝ่ายผลิตมี

ความตอ้งการใชง้าน ฝ่ายผลติจะทาํการคาํนวณสว่นผสมตามสตูรท่ีกาํหนดและจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มกบัทาํการเบิก

วตัถดุิบจากคลงัสินคา้มาใชง้าน หลงัจากฝ่ายผลิตทาํการผลิตเสร็จแลว้ จะมีการบรรจลุงกลอ่งหรือถงุหรอืภาชนะ และนาํไป

จัดเก็บในคลงัสินคา้ พรอ้มกับจัดทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนัน้ ฝ่ายจัดส่งสินคา้ จัดทาํเอกสารและเบิกสินคา้จาก

คลงัสนิคา้ และนาํสง่ใหก้บัสาขาตอ่ไป 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการควบคมุสนิคา้คงเหลอือยา่งมีประสทิธิภาพ บรษัิทฯ ยงักาํหนดใหฝ่้ายคลงัสนิคา้และฝ่ายผลติตรวจนบั

สนิคา้คงเหลอืทกุสิน้เดือน และมีการสุม่ตรวจนบัโดยฝ่ายบญัชี 

6) การกระจายวตัถดุิบและสนิคา้ 

บริษัทฯ มีการกระจายวตัถุดิบและสินคา้ไปตามสาขาต่างๆ เป็นประจาํทุกวนั ผ่านรถหอ้งเย็นและรถตูข้องบริษัทฯ รวมถึง

บรกิารขนสง่จากบรษัิทขนสง่ท่ีไดม้าตรฐาน ซึง่ทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและสินคา้ไดด้ี ประกอบกบั

มั่นใจในความสะอาด สดใหม่ ถกูหลกัอนามยั และจดัสง่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเวลาท่ีกาํหนด และเป็นไปตามแผนงาน

การจดัสง่สนิคา้ของบรษัิทฯ ควบคูไ่ปกบัการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายท่ีมีการดแูลจดัการท่ีดี นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัใชร้ะบบ 

GPS ติดตามรถขนสง่เพ่ือการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพอีกดว้ย 

ร้านสาขา  (ร้านขนมหวานอาฟเตอร ์ย ูและร้านกาแฟมิกก้า) 

สาขารา้นทกุสาขาจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัหาวตัถดุิบและสินคา้จากโรงงานครวักลาง การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา การ

จดัเตรยีมและปรุงสนิคา้ การบรกิารลกูคา้ การรบัชาํระคา่สนิคา้ และการควบคมุสนิคา้คงเหลอื โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) การจดัหาวตัถดุิบและสนิคา้ 

สาขารา้นแต่ละสาขาจะดปูระมาณการยอดขายและสั่งวตัถุดิบและสินคา้ท่ีตอ้งการจากโรงงานครวักลางล่วงหนา้ 5-7 วนั 

ตามสถิติการขายของในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหป้ริมาณวัตถุดิบและสินคา้ท่ีสั่งมีปริมาณท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกับ

พฤติกรรมของลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการในแต่ละช่วงเวลา ทาํใหก้ารบริหารจดัการสินคา้คงเหลือมีประสิทธิภาพ และวตัถดุิบและ

สินคา้มีความสดใหมอ่ยู่เสมอ โดยโรงงานครวักลางจะดาํเนินการผลิตและจดัสง่สนิคา้ใหแ้ตล่ะสาขา ทัง้นี ้สาํหรบัวตัถดุิบท่ีมี

อายุสัน้และง่ายต่อการเสื่อมสภาพและไม่ตอ้งผ่านกระบวนการการผลิตท่ีโรงงาน เช่น ผลไม ้นม ผูจ้ัดการสาขาจะแจง้การ

สั่งซือ้ไปยงัฝ่ายจัดซือ้ของสาํนกังานใหญ่เพ่ือผ่านกระบวนการจัดซือ้และชาํระเงินตามปกติ แต่ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายจะสง่

วตัถดุิบและสินคา้ไปยงัสาขาโดยตรง เพ่ือลดระยะเวลาในการขนสง่ และเพ่ือใหว้ตัถดุิบและสินคา้สง่ถึงสาขาโดยยงัคงความ

สดใหมอ่ยู ่

2) การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา 

พนกังานสาขาจะทาํหนา้ท่ีตรวจรบัสินคา้ท่ีไดร้บัจากโรงงานครวักลาง และจากผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบว่าถกูตอ้งและ

ครบถว้นตามจาํนวน สาํหรบัวตัถดุิบท่ีไดร้บัมาจากผูผ้ลติและผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบจะมีการตรวจสอบคณุภาพอยา่งละเอียด และ

ลงบนัทึกจาํนวนวตัถดุิบในระบบขายของสาขา จากนัน้จะนาํวตัถดุิบไปจดัเก็บในตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ย็น หรือหอ้งเก็บของอณุหภมูิ

ปกติ แลว้แตป่ระเภทของวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรกัษาคณุภาพของสนิคา้ใหม้ีความสดใหม ่ภายใตร้ะบบการบรหิารจดัการแบบ 

FIFO เพ่ือใหว้ตัถดุิบหมนุเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

3) การจดัเตรยีมและปรุงสนิคา้ 

เมื่อลกูคา้สั่งซือ้ของหวานและเครื่องดื่ม และชาํระเงินท่ีเคานเ์ตอรข์าย รายการท่ีสั่งจะส่งตรงมาท่ีครวัปรุงภายในรา้นผ่าน

ระบบออนไลน ์และสง่ไปท่ีผูต้รวจสอบรายการและคณุภาพสนิคา้ก่อนเสริฟ์ใหล้กูคา้ ทัง้นี ้กระบวนการจดัเตรยีมจะแบง่เป็น 2 

สายหลกั คือ ของหวาน และเครื่องดื่ม โดยพนกังานทกุคนจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในครวัในการจดัเตรียมและ

ปรุงของหวานและเครื่องดื่มตามท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้และมีผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของรายการรวมทัง้ความสวยงามและ

ความเป็นมาตรฐานของสนิคา้ทกุรายการก่อนเสริฟ์ใหล้กูคา้ เพ่ือใหไ้ดส้นิคา้ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั นอกจากนี ้ยงั

มีผูจ้ดัการเขตและผูจ้ดัการแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เขา้มาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิงานของทกุสาขาเป็นประจาํ  

4) การบรกิารลกูคา้ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในรา้น ทัง้พนกังานเสิรฟ์ พนกังานในครวั แคชเชียร ์พนกังานจดัเก็บโต๊ะ และทาํความสะอาดรา้น เฉลี่ย

อยู่ท่ีประมาณ 15 - 25 คนต่อสาขาสาํหรบัรา้นอาฟเตอร ์ย ูและ 3 – 5 คน ต่อสาขาสาํหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ ขึน้กบัอยู่ขนาด

ของรา้นสาขาแต่ละแห่ง พนกังานสาขาทุกคนจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมท่ีสาํนกังานใหญ่ การฝึกสอนท่ีหนา้รา้น รวมทัง้การ

ทดสอบความรู ้ก่อนท่ีจะไดบ้รรจุเป็นพนักงานประจาํของบริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานมีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์

วิธีการทาํงาน รวมทัง้วฒันธรรมขององคก์ร สาํหรบัการใหบ้ริการลกูคา้ บริษัทฯ มีการใชห้ลกัสตูรการสอน กระบวนการสอบ 

และการใหค้ะแนน เพ่ือควบคมุมาตรฐานการทาํงานใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพจะเขา้มาสุม่ตรวจคณุภาพของสินคา้และบรกิารของพนกังาน รวมทัง้ความสะอาด และสิ่ง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ แต่ละสาขาเป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือใหม้ั่นใจว่า คุณภาพอาหารและการใหบ้ริการเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการนาํขอ้มลูจากใบแสดงความคิดเห็นของลกูคา้มา

พฒันาการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ อยา่งสมํ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
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5) การรบัชาํระคา่สนิคา้ 

ลกูคา้สามารถชาํระสนิคา้ท่ีหนา้รา้นไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ เงินสด บตัรเครดิต คิวอารโ์คด้ วีแชท อาลเีพย ์บตัรของขวญั (Gift 

Voucher) ของทางรา้น บตัรของขวญัหรอื E-Voucher ของบรษัิทหรอืผูป้ระกอบการท่ีมีการซือ้สทิธ์ิลว่งหนา้ไวก้บับรษัิทฯ เพ่ือ

มอบใหก้บัลกูคา้ของบรษัิทหรอืผูป้ระกอบการนัน้ๆ  ผูจ้ดัการสาขาจะเป็นคนตรวจนบัเงินสดและกระทบยอดการขายทกุสิน้วนั

เพ่ือสง่ยอดใหส้าํนกังานใหญ่ ผูจ้ดัการสาขารว่มกบัผูช้่วยผูจ้ดัการหรอืพนกังานอาวโุส จะเป็นผูน้าํเงินสดจากการขายในแตล่ะ

วนัไปฝากเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นีจ้ะมีการเขา้มาสุ่มตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัิในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ต่อเดือน โดย

ผูจ้ดัการตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผูจ้ดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ทกุสาขาไดป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบรษัิท

ฯ กาํหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  

6) การควบคมุสนิคา้คงเหลอื 

บริษัทฯ มีการควบคมุของเสีย โดยกาํหนดใหพ้นกังานสาขาตอ้งบนัทึกของเสียในรายงานของเสียทุกครัง้ก่อนทิง้ลงถงัขยะ 

และบริษัทฯ มีการสุม่ตรวจสอบของเสียในถงัขยะ โดยทีมผูจ้ดัการ 2 - 3 ครัง้ต่อวนั  และเพ่ือเป็นการควบคมุสินคา้คงเหลือ

อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กาํหนดใหท้กุสาขาตอ้งมีการตรวจนบัสินคา้รายการใหญ่ 35 รายการทกุสิน้วนั และนบัรายการ

สนิคา้คงเหลอืทัง้หมดทกุสิน้เดือน ฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายบญัชีจะทาํการสุม่ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืทกุสิน้เดือนอีกดว้ย 

การจัดหาที่ตั้งสาขา  

การเลอืกทาํเลท่ีตัง้และขนาดพืน้ท่ีของสาขาเป็นหวัใจสาํคญัในความสาํเรจ็ของธุรกิจรา้นขนมหวานและเครือ่งดื่ม เน่ืองจากมี

ผลโดยตรงต่อรายได ้สว่นแบ่งการตลาด งานดา้นการตลาด และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการบริหารและลงทนุ ดงันัน้บริษัทฯ 

จึงใหค้วามสาํคญัต่อท่ีตัง้ของรา้นเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการพิจารณาเปิดสาขาใหม่สาํหรบัใหบ้ริการรา้นขนม

หวานและเครือ่งดื่ม ดงันี ้

1) บรษัิทฯ มีทีมงานทาํการศกึษาและสาํรวจพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีทีมงานบรษัิทฯ เป็นผูส้รรหา หรอืท่ีไดร้บัขอ้เสนอจากผู้

ใหบ้ริการศนูยก์ารคา้ คอมมนิูตีม้อลล ์อาคารสาํนกังาน โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เป็นไปไดใ้นการเปิดรา้น โดยปัจจัยหลกัท่ีบริษัทฯ มุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญัในการตดัสินใจเลือกพืน้ท่ีท่ีจะเปิด

ใหบ้รกิาร มดีงันี ้

(1) ตาํแหน่งท่ีตัง้ของรา้นตัง้อยู่ในทาํเลท่ีมีผูค้นมากทัง้ในวนัปกติและวนัหยดุ มีความหนาแน่นของประชากร

และศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ทาํเลท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ไม่อยู่ในท่ีลบัตา เขา้ถึง

ง่าย ส่งผลใหท้ศันวิสยัของรา้นเด่นชดั รวมทัง้เป็นแหล่งท่ีผูค้นนิยมมารบัประทานอาหาร นอกจากนี ้ยงั

ตอ้งตัง้อยู่ในทาํเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก สามารถนาํกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้มาถึงไดง้่าย เช่น ทาง

รถยนตส์ว่นตวัหรอื ระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มีท่ีจอดรถเพียงพอ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 

(2) ขนาดพืน้ท่ีเช่าและแผนผงัของรา้นเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของรา้นขนมหวาน โดยสาํหรบัสาขาปกติ

ทั่วไปบรษัิทฯ จะเนน้พืน้ท่ีใชส้อยขนาดกลางประมาณ 75 – 120 ตารางเมตร มีท่ีนั่งเฉลีย่ประมาณ 15 - 30 

โต๊ะ เพ่ือใหค้ลอ่งตวัและเกิดประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ สาํหรบัสาขาขนาดเลก็ท่ีเนน้การขายสินคา้

แบบซือ้กลบับา้น พืน้ท่ีรา้นจะอยูท่ี่ประมาณ 30 – 45 ตารางเมตร สว่นสาขารา้นกาแฟมิกกา้สาํหรบัสาขา

ปกติทั่วไปมีขนาดพืน้ท่ีรา้นประมาณ 5 – 10 ตารางเมตร นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคาํนึงถึงความเหมาะสม
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ของอัตราค่าเช่า เง่ือนไขการมัดจาํ การทาํสัญญา รวมทั้งค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ

ระยะเวลาการคืนทนุ และผลการดาํเนินงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพรอ้มของศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ อาทิ มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตท่ีดีและขนาดใหญ่เพียงพอ มีระบบ

และจาํนวนท่ีจอดรถเพียงพอ มีรา้นอาหารท่ีมีคณุภาพใหบ้ริการในศนูยก์ารคา้ มีการบริหารจดัการงาน

สว่นกลางของศนูยก์ารคา้และระบบปฏิบตัิการท่ีดี รวมถึงมีทีมบรหิารท่ีมีคณุภาพและประสบการณ ์

(4) ปรมิาณประชากรในพืน้ท่ี โดยสงัเกตจากจาํนวนแหลง่ท่ีพกัอาศยั สถาบนัการศกึษา อาคารสาํนกังาน และ

ชุมชนในลกัษณะต่างๆ ในบริเวณดงักล่าว โดยบริษัทฯ คาํนึงถึงโอกาสในการขยายตวัของยอดขายและ

ธุรกิจ รวมไปถงึสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและการแขง่ขนัในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

2) ทีมงานของบรษัิทฯ จะนาํขอ้มลูจากการศกึษาและสาํรวจท่ีไดม้าวเิคราะหแ์ละประชมุรว่มกนั เพ่ือศกึษาความเป็นไป

ไดข้องการเปิดสาขาในพืน้ท่ีตัง้ดงักล่าว ทัง้รูปแบบและขนาดพืน้ท่ีของสาขา รวมถึงแผนการตลาด โดยคาํนึงถึง

ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงผูบ้รโิภคท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย พรอ้มศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุตามนโยบายของ

บรษัิทฯ และพิจารณาตามลาํดบัขัน้ตอนอนมุตัิของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีการกาํหนดกรอบเงินลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคืนทนุ ดงันี ้

กรอบเงินลงทนุ : บรษัิทฯ จะใชเ้งินลงทนุเริม่แรกประมาณ 4.5 – 7.5 ลา้นบาท สาํหรบัรา้นอาฟเตอร ์ย ูและประมาณ 

0.3 – 1.0 ลา้นบาทสาํหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ ซึ่งเงินลงทุนจะขึน้อยู่กับขนาดพืน้ท่ีและตน้ทุนค่าก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ค่า

ก่อสรา้งออกแบบและตกแต่งสถานท่ี ค่าวางระบบต่าง ๆ (ไฟฟ้า นํา้ประปา โทรศพัท ์และระบบเก็บเงิน) และค่า

อปุกรณ ์เป็นตน้  

ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะตอ้งไมต่ ํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนด ขึน้อยูก่บัเงินทนุหมนุเวียน

เพ่ือเป็นคา่ใชจ้่าย ไดแ้ก่ คา่วตัถดุิบสนิคา้ คา่บรรจภุณัฑ ์คา่จา้งพนกังาน คา่เช่าพืน้ท่ี คา่นํา้ คา่ไฟ คา่ใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิาร เป็นตน้ 

ระยะเวลาคืนทนุ : จะตอ้งไม่เกิน 2 – 2.5 ปี สาํหรบัรา้นอาฟเตอร ์ย ูและไม่เกิน 1 – 1.5 ปี สาํหรบัรา้นกาแฟมิกกา้ 

ขึน้อยู่กบัสถานท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี และกาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในบริเวณดงักลา่ว รวมถึงปัจจยัและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง  

3) บริษัทฯ ดาํเนินการติดต่อประสานงานเช่าพืน้ท่ีสาขากบัเจา้ของพืน้ท่ี เสนอหรือตอบกลบัขอ้เสนอดา้นทาํเล ขนาด

พืน้ท่ี และคา่เช่าพืน้ท่ี ใหแ้ก่เจา้ของพืน้ท่ี  

4) บริษัทฯ ออกแบบและกาํหนดรูปแบบการใหบ้ริการของสาขาใหม ่โดยทีมงานของบริษัทฯ หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

และคดัเลอืกผูร้บัเหมากอ่สรา้งท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรบัตามขัน้ตอนการคดัเลอืกของบรษัิทฯ รวมถึงดาํเนินการยื่นขอ

อนญุาตดาํเนินการก่อสรา้งตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) หลงัจากไดร้บัการอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ทีมงานของบริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบและควบคุม

การก่อสรา้งทุกขัน้ตอนไม่ใหผิ้ดพลาด รวมทัง้ควบคุมงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตาม

แผนงานท่ีวางไวเ้พ่ือใหส้าขาใหมข่องบรษัิทฯ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบรษัิทฯ กาํหนด 
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ปัจจยัความเสี่ยง 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และแนวทางในการปอ้งกนัความเสีย่ง สามารถสรุปไดด้งันี ้

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัในการผลติขนมหวานและเครือ่งดืม่ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย แปง้ ไขไ่ก่ เนย นม นํา้ตาล ผลไมต้า่งๆ อาทิ สตรอว์

เบอรร์ ีกลว้ย และผลไมต้ามฤดกูาล เช่น มะยงชิด มงัคดุ เป็นตน้ ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีอาจมีความผนัผวนในดา้นราคาและปรมิาณ

ท่ีสามารถจดัหาได ้ขึน้อยูก่บัอปุสงคแ์ละอปุทานตามปรมิาณผลผลิตท่ีเขา้สูท่อ้งตลาด ซึง่เก่ียวขอ้งกบัสภาวะอากาศในแต่ละ

ปี สง่ผลใหบ้รษัิทฯ อาจตอ้งจดัหาวตัถดุิบในราคาท่ีสงู แตอ่าจไมส่ามารถเปลีย่นแปลงราคาจาํหนา่ยขนมหวานและเครื่องดื่ม

ไดท้นัทีตามราคาวตัถดุิบท่ีอาจจะเพ่ิมสงูขึน้ หรืออาจไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบไดเ้พียงพอต่อการจดัจาํหน่าย ทาํใหบ้ริษัทฯ 

สญูเสยีโอกาสในการสรา้งยอดขายได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บขอ้มลูยอดจาํหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่มแตล่ะประเภทจากทกุสาขา ซึง่สามารถนาํมาใช้

วิเคราะหแ์ละคาดการณป์รมิาณการจาํหนา่ยขนมหวานและเครือ่งดื่มแตล่ะประเภท ทาํใหส้ามารถประมาณการและประเมิน

ปริมาณวัตถุดิบท่ีจะใชแ้ละสามารถสั่งซือ้ไดอ้ย่างเหมาะสม สาํหรบัวัตถุดิบบางประเภทท่ีมีความผันผวนสูงหรือมีความ

ตอ้งการใชใ้นปริมาณมากนัน้ บริษัทฯ จะทาํสญัญากาํหนดปรมิาณหรอืราคาท่ีผูจ้ดัหาวตัถดุิบตอ้งจาํหน่ายใหก้บับริษัทฯ ซึ่ง

สัญญาซือ้ขายท่ีจัดทาํนั้น บริษัทฯ ยึดหลักความยุติธรรมสาํหรับทุกฝ่ายและเน้นการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ขาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการสรา้งสรรคส์ินคา้ใหม่เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากวตัถุดิบท่ีราคาดีและไดค้ณุภาพมาชดเชย และฝ่าย

จดัซือ้ยงัดาํเนินการสรรหาผูผ้ลติและผูจ้าํหนา่ยสนิคา้และวตัถดุิบรายใหมท่ี่มีศกัยภาพอยูเ่สมอ 

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถงึการลอกเลียนแบบ 

ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคในประเทศไทยนิยมรบัประทานอาหารนอกบา้นกนัมากขึน้ และนิยมรบัประทานขนมหวานภายหลงัการ

รบัประทานอาหารคาว หรอืรบัประทานเป็นอาหารวา่ง ทาํใหเ้กิดภาวะการแขง่ขนัสงู การลอกเลยีนแบบ และมีผูป้ระกอบการ

รายใหม่ๆ  เขา้มาในอตุสาหกรรม รวมทัง้มีขนมหวานและเครือ่งดื่มท่ีมีรูปแบบจากตา่งประเทศ อาทิ ไตห้วนั เกาหล ีและญ่ีปุ่ น 

ท่ีดาํเนินธุรกิจโดยทัง้ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติในอตุสาหกรรมมากขึน้เรื่อยๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อสว่นแบ่ง

ทางการตลาด การเติบโต และผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ได ้

สาํหรบัการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้นี ้บริษัทมุ่งเนน้ท่ีการรกัษามาตรฐานสินคา้และการบริการท่ีประทบัใจ รวมถึงการออกสินคา้

ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพและไม่ซ ํา้ใครออกมาบริการลูกคา้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือความพอใจสูงสุดของลกูคา้อย่างสมํ่าเสมอ การ

ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ อีกทัง้มีรสชาติท่ีไม่มีผูป้ระกอบการรายอ่ืนสามารถลอกเลียนแบบได ้ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถแข่งขนักบั

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนในอตุสาหกรรมได ้

ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการแต่ละสาขา 

ปัญหาการว่าจา้งและลาออกของพนกังานถือเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมรา้นอาหารและส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนการ

ประกอบการ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจาํหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่ม รวมทัง้ตอ้งมีการบริการ ดงันัน้บคุลากร

จึงเป็นกลไกสาํคญัในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และตอ้งมีการวางแผนในการรบัพนักงานใหม่และฝึกอบรมอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือรองรบัการเปิดสาขาใหม ่และทดแทนพนกังานท่ีอาจจะลาออกในสาขาท่ีมีการใหบ้รกิารอยู ่
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดแูลเอาใจใสพ่นกังานทกุระดบัชัน้ ใชร้ะบบการทาํความรูจ้กักบัพนกังานทกุๆ คนผ่านระบบการ

อบรมท่ีเขา้ใจง่ายและไดผ้ล มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีการวางแผนการเติบโต (Career Path) และใหโ้อกาส

พนกังานท่ีมีความสามารถเติบโตไปตามลาํดบัขัน้ จนสามารถเป็นถึงระดบัผูจ้ดัการสาขาหรอืผูจ้ดัการเขตไดใ้นอนาคต อีกทัง้

บริษัทฯ ยงัมีการดแูลเรื่องคา่ตอบแทนและสวสัดิการใหอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการคิดวิธีการใหส้วสัดิการท่ีตรง

ความตอ้งการและสามารถแกปั้ญหาการทาํงานไปในตวั ประกอบกบับรษัิทฯ มีโครงการเขา้รว่มกบัสถาบนัอาชีวศกึษา โดยจดั

ใหน้กัศึกษาไดม้าฝึกปฏิบตัิงานจริง ณ สาขาของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคณุภาพและ

พรอ้มท่ีจะทาํงานกบับรษัิทฯ  

ความเสี่ยงในการจัดเก็บและบริหารเงนิสดที่สาขา 

บริษัทฯ รบัชาํระค่าสินคา้ท่ีหนา้รา้นของแต่ละสาขาในรูปแบบเงินสด บตัรเครดิต คิวอารโ์คด้ บตัรของขวญั (Gift Voucher) 

หรือ E-Voucher หากบริษัทฯ มียอดขายตอ่วนัสงูขึน้  ทาํใหม้ีเงินสดในความดแูลของพนกังานเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ มีความเสีย่งท่ี

เงินสดดงักลา่วจะสญูหาย หรอืไมส่ามารถกระทบกบัยอดขายในแตล่ะวนัได ้

อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว บรษัิทฯ จึงไดม้ีมาตรการควบคมุเงินสดท่ีเกิดจากการจาํหนา่ยสนิคา้ในแต่

ละสาขาเพ่ือลดความเสีย่งดงักลา่ว โดย (1) กาํหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าใหแ้ก่พนกังานแคชเชียรท่ี์จะตอ้งดาํเนินการใหผู้จ้ดัการสาขา

หรอืทีมผูจ้ดัการตรวจสอบยอดเงินและแบง่จดัเก็บเขา้ตูเ้ซฟทนัที  (2) กาํหนดใหผู้จ้ดัการสาขาหรอืทีมผูจ้ดัการเป็นผูน้บัเงินสด

และกระทบยอดการขายทุกสิน้วันเพ่ือส่งยอดใหส้าํนักงานใหญ่ (3) กาํหนดใหผู้จ้ัดการสาขาร่วมกับผูช้่วยผูจ้ัดการหรือ

พนกังานอาวโุส เป็นผูน้าํเงินสดจากการขายในแต่ละวนัไปฝากเขา้บญัชีธนาคาร และ (4) การเขา้มาสุม่ตรวจนบัเงินสดและ

วิธีการปฏิบตัิในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ต่อเดือน โดยผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผูจ้ดัการเขตอีก 1 

ครัง้ เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ทกุสาขาไดป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบรษัิทฯ กาํหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง   

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัสนบัสนนุใหล้กูคา้ชาํระคา่สนิคา้ดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่เงินสดเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงอยูร่ะหวา่งการจดัทาํ 

แอปพลเิคชนัของบรษัิทฯ ซึง่คาดวา่จะเสรจ็สมบรูณพ์รอ้มใชใ้นตน้ปี 2564 โดยในแอปพลเิคชนันี ้ลกูคา้สามารถชาํระคา่สนิคา้

ผา่นทาง E-Wallet ซึง่จะช่วยลดปรมิาณเงินสดในแตล่ะสาขาลงได ้

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าสถานที่ การเพิ่มขึน้ของค่าเช่า และการไม่สามารถหาพืน้ที่เช่าเพื่อเปิด

สาขาใหม่ในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตีม้อลล ์

สาขาของกลุม่บรษัิทฯ สว่นใหญ่ในการจาํหนา่ยขนมหวานและเครือ่งดื่ม ตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนิูตีม้อลล ์ซึง่กลุม่

บรษัิทฯ ไดม้ีการทาํสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัหา้งสรรพสินคา้และคอมมนิูตีม้อลล ์โดยมีอายสุญัญาเช่าประมาณ 1 - 3 ปี ทาํใหต้อ้ง

มีการต่อสญัญาเช่าภายหลงัหมดอายุสญัญา และจากการท่ีในปัจจุบนัมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารทัง้อาหารคาว 

อาหารหวาน และเครื่องดื่มค่อนขา้งสงู มีรา้นเปิดใหม่ท่ีมีรูปแบบขนมหวานและเครื่องดื่มท่ีคลา้ยคลงึกบัผลิตภณัฑข์องกลุม่

บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ทาํให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือให้ไดท้าํเลท่ีเป็นจุดเด่นในการเปิดรา้น และทาํให้

หา้งสรรพสินคา้และคอมมนิูตีม้อลลห์ลายแห่งมีอาํนาจต่อรองกบัผูป้ระกอบการ ซึ่งอาจทาํใหห้า้งสรรพสินคา้และคอมมนิูตี ้

มอลล ์ไม่ต่อสญัญาเช่ากบักลุม่บรษัิทฯ หากมีผูป้ระกอบการรายอ่ืนยอมจ่ายค่าเช่าในราคาท่ีสงูกวา่ หรืออาจขึน้ค่าเช่าเมื่อมี

การต่อสญัญาได ้รวมทัง้อาจทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าเพ่ือเปิดสาขาใหม่ในอัตราค่าเช่าท่ี

เหมาะสมได ้ซึ่งหากเกิดเหตกุารณข์ึน้ค่าเช่าในพืน้ท่ีเดิม หรือกลุม่บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีสงูในการ

เปิดสาขาใหม ่อาจทาํใหส้ง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ ในสว่นของตน้ทนุคา่เช่าสถานท่ีอยา่งมีนยัสาํคญั  
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนิูตีม้อลลช์ัน้นาํ มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูใ้หเ้ชา่มา

เป็นเวลานาน มีประวตัิการชาํระคา่เช่าท่ีดี ปฏิบตัิตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากบัผูใ้หเ้ชา่ และท่ีผา่นมาไดร้บั

การต่อสญัญาเช่ามาโดยตลอดในระดบัราคาท่ีเหมาะสม อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบการรา้นขนมหวานและเครือ่งดื่มชัน้

นาํ มีผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัความนิยมและเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมถึงสามารถดึงดดูใหผู้บ้ริโภคเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยใน

หา้งสรรพสนิคา้และคอมมนิูตีม้อลลน์ัน้ๆ จึงทาํใหเ้ช่ือวา่ความเสีย่งดงักลา่วจะลดลง 

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมองหาพืน้ท่ีเช่าท่ีมีทาํเลดีและมีศกัยภาพนอกเหนือไปจากหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนิูตีม้อลลเ์พ่ือ

เปิดรา้นสาขา เช่น อาคารสาํนักงาน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการเปิดรา้น 

รวมถึงเพ่ิมการขายนอกสถานท่ีในรูปแบบของ Pop-up Store  

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสาขาของบริษัทฯ 

ในปี 2563 รายไดจ้ากการขายของบริษัทฯ ประมาณรอ้ยละ 91 มาจากการจาํหน่ายขนมหวานและเครื่องดื่มผ่านสาขาของ

บริษัทฯ ทัง้หมด 42 สาขา ซึ่งจาํนวนสาขาท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีมากถึง 36 สาขา นอกจากนี ้สาขารา้น

กาแฟมิกกา้ทัง้หมดของบริษัทย่อยในปี 2563 ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดงันัน้หากเกิดเหตกุารณไ์มค่าดคิด อาทิ 

ปัญหาทางการเมือง การประทว้ง อุทกภยั เป็นเหตุใหห้า้งสรรพสินคา้หรือคอมมนิูตีม้อลลไ์ดร้บัความเสียหายหรือตอ้งปิด

ใหบ้รกิาร จะทาํใหส้าขาของกลุม่บรษัิทฯ ไดร้บัความเสยีหายหรอืตอ้งปิดใหบ้รกิารเช่นกนั  ซึง่หากเกิดกรณีดงักลา่ว และสาขา

ของกลุม่บรษัิทฯ ไมส่ามารถจาํหนา่ยไดเ้ป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัวตัถดุิบหรอืผลติภณัฑบ์างประเภทท่ีมีอายจุาํกดั อาจ

เกิดการหมดอายแุละเสื่อมสภาพได ้กรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

อยา่งมีนยัสาํคญั  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมตามหวัเมืองใหญ่ในต่างจังหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกาํลงัซือ้สงู 

นอกจากนี ้สาขาในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลท่ีกลุม่บรษัิทฯ มีอยูน่ัน้มีการกระจายตวัไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ ไมไ่ดก้ระจกุตวัอยู่ท่ีใด

ท่ีหนึง่เพียงท่ีเดียว ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งของการกระจกุตวัของสาขาของกลุม่บรษัิทฯ ได ้  

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  

หากพิจารณาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรบัประทานอาหารและขนมหวานอยู่

ตลอดเรื่อยมา เช่น แต่เดิมท่ีอาจมีการรบัประทานขนมหวานจาํพวกขนมไทยเท่านัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นการ

รบัประทานขนมประเภทเบเกอรี่หรือไอศกรีม หรือผสมผสานระหว่างเบเกอรี่และไอศกรีมเพ่ิมขึน้ เป็นตน้ สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มี

ความเสี่ยงท่ีในอนาคตผูบ้ริโภคซึ่งเป็นลกูคา้ของบริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบรโิภคขนมหวาน ตามภาวะ

เศรษฐกิจ สงัคม และความนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีอาจลดหรือหลีกเลี่ยงการ

รบัประทานขนมหวาน ซึ่งหากมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในเรื่องดงักลา่วเป็นจาํนวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความตอ้งการและความพึงพอใจของลกูคา้ จึงใหค้วามสาํคญักบัการวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ ใหม้ีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทนัสมยั อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวกบัอาหารสขุภาพ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในอนาคตได ้ 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บรษัิทฯ นาํเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการทาํงานของหนว่ยงานตา่งๆ อาทิ ระบบงานบญัชี การจดัซือ้วตัถดุิบ การ

คาํนวณตน้ทนุสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั รวมถึงนาํมาใชใ้นการจดัการเก่ียวกบัระบบการขายหนา้รา้น การสะสมแตม้

สมาชิก และอยูร่ะหวา่งการจดัทาํแอปพลเิคชนัของบรษัิทฯ เอง ดงันัน้ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขดัขอ้งหรือไม่

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ อาจทาํใหม้ีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ได ้ 

เพ่ือลดความเสี่ยงเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

จัดทาํคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหค้รอบคลมุระบบงานต่างๆ และจัดทาํแผนการสาํรองขอ้มลูพรอ้มกูค้ืนระบบ (Disaster 

Recovery Plan) เพ่ือใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดเ้มื่อมีปัญหาขดัขอ้งเก่ียวกบัระบบเกิดขึน้ นอกจากนี ้

บริษัทฯ มีการสื่อสารใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเป็นระยะเก่ียวกบัการโจมตีทางไซเบอร ์เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัและเพ่ิมความ

ระมดัระวงัในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยงจากจาํนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง  

ธุรกิจรา้นอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวโยงกับธุรกิจท่องเท่ียว ซึ่งรา้นอาฟเตอร ์ยู เป็นหนึ่งในรา้นอาหารท่ีเป็น

จุดหมายของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ทาํใหห้ลายสาขาของบริษัทฯ โดยเฉพาะสาขาในเขตตวัเมืองมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวมาใช้

บริการค่อนขา้งมาก ดงันัน้ หากเกิดสถานการณท่ี์ทาํใหน้กัท่องเท่ียวปรบัตวัลดลง อาจส่งผลใหป้ริมาณลกูคา้ต่างชาติของ

บรษัิทฯ ลดลงจนสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลสถิติของบริษัทฯ พบว่ากว่ารอ้ยละ 80 ของลกูคา้ของบริษัทฯ เป็นชาวไทย และสาขาท่ีมีปริมาณ

นักท่องเท่ียวต่างชาติมาใช้บริการค่อนข้างมากมีเพียงไม่ก่ีสาขาในเขตตัวเมืองเท่านั้น จึงทําให้เช่ือว่ากรณีท่ีจํานวน

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติลดลงจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

ความเสี่ยงจากโรคระบาด  

ในอดีตท่ีผ่านมาเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึน้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนรวมถึงธุรกิจรา้นอาหาร เน่ืองจากการ

ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนในการไปยงัสถานท่ีปิดหรือสถานท่ีมีคนอยู่เป็นจาํนวนมาก ซึ่ง

รา้นอาหารจดัเป็นหนึง่ในสถานท่ีปิด และรา้นสาขาของบรษัิทฯ เกือบทัง้หมดตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้หรอืคอมมนิูตีม้อลลซ์ึ่งมี

คนเป็นจาํนวนมาก การเกิดโรคระบาดจึงอาจทาํใหจ้าํนวนลกูคา้ของบริษัทฯ ลดลง และสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องบริษัทฯ 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม จากความนิยมของผูบ้ริโภคในการสั่งสินคา้แบบ Food Delivery ท่ีเพ่ิมขึน้ และจากการท่ีบริษัทฯ ไดพ้ฒันา

บรรจุภณัฑเ์ป็นพิเศษสาํหรบัสินคา้ในรา้นเพ่ือใหส้ามารถส่งสินคา้แบบ Food Delivery ไดโ้ดยท่ีลูกคา้จะไดร้บัสินคา้ท่ีมี

คุณภาพและรสชาติเช่นเดียวกับการรบัประทานในรา้น ทาํใหเ้ช่ือว่าลกูคา้ส่วนหนึ่งจะหนัมาใชบ้ริการสั่งสินคา้แบบ Food 

Delivery แทนการไปรบัประทานท่ีรา้นสาขา ซึง่ช่วยลดผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิทฯ ลง นอกจากนี ้บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญั

กบัเรือ่งความสะอาดของรา้นเสมอมาเน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัของธุรกิจอาหาร จึงมีฝ่ายตรวจสอบคณุภาพไปตรวจสอบเป็น

ประจาํ ทาํใหล้กูคา้สามารถมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภยัในการไปใชบ้รกิารท่ีรา้นสาขาของบรษัิทฯ ได ้

 

 



 

หนา้ 36 

 

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2564 กลุม่คณุกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (“กลุม่คณุกุลพชัรฯ์”) และกลุม่คณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“กลุม่คณุ

แม่ทพัฯ”) ถือหุน้ทัง้หมดในบริษัทฯ จาํนวนรอ้ยละ 32.91 และรอ้ยละ 27.72 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บริษัทฯ ตามลาํดบั ซึ่งทัง้ 2 กลุม่มีความสมัพนัธท์างเครือญาติ ทาํใหม้ีแนวโนม้การออกเสียงไปในทิศทางเดียวกนั หากนบั

สดัสว่นรวมกนัจะทาํใหเ้ป็นกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50 ซึ่งสดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่ว จะทาํ

ใหส้ามารถควบคมุบรษัิทฯ และมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจท่ีตอ้งไดร้บัมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ยกเวน้เรือ่งกฎหมาย

หรือขอ้บงัคบับรษัิทฯ ซึ่งกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษัิทฯ 

จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณา  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ในจาํนวนนีม้ีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 

3 ทา่น และมกีรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรษัิท เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ ถ่วงดลุการ

ตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการตา่งๆ ก่อนนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนีใ้นกรณีท่ีเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

กบักรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุกิจการ กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บคุคลดงักลา่

วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว และในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์กระทบต่อผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ราย

ย่อยมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น โดยใชค้ะแนนเสียงเพียงรอ้ยละ 10 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมตัิรายการ

จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากคณุแมท่พั ต.สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) และคณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัรฯ์”) เป็นผูร้ว่มก่อตัง้บรษัิทฯ ซึง่

ทัง้ 2 ท่านเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีความสาํคญัในการบริหารงานใหบ้ริษัทฯ มีช่ือเสียงและ

เป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภค อีกทัง้ทาํใหบ้ริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และมีผลการดาํเนินงานท่ีดี โดยคณุแม่ทพัฯ ดแูล

การบริหารงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในรา้นรวมถึงการทาํตลาดขยายสาขา ในขณะท่ีคณุกุลพชัรฯ์ จะเป็นผู้

คิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ ์สตูรขนมและเมนท่ีูจาํหน่ายในรา้น ดแูลการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธส์ินคา้ของบรษัิทฯ 

ดงันัน้หากบริษัทฯ สญูเสยีผูบ้ริหารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบต่อการบริหารจดัการของบริษัทฯ และการดาํเนินกิจการ ซึ่ง

อาจสง่ผลตอ่เน่ืองถึงผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม โครงสรา้งการจดัการของบรษัิทฯ ไดม้ีการกระจายอาํนาจ การบรหิารจดัการ ขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบไป

ยงัผูบ้ริหารสายงานต่างๆ ซึ่งผูบ้ริหารและหวัหนา้งานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์

การทาํงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประสบการณก์ารทาํงานกบับริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีโครงสรา้ง

การจดัการท่ีดี มีการจดัทาํแผนการขยายสาขาและธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงจดัทาํงบประมาณประจาํปี ดงันัน้การมีโครงสรา้ง

การจดัการรองรบั มีการกระจายอาํนาจในการดาํเนินงานและการจดัเตรียมแผนงานสาํหรบับริษัทฯ ขา้งตน้ จะสามารถช่วย

ลดความเสีย่งจากการพึง่พิงผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิารทัง้ 2 ทา่นได ้ 

 



 

หนา้ 37 

 

โครงสร้างการถอืหุน้และการจัดการ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2564 สรุปไดด้งันี ้ 

กลุ่มผู้ถอืหุน้ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ/1   

 นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 226,669,759  27.79  

 นายพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ/2 18,458,437 2.26   

 นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ/2 14,982,187 1.84  

 นางอไุรวรรณ กนกวฒันาวรรณ/3 6,440,037 0.79 

 นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ/4 1,875,000 0.23 

 รวมกลุ่มนางสาวกุลพชัร ์กนกวัฒนาวรรณ 268,425,420 32.91  

2 กลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ/1   

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 206,793,750  25.35  

 นางสาวกนิษฐะวิรยิา ต.สวุรรณ/5 19,328,125 2.37  

 รวมกลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 226,121,875 27.72  

3 บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) 75,270,100 9.23 

4 UBS AG Singapore Branch 29,798,991 3.65 

5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 22,660,300 2.78 

6 นายพะเนียง พงษธา 19,376,800 2.38 

7 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 6,894,045 0.84 

8 นางสาวปิยวรรณ พินิจวรารกัษ ์ 4,898,000 0.55 

9 นายจกัรกฤษณ ์พึง่ตวั 4,300,100 0.53 

10 นายชเูกียรติ ชนารตัน ์  4,300,000 0.53 

11 อ่ืนๆ 153,977,130 18.88 

รวมทั้งหมด 815,623,561 100.00  

หมายเหต:ุ  /1 กลุม่นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณเป็นเครือญาตกิบักลุ่มนายแม่ทพั ต.สวุรรณ 
     /2 นายพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ และนายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ เป็นนอ้งชายของนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 
     /3  นางอไุรวรรณ กนกวฒันาวรรณ เป็นมารดาของนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 

    /4  นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ เป็นบดิาของนางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 
    /5  นางสาวกนิษฐะ วริยิา ต.สวุรรณ เป็นพ่ีสาวของนายแม่ทพั ต.สวุรรณ 

 

  



 

หนา้ 38 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท

เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาํไรพอท่ีจะทาํ

เช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ภายใตอ้าํนาจการพิจารณาอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัทและท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะตอ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะ

ทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษัิทยอ่ยแต่ละบรษัิท รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มี

ความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้เมื่อบรษัิทยอ่ยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบรษัิทยอ่ยแตล่ะบรษัิทจะทาํการรายงานให้

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุคราวถดัไป ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ มีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองต่างๆ ทุก

ประเภทตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จากผลการดาํเนินงานตามงบการเงินของ 

บริษัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนทัง้สิน้ไม่

เกิน 48,937,413.66 บาท   คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  98.06 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ)  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ยงัจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 
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โครงสร้างบริษัท 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรร

หาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

7 7 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

4. ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา/1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - 

5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  7 7 

6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 7 7 

7. นายมิลล ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 7 7 

หมายเหต:ุ  /1 ดร. ชชัชยั  ฉันทจินดา ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 แทน ดร.ธรรมนญู 

อานนัโทไทย ท่ีลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 

โดยมนีางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบรษัิทฯ ตามหนงัสอืรบัรองบรษัิทฯ  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน ์กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันา

วรรณ และนายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ  

ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหนา้ท่ี และกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ความรบัผิดชอบ และความระมดัระวงั เพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
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(2) กาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารจดัการ และ

อาํนาจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีฝ่ายจดัการนาํเสนอ และกาํกบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงาน

ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีดงักลา่วเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

(3) กาํหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและพิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่งท่ีสาํคญัอนัอาจเกิดขึน้ กาํหนดแนวทางในการจดัการ

ความเสีย่งดงักลา่วและติดตามผลการดาํเนินงานตามแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งนัน้ 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอเพ่ือใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(5) ดาํเนินการใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และจดัใหม้ีการรายงานทางการเงิน

และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(6) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอก่อนเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(7) กาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรบัการกาํหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การกาํหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และ

บาํเหน็จรางวลัของผูบ้รหิาร รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารท่ีเหมาะสม 

(8) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(9) พิจารณาอนมุตัิการไดม้าหรือจาํหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ิน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาโดยท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้) การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการดาํเนินงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(10) พิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาโดยท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้) ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(12) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(13) ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

กรรมการรายใดมีสว่นไดเ้สียในธุรกรรมใดท่ีทาํกบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้

หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(14) สอบทานนโยบายในการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption) 

ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมตัิรายงานผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการ

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นประจาํปีท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีไดร้บัมอบหมาย 

(15) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิทตามความเหมาะสม 

(16) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท และ/หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงาน

ตา่งๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(17) วา่จา้งท่ีปรกึษาหรอืบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นหรอืคาํแนะนาํตามความจาํเป็น 
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(18) ดแูลการจดัทาํรายงานประจาํปี และรบัผิดชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผล

การดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

(19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ 

บรษัิทฯ 

(20) พิจารณาอนมุตัิเรือ่งตา่งๆ โดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรม 

(21) จดัใหม้ีการกาํหนดแผนการสบืทอดตาํแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

(22) ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(23) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรษัิทได ้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือ

มอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ 

หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม

นโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 4 

2. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา/1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - 

หมายเหต:ุ  /1 ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 แทน ดร.ธรรมนญู 

อานนัโทไทย ท่ีลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 

โดยมนีางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ยจาํนวน 1 ครัง้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดว้่าจา้งใหบ้ริษัท สาํนกังานสอบบญัชีดีไอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ในฐานะหน่วยงานภายนอก เป็นผู้

ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นายปรียม์น  ป่ินสกุล และดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จะสามารถสอบ

ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดรูายละเอียดคณุสมบตัิและประสบการณข์องกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ 3 ทา่นเพ่ิมเติมไดใ้นรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้รหิาร 
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ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน 

(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบ

ภายในและผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

(4) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซึง่มีผลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษัิทฯ 

(5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ พรอ้มทัง้เสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์/กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซึง่มีผลใชบ้งัคบั

กบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ

ตอ่บรษัิทฯ 

(7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอาํนาจ หนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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(8) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(9) ตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจในการว่าจา้งหรือนาํผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

(10) หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระทาํดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธุรกิจของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไมด่าํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระทาํตามขา้งตน้ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(11) ใหค้วามเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตัง้ เลิกจา้ง ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในหรอืหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(12) จดัทาํรายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชั่น 

(14) ทบทวนกระบวนการการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ 

(15) สอบทานและใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และการตอ่ตา้น

การคอรร์ปัชั่นประจาํปีของบรษัิทฯ 

(16) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ 

บริษัทฯ (Identification of Risk) และกาํหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัไดข้องบริษัทฯ (Risk Appetite) รวมทัง้กาํหนด

นโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษัิทฯ ใหม้ีความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทาง

ของธุรกิจ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งดา้นกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) กาํหนดกลยทุธ ์โครงสรา้งและทรพัยากรท่ีใชใ้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ

เสีย่งตลอดจนกลยทุธแ์ละทิศทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

(18) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

1 1 

2. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 1 1 

3. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 1 1 

โดยมนีายแมท่พั ต.สวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส สอดคลอ้งกบับทบาท หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการกาํกบั

การทาํงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ สาํหรบัค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้รหิาร มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจาํนวน 580,000 บาท โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดร้บั

คา่ตอบแทนในฐานะของผูบ้รหิารเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ ในปี 2563  

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2563 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

220,000 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน  

40,000 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

180,000 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย/1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 140,000 

5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมม่ี- 

6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่ี- 

7. นายมิลล ์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่ี- 

รวม (บาท) 580,000 

หมายเหต:ุ  /1 ดร.ธรรมนญู อานนัโทไทย ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ในปี 3625  บรษัิทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ผลประโยชนห์ลงัออก

จากงาน ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร จาํนวน 6 ราย รวมทัง้สิน้ 11.73 ลา้นบาท  

ค่าตอบแทนอื่น 

ไมม่ ี

บุคลากร 

จาํนวนพนกังานทัง้หมด  

จาํนวนพนกังานทัง้หมดในแตล่ะสายงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

สายงาน 
จาํนวนพนักงาน 

ประจาํ ชั่วคราว รวม 

1.    สาขารา้นอาฟเตอร ์ย ู 419 121 540 

2. สาขารา้นมิกกา้ 31 5 36 

3. ฝ่ายจดังานนอกสถานท่ี 3 18 21 

4. สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 8 2 10 

5. ฝ่ายผลติ 176 15 191 

6. ฝ่ายปฏิบตัิการ 41 - 41 

7. ฝ่ายขนสง่และคลงัสนิคา้ 62 1 63 

8. ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 25 - 25 

9. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 20 - 20 

10. ฝ่ายจดัซือ้ 13 - 13 

11. ฝ่ายการตลาด 6 - 6 

12. ฝ่ายซอ่มบาํรุง 18 - 18 

13. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - 7 

14.  ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 6 - 6 

15.  ฝ่ายพฒันาโครงการ 4 - 4 

16. ฝ่ายโครงการพิเศษ 3 - 3 

17. ฝ่ายตา่งประเทศ 4 - 4 

18. ฝ่ายบรหิาร 18 - 18 

 รวม 864 162 1,026 

 

การเปลีย่นแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  

ไมม่ ี
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ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ ี

ผลตอบแทนพนกังาน 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังาน ปี 2563 มีดงันี ้

ค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

  เงินเดือน 171.65 

  เงินโบนสั 9.65 

  คา่ตอบแทนอ่ืนๆ /1 31.87 

รวม 213.17 

หมายเหต:ุ /1 คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงินไดห้นา้ท่ี คา่เดนิทาง กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม และสวสัดกิารอ่ืนๆ  

นโยบายในการพฒันาบคุลากรของบรษัิทฯ  

บรษัิทฯ มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเพ่ิมพนูความรู ้ทกัษะ และความชาํนาญ 

รวมทัง้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในทุกระดบั บริษัทฯ จึงไดม้ีการกาํหนดแผนการฝึกอบรมทัง้ภายในและ

ภายนอกสาํหรบัพฒันาบคุลากรใหม้ีประสทิธิภาพ ดงันี ้ 

1. จดัใหม้ีการอบรมสาํหรบัพนกังานเขา้งานใหมใ่นทกุๆ เดือน  

2. จดัหลกัสตูรเพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพในการทาํงาน และทศันคติท่ีดีในการทาํงานในทกุๆ ไตรมาส  

3. จดัอบรมภายในและจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการสาํหรบัพนกังานและผูบ้รหิารในสายงานตา่งๆ  

4.  จดัใหพ้นกังานเขา้อบรมหลกัสตูรดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน     

5. จดัใหม้ีการสอบและวดัผลการปฏิบตังิาน เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานประจาํสาขาไดเ้ติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

6. จดัใหม้ีกิจกรรมภายในเพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจในการทาํงาน  

7. จดักิจกรรมเพ่ือเสรมิสรา้งความสามคัคีของพนกังานในองคก์ร และสรา้งใหเ้กิดความผกูพนักบัองคก์ร 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  

ในการดาํเนินงานท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษัท ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good 

Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และยงัทาํใหเ้กิดความโปรง่ใสต่อนกัลงทนุอนัจะทาํให้

เกิดความเช่ือมั่นในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเจา้ของ

บรษัิทฯ เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู ่สทิธิในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบง่ผลกาํไรจากบรษัิทฯ สทิธิในการไดร้บั

ขอ้มลูอยา่งเพียงพอ สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของ

บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมท่ีสาํคญัและมี

ผลตอ่ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระตา่งๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบลว่งหนา้ก่อน

วนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรอืกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด รวมทัง้ขอ้มลู

ประกอบการประชุมท่ีเพียงพอเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ

นาํขอ้มลูดงักลา่วเผยแพรล่งในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระหรอืบคุคลอ่ืนใดเขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามท่ีบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบั

หนงัสอืนดัประชมุ 

(3) ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะใชส้ถานท่ีซึง่สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึง่แสดงสถานท่ีจดัการประชุม

ผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ รวมถึงเลอืกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(4) ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้ก่อน

วนัประชมุตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทฯ กาํหนด โดยบรษัิทฯ จะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรือตัง้คาํถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชมุ  
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(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัผลการ

ลงคะแนน 

(7) ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทฯ จะจัดทาํรายงานการประชุมท่ีบนัทึกขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและครบถว้นใน

สาระสาํคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนาํผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ รวมทัง้รายงานการประชมุ

เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา รวมถึงสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(8) บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการไดร้บัเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้

บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัเงินปันผลตรงเวลา และป้องกนัปัญหาเรื่องเช็คชาํรุด สญูหาย หรือสง่ถึงผูถื้อหุน้

ลา่ชา้ 

(9) บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ีการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อ

หุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้สญัชาตไิทยหรอืตา่งดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกําหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่

กาํหนดการประชมุดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ รวมทัง้จะจดัทาํและเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทย

และภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เช่นกนั 

(2) บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพ่ิมเติมไดก้่อนวนัประชมุผู้

ถือหุน้ โดยบริษัทฯ จะกาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเป็นการลว่งหนา้เก่ียวกบัวิธีการท่ีใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยจะเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑเ์พ่ือพิจารณาวา่บรษัิทฯ จะเพ่ิมวาระการประชมุท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอ

หรอืไม ่

(3) ในการดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัทฯ จะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการ

ประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการใชส้ทิธิออกเสยีง และวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแตล่ะวาระ 

และยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุทกุรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้

ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชมุจะดาํเนินการประชมุตามระเบียบ

วาระท่ีกาํหนดไว ้รวมทัง้จะมิใหผู้บ้ริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะ

วาระท่ีมีความสาํคญัซึง่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษัิทฯ จะสนบัสนนุใหม้ีการเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาในวาระท่ี

เก่ียวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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รวมทัง้หา้มมิใหก้รรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียอย่างมีนยัสาํคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระในวาระท่ี

เก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการนาํข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยหา้มบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูภายในนาํขอ้มลูดงักลา่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีบคุคลใด

เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วหรือนาํขอ้มลูนัน้ไปใชไ้ม่ว่าเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น หรือกระทาํรายการท่ีอาจเกิดความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิดอย่างรา้ยแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้

กรรมการทกุคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมีหนา้ท่ีจดัสง่รายงานดงักลา่วใหแ้ก่

เลขานกุารบรษัิทเป็นประจาํและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษัิทฯ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และพนกังานของ

บรษัิทฯ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้  โดยบรษัิทฯ ตระหนกัดีวา่การสนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีสว่น

ไดเ้สียทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้ิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บรษัิทฯ ไดค้าํนงึถงึสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งผลการ

ดาํเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมั่นคง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

รวมทัง้ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้  
   พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพ

ของพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยให้

โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีความรู ้

ความสามารถสงูใหค้งอยู่กบับริษัทฯ เพ่ือพฒันาองคก์รต่อไป อีกทัง้ยงัไดก้าํหนดแนวทางใน

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดั เป็นตน้ 

   คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคูค่า้โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั และ

คดัเลือกคูค่า้ดว้ยความยตุิธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้ของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดจ้ัดทาํรูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย 

และจดัใหม้ีระบบติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดม้ีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถว้น 

และป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้

สนิคา้จากคูค่า้ตามเง่ือนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 
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ลูกค้า : บริษัทฯ รบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ รวมถึง

การตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากท่ีสดุ เพ่ือมุ่งเนน้

การสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัคาํนงึถึงสขุลกัษณะและ

อนามยัของลกูคา้ในการบรโิภคสนิคา้ของบรษัิทฯ และการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสนิคา้ท่ีถกูตอ้งและ

ครบถว้นแกล่กูคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทางใหล้กูคา้ของบรษัิทฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้หรอื

การใหบ้ริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะไดป้้องกัน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับสินคา้และ

บริการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทาง

โทรศพัทแ์ละช่องทางออนไลนต์า่งๆ ของบรษัิทฯ เช่น เว็บไซต ์Facebook และ Instagram 

   เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาท่ีมีตอ่เจา้หนีเ้ป็นสาํคญั รวมทัง้ การชาํระคืน

เงินตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใตส้ญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
   คูแ่ข่ง : บรษัิทฯ ประพฤติตามกรอบการแขง่ขนัท่ีด ีมีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

   สังคมและส่วนรวม : บรษัิทฯ ใสใ่จและใหค้วามสาํคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของ

ผูค้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทฯ มี

จิตสาํนกึและความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเขา้ไปมี

สว่นรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

นอกจากนี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผิดทางกฎหมาย ความไม่

ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ 

หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ้ทัง้นี ้ขอ้มูลรอ้งเรียนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับริษัทฯ จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั โดย

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และจะรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซตห์รอืรายงานประจาํปีของบรษัิทฯ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(1) คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้

ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนท่ีมผีลหรอือาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งลว้นมี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  จะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) บริษัทฯ จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดตอ่สื่อสารกบันกัลงทนุหรอืผูถื้อหุน้ 

โดยบริษัทฯ จะจดัใหม้ีการประชุมเพ่ือวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานเป็นประจาํ รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูของบริษัทฯ ขอ้มลู

ทางการเงินและขอ้มูลทั่วไปของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และ

หน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับตลาด

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจาํผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

บริษัทฯ โดยขอ้มูลท่ีอยู่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ จะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน ์
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พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจาํปี โครงสรา้งบริษัทฯ และผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้

และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หนงัสอืเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบรษัิทฯ กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นตน้  

(3) บริษัทฯ  ให้ความสาํคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัใหม้ี

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน

ประจาํปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุใหม้ีการจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 

Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะท่าน บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุ

ย่อยของบริษัท จาํนวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทาํหนา้ท่ี รวมทัง้การ

ฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของบริษัท

ฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสงูในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (หากมี) ดว้ย 

(5) บรษัิทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร  

(6) บริษัทฯ จะจัดใหม้ีรายงานนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง และ

นโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางตา่ง ๆ  

เช่น รายงานประจาํปี และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึง่เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท่ี์สามารถเอือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิทฯ 

โดยเป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทมีจาํนวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

(1)   กรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน (Executive Directors) ไดแ้ก่ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกุลพชัร ์กนก

วฒันาวรรณ และนายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ 

(2)   กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 ทา่น (Non-executive Directors) ไดแ้ก่ นายวิวฒัน ์กนกวฒันาวรรณ 

(3)   กรรมการอิสระ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ล.ต. กาํหนดจาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน นาย

ปรยีม์น ป่ินสกลุ และ ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ คิดเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุในการ

พิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ตอ่เน่ืองไมเ่กิน 9 ปี เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิท
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จะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพ่ือประโยชนส์ูงสดุของบริษัทฯ นอกจากนี ้

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได ้แต่ตอ้ง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหร้บัทราบดว้ย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทใน

การกาํกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจัดทาํ

รายงานทางการเงิน เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและนา่เช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ นายมิลล ์กนกวฒันาวรรณ ดาํรงตาํแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้

คาํแนะนาํในเรื่องขอ้กาํหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษัิท 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและทิศ

ทางการดํา เ นินงานของบริ ษัทฯ  รวมทั้งกํากับดูแลให้การบริหารจัดการ เ ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 

เพ่ือประโยชนร์ะยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็

คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการไดใ้ห้

ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้การจดัทาํคูม่ือการกาํกบัดแูลกิจการมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ จดัใหม้ีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจาํทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดขอ้พงึปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร 

และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่ลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

บรษัิทฯ  ไดป้ระกาศและแจง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 
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(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ  มีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ

ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสาํคญั โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืเก่ียวโยงกบัรายการท่ี

พิจารณาเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหบ้รษัิทฯ ทราบ และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณา รวมถึงไม่

มีอาํนาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทาํรายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์สอดคลอ้งกับกฎหมาย 

ตลอดจนขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 

56-1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในเพ่ือการกาํกบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิงานท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว  ้โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการเปิดเผยความเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิทฯ  

(5) การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้กาํกับดูแลใหม้ีระบบหรือ

กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตาม

นโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาํและบริษัทฯ จัดใหม้ีการทบทวนระบบหรือกระบวนการบริหาร

จดัการความเสีย่งเป็นประจาํทกุปี 

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมรว่มกนั และนาํเสนอ

รายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น โดยมีการ

กาํหนดวาระประชมุชดัเจนลว่งหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ บรษัิทฯ จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ

พรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทกุท่านลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตจุาํเป็นเรง่ด่วน และจดัใหม้ีการ

บนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรบัรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการ

ประชุมทกุครัง้ บริษัทฯ จดัใหม้ีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ี

ถกูตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ ถือมติของเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึง่คนมีหนึง่เสยีง โดยกรรมการ

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ประธานในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



 

หนา้ 55 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรบัปรุงและแกไ้ขการ

ดาํเนินงาน โดยมีการกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพ่ือรวบรวมความเห็นและนาํเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจาํปี 

4. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ซึ่งอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยคาํนึงถึง

ความเพียงพอต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผูบ้ริหารจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็น

เงินเดือนและโบนัสประจําปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นสาํคัญ ทั้งนี ้ค่าตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกันจะตอ้งไมเ่ป็นจาํนวนท่ีสงูผิดปกติเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารโดย

เฉลี่ยของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั ในการกาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดรูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน และ

นาํเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัเิป็นลาํดบั 

5. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการ

ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษัิทฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกก็ได ้

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจัดใหม้ีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแ้ก่

กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการหมนุเปลี่ยนงานท่ีไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยพิจารณา

ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผูจ้ัดการจะกาํหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน

ดงักลา่วเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษัิทฯ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

ทาํงานมากขึน้และใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 

Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กิด

ประโยชนต์อ่สว่นรวมพรอ้มกบัการเจรญิเติบโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไปดว้ย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ เพ่ือใหฝ่้ายจดัการนาํไปศกึษา

หรอืปฏิบตัิ โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มั่นท่ีจะแขง่ขนัทางการคา้ตามหลกั

จริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็

ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ การเรียก รบั และให้

ผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สจุริตทางการคา้ในการจดัซือ้เครือ่งจกัร นอกจากนี ้ยงัไดเ้คารพตอ่สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น  

โดยบรษัิทฯ มีนโยบายใหบ้คุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงคก์ารสง่เสริมและปลกูจิตใตส้าํนึกใหแ้ก่บคุลากร

ของบรษัิทฯ ในทกุระดบัชัน้ใหเ้กิดความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ย 

2) การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น  

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการกาํกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบนกับเจา้หนา้ท่ีของรฐัหรือภาคเอกชน 

โดยบรษัิทฯ ไดก้าํหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบง่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ กระบวนการทาํงาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่

ละหนว่ยงานใหม้ีความชดัเจน เพ่ือใหม้ีการถ่วงดลุอาํนาจและมีความรดักมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น  บริษัทฯ ไดด้าํเนินการสมคัรเพ่ือเขา้รว่มเป็นหนึง่ในภาคี

เครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เพ่ือรว่มประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต โครงการนีด้าํเนินการโดยความรว่มมือของ 8 องคก์รชัน้นาํ อนัไดแ้ก่ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร

ไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

บรษัิทฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดงันี ้

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดาํเนินการหรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุก

รูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิ

ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นนีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการกระทาํท่ีเขา้ข่าย

การทจุริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบ และใหค้วาม

รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 
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3. บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนท่ีแจง้เรื่องการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมทัง้บคุคลท่ีใหค้วาม

รว่มมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และมี

หนา้ท่ีในการใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพ่ือสือ่สารไปยงัพนกังานและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใหเ้หมาะสมกับ

การเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูท่ี้กระทาํการทจุรติคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้และ

อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัใหม้ีการฝึกอบรมและการเผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใหม้ี

ความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และส่งเสริมดา้นคุณธรรม ความ

ซื่อสตัยค์วามรบัผิดชอบ และภาระหนา้ท่ีของตน 

7. บริษัทฯ สนบัสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรือบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ รายงานการ

ละเมิดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการกาํหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ

เพียงพอ เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและ

ลกูจา้งของบรษัิทฯ  

9. เพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเรือ่งท่ีมีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอรร์ปัชั่นในเรื่องดงัต่อไปนี ้

ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้นช่ดั 

9.1 การให้ มอบหรือรบัของกํานัล และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

9.2 การใหห้รอืรบัเงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดย

ตอ้งมั่นใจว่าการใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอาํพรางการติด

สนิบน 

9.3 ในการดาํเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดาํเนินการอ่ืนๆ กับหน่วยงาน

ภาครฐัหรือเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ

บริษัทฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทุกขัน้ตอนของ

การดาํเนินกิจการ 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 

ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์คาํนงึถึงความเสมอภาคและเสรภีาพท่ีเทา่เทียมกนั ไม่

ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา 

สภาวะทางรา่งกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีการดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการละเมิด

สทิธิมนษุยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดส้ง่เสริมใหม้ีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตาม
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ขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนษุยชน โดยจดัใหม้ีการมีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการรอ้งเรียนสาํหรบัผูท่ี้ไดร้บั

ความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และดาํเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้าํเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้นสทิธิมนษุยชนและ

ปลกูจิตสาํนกึใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วย

เพ่ิมมลูค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้

บรษัิทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดใหม้ีกระบวนการจา้งงาน และเง่ือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการทาํงานท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเขา้รว่มสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการดา้นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4. จดัใหม้ีสวสัดกิารดา้นตา่ง ๆ  สาํหรบัพนกังานตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากท่ี

กฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหต ุรวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่

พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ  

5. จดัใหม้ีบรกิารตรวจสขุภาพประจาํปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบรษัิทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสีย่ง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแตล่ะบคุคล 

6. ดาํเนินการใหพ้นักงานปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทาํงานท่ีดี โดยจัดใหม้ี

มาตรการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสรา้งใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการ

ฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมีสขุอนามยัท่ีด ีและดแูลสถานท่ีทาํงานใหถ้กูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยั

อยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ

กระทาํท่ีไมถ่กูตอ้งในบรษัิทฯ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรือ่งดงักลา่ว 

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะพฒันาสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืเพ่ือความพงึพอใจและประโยชนส์งูสดุของลกูคา้และ

ยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย ์และเอาใจใสล่กูคา้เสมือนเป็นบคุคลในครอบครวัของบรษัิทฯ 

ดงันี ้

1. บรษัิทฯ คาํนงึถึงคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิารเป็นสาํคญั โดยบรษัิทฯ มุง่เนน้ท่ีการใชว้ตัถดุบิ

ท่ีมีคณุภาพ และการผลติท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือใหล้กูคา้ไดบ้รโิภคสนิคา้ท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และ



 

หนา้ 59 

 

ไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความสาํคญัของการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั

สนิคา้ โดยพนกังานของบรษัิทฯ จะทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มลูของสนิคา้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  

2. บรษัิทฯ มีโครงการท่ีจะพฒันาคิดคน้สนิคา้ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เพ่ือให้

ลกูคา้ไดบ้รโิภคสนิคา้และไดร้บับรกิารท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความตอ้งการในการ

บรโิภค  

3. บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาํเนินการใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้

และบริการของบริษัทฯ ท่ีถกูตอ้ง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง

และเพียงพอในการตดัสนิใจ  

4. บริษัทฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้ และมุ่งมั่นท่ีจะใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้และบริการท่ีมีคณุภาพและมี

ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  รวมถึงออกแบบ สรา้งสรรค ์และพฒันาสินคา้และบริการอยู่เสมอ เพ่ือใหล้กูคา้มีความ

มั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จดัใหม้ีระบบลกูคา้สมัพนัธเ์พ่ือใชใ้นการสือ่สารติดตอ่กบัลกูคา้ รวมถึงการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกบั

คณุภาพของสินคา้และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตแ์ละสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) 

ของบรษัิทฯ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

6. บรษัิทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัใหม้ีกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้ และระหว่างลกูคา้กบับริษัทฯ ให้

ยั่งยืน  

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัตอ่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยบรษัิทฯ ดาํเนินการและควบคมุใหก้ารผลติ

สนิคา้และการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืมีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่าง

เครง่ครดั บริษัทฯ ยงัดาํเนินกิจการภายใตแ้นวคิดการใสใ่จและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ดแูลและพฒันากระบวนการผลติ 

และเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความสาํคัญต่อการลดของเสียจาก

กระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใชใ้หน้อ้ยหรือใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหม้ีการหมุนเวียนการใชท้รพัยากร

รว่มกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือการดแูลรกัษาและหลีกเลี่ยงการทาํลายสิ่งแวดลอ้ม โดยเริ่มจากการออกแบบท่ีเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ใชว้สัดไุม่สิน้เปลืองและสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดห้ลายครัง้ จดัหาระบบรกัษาสิ่งแวดลอ้มทัง้ท่ีกาํหนดเป็น

แนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณใ์นการดาํเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ริ่มใชพ้ลงังานแสงแดดเป็นพลงังานทางเลือกเพ่ือ

ประหยดัการใชไ้ฟฟา้โดยติดตัง้ Solar Roof บนหลงัคาอาคารโรงงานหลงัใหม ่โดยไดเ้ริม่ใชง้านตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2562  

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม เพ่ือเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนและตอบแทนคืนสูส่งัคมอย่าง

แทจ้รงิ โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้ สรา้งงาน สรา้งคน ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืและ

พฒันาสงัคมโดยมุ่งเนน้การบริจาคและการสนบัสนนุการศึกษา ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ี

บริษัทฯ เขา้ดาํเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอัน
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เน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดส้ง่เสริมใหพ้นกังานของ

บรษัิทฯ มีจิตสาํนกึและความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงันี ้

 เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 บริษัทฯ รว่มกบัวดัจากแดง จงัหวดัสมทุรปราการ รบับริจาคขวดนํา้พลาสติกท่ี

ใชแ้ลว้ทิง้ เพ่ือนาํไปทอเป็นผา้ไตร หรอืผา้บงัสกุลุจีวร จากขวดพลาสตกิรไีซเคลิ 

 เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 บริษัทฯ จดักิจกรรม "ปันของรกัสง่นอ้งเรียน" โดยบริษัทฯ ไดต้ัง้กลอ่งรบับรจิาค

สิง่ของเพ่ือนาํไปจาํหนา่ยในรา้นปันกนั เพ่ือนาํรายไดม้าเป็นทนุการศกึษาใหเ้ด็กท่ีขาดโอกาสในมลูนิธิยวุพฒัน ์

 เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ นาํขนมของบริษัทฯ ไปมอบใหก้ับเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานทาง

การแพทยต์า่งๆ เพ่ือเป็นกาํลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ีช่วงสถานการณโ์ควิด  

 เดือนเมษายน 2563 บรษัิทฯ นาํขนมของบรษัิทฯ ไปมอบใหก้บัเด็กท่ีมลูนิธิบา้นนกขมิน้   

 เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย  
 

     

                                                       
 

รบับริจาคขวดนํ้าพลาสติกทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เพือ่นาํไปทอ

เป็นผา้ไตร หรือผา้บงัสกุลุจีวร ร่วมกบัวดัจากแดง 

 รบับริจาคสิ่งของเพือ่นาํไปจาํหน่ายในรา้นปันกนัเพือ่

นาํรายไดเ้ป็นทนุการศึกษาใหเ้ด็กในมูลนธิิยวุพฒัน์ 
 
 

               
 

                   
 

  มอบขนมของบริษทัฯ ใหก้บัเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานทางการแพทยต์่างๆ ชว่งสถานการณ์โควดิ 
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มอบขนมของบริษทัฯ ใหก้บัเดก็ทีมู่ลนธิิบา้นนกขมิน้ 
 

กิจกรรมบริจาคโลหติใหก้บัศูนย์บริการโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดร้่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพ่ือการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา (MOU) ในการเขา้รว่ม

โครงการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคีกบัวิทยาลยัตา่งๆ มากกวา่ 10 แหง่ ซึง่เป็นการเรยีนในสถานศกึษาควบคูไ่ปกบัการทาํงานจรงิ

ในสถานประกอบการ เนน้ใหผู้เ้รยีนในสาขาวิชาชีพไดม้ีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ เพ่ือใหผู้ท่ี้จบการศกึษา

ออกไปเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพนัน้ๆ อยา่งแทจ้รงิและมีคณุภาพตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดร้บันกัศกึษาโครงการทวภิาคีจากวิทยาลยัเทคโนโลยีจรลัสนิทวงศ ์จาํนวน 11 คน เขา้ทาํงานเป็นรุน่ท่ีสอง 

ไดม้ีการจดัฝึกอบรมใหก้บันกัศกึษา เช่น การฝึกอบรมการเตรยีมความพรอ้มก่อนการทาํงาน การฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

และการจดัอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บันกัศกึษา  
 

          

 

เขา้ร่วมโครงการการศกึษาระบบทวิภาค ี

 

 

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ สนบัสนุนใหม้ีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทาํงานภายในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองคก์ร ซึ่ง

นวตักรรมดงักลา่วหมายถึงการรเิริม่ทาํสิง่ตา่งๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ  นอกจากนี ้ยงัอาจหมายถึงการเปลีย่นแปลงทางความคิด หรอืการ

ผลติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูคา่เพ่ิมใหแ้ก่ธุรกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพ่ือทาํใหส้ิง่ตา่งๆ เกิดความ

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมอย่างสงูสดุ โดยบริษัทฯ มีแนวทาง

ในการปฏิบตัิ ดงันี ้
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(1) สาํรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงหรือมี

ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ อย่างไร พรอ้มทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลด

ผลกระทบดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัศึกษา พิจารณา และวิเคราะหก์ระบวนการทาํงานอยา่งละเอียด 

และครอบคลมุทกุดา้น เพ่ือสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดป้ฏิบตัิตาม 

(3) วิเคราะหแ์นวทางการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอยา่งสมํ่าเสมอ และอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งเป็นการ

สรา้งโอกาสในการคิดคน้ผลิตภัณฑใ์หม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ทัง้นี ้การเผยแพรน่วตักรรมถือเป็นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยการสือ่สารและเผยแพรใ่หก้บักลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหร้บัทราบทัง้

ทางตรงและทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูขา่วสารของบรษัิทฯ เขา้ถึงกลุม่ผูม้ีสว่นได้

เสยีของบรษัิทฯ อยา่งทั่วถึง  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เน่ืองจากบริษัทฯ 

ตระหนกัดีวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีดีจะชว่ยลดความเสีย่งทางธุรกิจและความเสีย่งในกระบวนการปฏิบตัิงานใหอ้ยูใ่นระดบั

ท่ียอมรบัได ้และช่วยใหส้ามารถคน้พบขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัสามารถช่วยใหร้ายงานทางการ

เงินของบรษัิทมีความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ และช่วยใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทบรรลเุปา้หมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่

บริษัทฯ ได้ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission : COSO มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกิจดงันี ้

(1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยใหค้วามสาํคญักบัความซื่อสตัยแ์ละจริยธรรม และไดแ้สดงเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่ม

ปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต รวมทัง้กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ

อย่างชัดเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัจดัโครงสรา้งองคก์รและการกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีช่วยใหก้ารบริหารงานมีความรดักมุและสามารถปอ้งกนั

การนาํทรพัยส์นิของบรษัิทไปใชโ้ดยมิชอบได ้

(2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

บริษัทประเมินปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ ซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทจุริตหรือการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการกาํหนดวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน

สาํหรบัการปฏิบตัิงาน การรายงานขอ้มลูทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูท่ีมิใชข่อ้มลูทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งและกาํหนดระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ซึ่งรวมถึงการควบคมุเชิงป้องกนั ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ท่ี การควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลู การ

ควบคมุทรพัยส์นิของบรษัิทฯ การกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนมุตัิของผูบ้รหิารแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

บริษัทฯ รายงานขอ้มลูสาํคญั ต่อคณะกรรมการอยา่งเพียงพอสาํหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจ และมีช่องทางและกระบวนการ

สือ่สารขอ้มลูภายในระหวา่งฝ่ายจดัการและพนกังานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิดบอรด์ประกาศ การแจง้เฉพาะตวับคุคล 

โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเรือ่งหรอืสถานการณ ์

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จาํกัด เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้และทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในรวมถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  โดยมี

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการควบคมุการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
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นโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพ่ือประโยชนใ์นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

รวมถึงเป็นผูป้ระเมินผลเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการจดัประชมุจาํนวน 4 ครัง้ โดยมีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมม่ี

ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยจาํนวน 1 ครัง้ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 4/2563 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ

ดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและจากรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํขึน้ แลว้สรุปไดว้า่ 

จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคมุภายในองคก์ร การประเมิน

ความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็น

ว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของกิจการและสภาวการณปั์จจบุนัของบรษัิทฯ 

โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในใน

เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ี

กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้  
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รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้และความสัมพันธ ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความสัมพนัธ ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. คณุกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัรฯ์”)  กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ  

2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”)  กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ  

3. หา้งหุน้สว่นสามญัเมหมิง (“เมหมิง”) 

ประกอบธุรกิจใหเ้ชา่อาคารพาณิชย ์

 มีผูถื้อหุน้ใหญ่รว่มกนั โดยคณุกลุพชัรฯ์ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 

27.79 และถือหุน้ในเมหมงิรอ้ยละ 55 และคณุแมท่พัฯ ถือหุน้ใน

บรษัิทฯ รอ้ยละ 25.35 และถือหุน้ในเมหมิง รอ้ยละ 45   

4. คณุววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุวิวฒันฯ์”)  กรรมการของบรษัิทฯ  

 เป็นบิดาของคณุกลุพชัรฯ์ ซึง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้

ใหญ่ของบรษัิทฯ  

5. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุไพบลูยฯ์”)  เป็นพ่ีชายของคณุวิวฒันฯ์ ซึง่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ  
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รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2563 และ 2562 และจะยงัคงมีต่อเน่ืองในอนาคต 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)  ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2563 

31 ธันวาคม

2562 

1. หา้งหุน้สว่นสามญัเมหมิง เช่าอาคารพาณิชย ์

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย ์จาํนวน 2 อาคาร สูง 5 ชั้น 

ดาดฟ้า 1 ชั้น โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 240 ตารางเมตรต่อ

อาคาร ตัง้อยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 338, 338/1 ซอยพัฒนาการ 

30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพ่ือใชเ้ป็น

สาํนักงานของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 65,000 

บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 135 บาทต่อ

ตารางเมตร  จ่ายชาํระเป็นประจาํทกุเดือน ตามสญัญาเชา่

ท่ีมีอายสุญัญา 1 ปี และสามารถทาํการต่อสญัญาไดต้าม

เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา โดยบรษัิทฯ 

เริม่เช่าสาํนกังานดงักลา่วตัง้แต ่1 มกราคม 2557  

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ไดย้า้ยสาํนักงานไปยงั

อาคารใหม่ท่ีสรา้งเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่าอาคารพาณิชย์

ดงักลา่วเพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัชั่วคราวสาํหรบัพนกังานสาขา

ตา่งจงัหวดัท่ีเขา้มาฝึกอบรมท่ีสาํนกังานใหญ่ 

เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 บรษัิทฯ ไดห้ยดุการ

ฝึกอบรมพนกังานสาขาตา่งจงัหวดัเป็นการชั่วคราว บรษัิท

ฯ จีงทาํหนงัสือของดจ่ายค่าเช่าในเดือนมิถนุายนถึงเดือน

ธนัวาคม 2563 

-  คา่เช่า 
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0.78 

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากเมหมิงจํานวน 2 

อาคาร เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัชั่วคราวสาํหรบัพนกังาน

สาขาต่างจังหวัดท่ีเขา้มาฝึกอบรมท่ีสาํนักงานใหญ่  

โดยอตัราคา่เช่าประมาณเดือนละ 135 บาทตอ่ตาราง

เมตร เป็นอตัราค่าเช่าท่ีเทียบเคียงไดก้บัคา่เช่าบรเิวณ

ใกลเ้คียง ท่ีมีอตัราค่าเช่าระหวา่ง 125 – 156.25 บาท

ต่อตารางเมตรต่อเดือน และเง่ือนไขการชาํระราคา 

เป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับ

บุคคลภายนอก ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความ

จาํเป็นและสมเหตสุมผล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีทาํเลท่ีตัง้ของ

พืน้ท่ีเช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคารสาํนักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกันเป็นอัตรา

ราคาตลาด และเง่ือนไขการชาํระราคาเป็นไปตาม

ธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์โดยทั่ วไป โดยรายการ

ดงักลา่วจะยงัคงมีตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2563 และ 2562 และจะไม่เกิดขึน้ในอนาคต 

 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)  ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2563 

31 ธันวาคม

2562 

1. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ  เช่าอาคารพาณิชย ์ 

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชยจ์าํนวน 2 อาคาร   อาคาร สงู 

4 ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 288 ตารางเมตร

ต่ออาคาร ตัง้อยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 324, 326 ซอยพฒันาการ 

30 ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  เพ่ือประกอบ

ธุรกิจผลิตขนมหวาน และใช้เป็นสํานักงานและศูนย์

กระจายสินคา้ของบริษัทฯ ในราคาคา่เช่าเดือนละ 66,250 

บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ เดือนละ 115 บาทต่อ

ตารางเมตร จ่ายชาํระเป็นประจาํทกุเดือน และสามารถทาํ

การต่อสญัญาไดต้ามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกาํหนดไว้

ในสญัญา โดยเริ่มเช่าตัง้แต่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นรายปี 

กรณีท่ีบริษัทฯ ประสงคจ์ะเลิกเช่า สามารถแจง้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรก่อนเลกิเช่าเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั  

ในเดือนมิถนุายน 2560 บรษัิทฯ ไดย้า้ยสาํนกังานและศนูย์

กระจายสนิคา้ไปยงัอาคารใหมท่ี่สรา้งเสรจ็ บริษัทฯ จึงเช่า

อาคารพาณิชย์ดังกล่าวเพ่ือเป็นท่ีผลิตสินคา้บางส่วนท่ี

ไม่ไดผ้ลิตจากโรงงาน ในเดือนกนัยายน 2561 บริษัทฯ ได้

โอนงานผลติสนิคา้บางสว่นไปยงับรษัิทออรั่ม แอนด ์ออรั่ม 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทออรั่ม แอนด ์ออรั่ม ไดเ้ช่า

อาคารพาณิชยด์งักลา่วตอ่แทนบรษัิทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

ตามท่ีบริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชยจ์ากคุณไพบูลยฯ์ 

เพ่ือใชเ้ป็นอาคารผลิตสินคา้บางสว่นท่ีไม่ไดผ้ลิตจาก

โรงงาน  ในอตัราค่าเช่าประมาณเดือนละ 115 บาท

ต่อตารางเมตร เป็นอตัราค่าเช่าท่ีเทียบเคียงไดก้ับค่า

เช่าบริเวณใกลเ้คียง ท่ีมีอัตราค่าเช่าระหว่าง 125 – 

156.25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเง่ือนไขการ

ชําระราคา เ ป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการค้าปกติ

เช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึ

มีความจาํเป็นและสมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีทาํเลท่ีตัง้ของ

พืน้ท่ีเช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคารสาํนักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ซึ่งมีการสะดวกเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ 

โดยอตัราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกนัเป็นอตัราราคาตลาด 

และเง่ือนไขการชาํระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคาร

พาณิชย์โดยทั่วไป เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ซือ้อาคาร

พาณิชย์จากคุณไพบูลย์ในเดือนพฤษภาคม 2563 

รายการดงักลา่วจึงไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)  ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2563 

31 ธันวาคม

2562 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไดซ้ือ้อาคารพาณิชย์

ดงักล่าวจากคุณไพบูลยฯ์ บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าเช่า

ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 

-  คา่เช่า 

 

 

 

0.33 

 

 

 

0.80 

2. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ  การซือ้อาคารพาณิชย ์ 

บริษัทฯ  ซือ้อาคารพาณิชย ์จํานวน 2 อาคาร สูง 4 ชั้น 

ดาดฟ้า 1 ชั้น โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 288 ตารางเมตรต่อ

อาคาร จากคุณไพบูลยฯ์ โดยประมาณระยะเวลาใชง้าน 

25 ปี  

-  คา่ซือ้ทรพัยส์นิ 

 

 

 

 

 

14.80 

 

 

 

 

      

- 

อาคารนีเ้ป็นโรงงานของบริษัทฯ ก่อนย้ายฐานการ

ผลิตไปท่ีนิคมสนิสาคร ทางบริษัทฯ ไดเ้ช่าและใชพื้น้ท่ี

จดัเตรยีมงานบางสว่นท่ีมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบตัินอก

โรงงาน โดยใชอุ้ปกรณ์เดิมท่ีไดล้งทุนไวแ้ลว้ การซือ้

อาคารนีจ้ะช่วยใหบ้รษัิทฯ ลดค่าใชจ้่ายไดใ้นบางสว่น

และลดการลงทุนซํา้ในกรณีท่ีเจ้าของต้องการหยุด

สญัญาเช่าหรอืขายอาคาร   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยท่ีทาํเลท่ีตัง้ของ

อาคารอยู่ใกล้เคียงกับอาคารสาํนักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ซึ่งมีความสะดวกเหมาะสมในการดาํเนิน

ธุรกิจ และการซือ้อาคารทาํให้บริษัทฯ สามารถใช้

อาคารดังกล่าวต่อไปโดยไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมและ

ช่วยลดคา่ใชจ้่าย นอกจากนี ้มลูคา่การซือ้ขายระหวา่ง

กนัเป็นราคาตลาด และเง่ือนไขการชาํระราคาเป็นไป

ตามธุรกิจซือ้ขายอาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไป 
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มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทาํรายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 3/2559 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ไดม้ีการกาํหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการ

ทาํรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตกบับรษัิทฯ อาทิ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกันนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ฯ ทัง้นี ้ผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีสว่นรว่มในการพิจารณา

อนมุตัิรายการดงักลา่วได ้

ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจดัใหม้ี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นในการทาํรายการและความ

สมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเขา้ทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป และรายการท่ี

เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี ้

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นมุตัิเป็นหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้

ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้หาก

รายการดงักลา่วนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพงึกระทาํกบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั 

ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

(แลว้แตก่รณี) 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทฯ ทกุไตรมาส 

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและใหค้วามเห็นโดย

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพ่ือใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการเขา้ทาํ

รายการดงักลา่วมีความจาํเป็นและมีความสมเหตสุมผล โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสาํคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ

เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
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รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งยึดหลกัปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการคา้ทั่วไป หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพืน้ท่ีสาํนกังานและ

สถานท่ีเพ่ือประกอบการผลิตสินคา้ของบริษัทฯ จะยงัคงเกิดขึน้  โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการใหร้าคาและเง่ือนไขชาํระราคา

เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ  

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ อาจมีการพิจารณาแกไ้ขราคาและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ถานท่ี โดยจะดาํเนินการใหร้าคาและ

เง่ือนไขการชาํระราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

เหตุการณส์าํคญัที่เกิดขึน้ในปี 2563 

ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาํให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ รวมถึงการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจรา้น

ขนมหวานของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มีการปิดใหบ้รกิารการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นเป็นการชั่วคราวในบางสาขาตัง้แต่

วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการภาครฐัในการปอ้งกนัและควบคมุโรค และได้

ปิดใหบ้ริการทกุประเภทเป็นการชั่วคราวสาํหรบับางสาขาท่ีรายไดส้ว่นใหญ่มาจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ อย่างไรก็ตาม 

การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ความกงัวลของผูบ้รโิภคบางสว่นต่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาด และการระบาดระลอกใหม ่ทาํให้

แมว้า่บรษัิทฯ จะเปิดใหบ้รกิารการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นได ้จาํนวนลกูคา้ท่ีมาใชบ้รกิารยงัไมก่ลบัสูภ่าวะปกติ  

นอกจากนี ้มาตรการภาครฐัในการควบคมุการแพรร่ะบาดและการปรบัตวัของประชาชนสง่ผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบ

การดาํเนินชีวิต ซึง่บรษัิทฯ ไดป้รบัตวัเพ่ือตอบสนองตอ่วิถีการดาํรงชีวิตใหม ่(New Normal) โดยมีกลยทุธต์า่งๆ ดงันี ้

- เพ่ิมโมเดลธุรกิจใหม ่โดยแบง่พืน้ท่ีภายในรา้นเป็นมมุสาํหรบัจาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคบริโภคเพ่ือซือ้กลบับา้น โดยมีทัง้

สินคา้ท่ีผลิตโดยบริษัทฯ เอง และสินคา้ฝากขาย ในช่ือ อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส ซึ่งนอกจากจะเป็นปัจจยัเสริมท่ี

ช่วยกระตุน้ใหป้ริมาณการเขา้ใชบ้ริการ (Traffic) เพ่ิมมากขึน้แลว้ ยงัเป็นการสรา้งกิจกรรมระหวา่งรอเขา้รบับรกิาร 

รวมถึงเป็นการเปลี่ยนภาพลกัษณข์องรา้นจากเดิมท่ีเป็นรา้นขนมหวานท่ีเนน้การนั่งรบัประทานในรา้น สู่รา้นท่ี

สามารถเดินเลอืกซือ้สนิคา้อปุโภคบรโิภคในชีวิตประจาํวนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ เปิดใหบ้ริการอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส แลว้ทัง้สิน้ 11 สาขา และจะเปิดใหบ้ริการเพ่ิมเติม 

รวมแลว้ไมต่ ํ่ากวา่ 30 สาขาในปี 2564 

- ชะลอการลงทนุการจดัตัง้สาขาและมุง่เนน้การจดัตัง้ Pop-up Store เน่ืองจากเป็นรูปแบบรา้นท่ีสามารถเคลือ่นยา้ย

ไดส้ะดวก ใชเ้งินลงทุนนอ้ย และเมนูขนมท่ีใหบ้ริการอาศยัขัน้ตอนและเวลานอ้ยในการจัดเตรียม โดยการจัดตัง้ 

Pop-up Store มีจาํนวน 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกจะเป็นรา้นคา้ท่ีมีโต๊ะและพืน้ท่ีใหน้ั่ง รวมทัง้มีเมนสูินคา้คลา้ยกบั

เมนใูนรา้นขนมอาฟเตอร ์ย ูและรูปแบบท่ีสองจะเป็นบธูขนาดเลก็ท่ีเนน้ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีคนหนาแน่นและเมนูสินคา้

ท่ีขายจะเป็นเมนท่ีูเป็นหมวดซือ้กลบับา้นเป็นหลกั ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ไดม้ีการจดัตัง้ Pop-up Store ในทัง้หมด 

32 สถานท่ี และสรา้งรายไดจ้าก Pop-up Store และงาน Catering รวมทัง้หมด 44.32 ลา้นบาท 

- ขยายสาขารา้นกาแฟมิกกา้ทัง้ในสว่นของสาขาท่ีกลุม่บริษัทฯ ดาํเนินการเองและสาขาแฟรนไชส ์โดยกลุม่บริษัทฯ 

เล็งเห็นว่ารา้นกาแฟมิกกา้สามารถตอบสนองกระแสวิถีชีวิตแบบใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความนิยม

ในการนั่งรบัประทานในรา้นอาหารนอ้ยลง และนิยมความรวดเรว็และความสะดวกมากขึน้ ซึง่รูปแบบของรา้นกาแฟ

มิกกา้เนน้ผลิตภณัฑท่ี์ซือ้กลบัหรือสามารถรบัประทานไดร้ะหวา่งเดินทาง (Grab and Go) ในปี 2563 กลุม่บริษัทฯ 

เปิดใหบ้รกิารรา้นกาแฟมิกกา้ทัง้สิน้ 46 สาขา แบง่เป็นสาขาท่ีดาํเนินการโดยกลุม่บรษัิทฯ เอง จาํนวน 14 สาขา และ

สาขาแฟรนไชสจ์าํนวน 32 สาขา 

- สรา้งพนัธมิตรทางการคา้เพ่ือเพ่ิมยอดขายและตอ่ยอดธุรกิจสนิคา้ซือ้กลบับา้น โดยบรษัิทฯ สรา้งความรว่มมือกบัแบ

รนดต์า่งๆ ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพ่ือกระตุน้ยอดขายสนิคา้ประเภทซือ้กลบับา้น สรา้งการรบัรู ้

ของผูบ้รโิภค และรกัษาความสมํ่าเสมอในการออกผลติภณัฑใ์หมสู่ผู่บ้รโิภค 
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สรุปผลติภณัฑใ์หมข่องบรษัิทฯ ในปี 2563 

จากการทาํวิจัยและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทางบริษัทฯ พฒันาทัง้ผลิตภณัฑท่ี์ขายในรา้นขนมหวานและผลิตภณัฑห์มวดซือ้

กลับบ้านต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการออกคากิโกริจํานวน 1 รสชาติใหม่ และ 2 รสตามฤดูกาล ขนมหวาน

รบัประทานในรา้น 2 ชนิด เครื่องดื่มใหม่ 9 ชนิด สินคา้ท่ีระลกึ 8 ชนิด เครือ่งดื่มซือ้กลบับา้น 6 ชนิด ขนมและสินคา้ซือ้กลบั

บา้น 34 ชนิด ซึ่งสินคา้ประเภทซือ้กลบับา้นมีทัง้สินคา้ท่ีขายในทกุสาขาของบริษัทฯ และสินคา้ท่ีจาํหน่ายเฉพาะในสว่นของ

อาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ต เพลส 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน  

รายได ้

 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย      

รายไดจ้ากรา้นขนมหวาน  699.94 90.50 1,111.13 92.44 (37.01) 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และวตัถดุิบ 20.39 2.64 46.68 3.88 (56.32) 

รายไดจ้ากการขายและการจดังานนอกสถานท่ี 44.32 5.73 35.60 2.96 24.49 

รายไดจ้ากแฟรนไชส ์ 3.29 0.43 0.90 0.07 265.55 

รายได้จากการขายรวม 767.94 99.29 1,194.31 99.36 (35.70) 

รายได้อื่น 5.50 0.71 7.65 0.64 (28.10) 

รวม 773.44 100.00 1,201.96 100.00 (35.65) 

 

Key Drivers 2563 2562 % เปลี่ยนแปลง 

จาํนวนสาขาท่ีเปิดดาํเนินการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 39 38 2.63% 

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG)  (40.22%) 8.91 (49.13%) 
 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายเทา่กบั 767.94 ลา้นบาท ซึง่ปรบัตวัลดลง 426.37 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.70 จากปี 

2562 เน่ืองจากสาเหตหุลกัดงันี ้

- รายไดจ้ากรา้นขนมหวานในปี 2563 ลดลง 411.19 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 37.01 จากปี 2562 เน่ืองจากการปิด

การใหบ้รกิารการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นเป็นการชั่วคราวในชว่งไตรมาสท่ี 2 และกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค

โดยรวมท่ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัและผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

- รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบในปี 2563 ลดลง 26.29 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 56.32 จากปี 2562 

เน่ืองจากยอดคาํสั่งซือ้จากลกูคา้รายใหญ่ลดลง 

- รายไดจ้ากการขายและการจดังานนอกสถานท่ีในปี 2563 เพ่ิมขึน้ 8.72 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.49 เน่ืองจาก

การเพ่ิมจาํนวนจดุใหบ้รกิารและการขยายทีมในการขายนอกสถานท่ี 

- รายไดจ้ากแฟรนไชสใ์นปี 2563 มีมลูค่า 3.29 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 2.39 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัเน่ืองจากการ

เริม่ธุรกิจแฟรนไชสร์า้นกาแฟมิกกา้ในปี 2563 
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กาํไรขั้นตน้และอัตรากาํไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขาย ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ บรรจุภณัฑ ์อุปกรณต์่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคา

โรงงาน โดยตน้ทนุขายหลกัของบรษัิทฯ คือ ตน้ทนุวตัถดุิบ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้เท่ากบั 467.58 ลา้นบาท ลดลง 304.96 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 39.48 จากปี 2562 การลดลง

ดงักลา่วเกิดจากการลดลงของกาํไรขัน้ตน้ในทกุไตรมาสภายในปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผล

มาจากการปิดใหบ้ริการการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นเป็นการชั่วคราวตามมาตรการของรฐับาลในช่วงไตรมาสท่ี 2 

รวมถึงการบรโิภคโดยรวมในประเทศและจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีลดลง 

อัตรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 60.89 ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 3.79 จากปี 2562 เน่ืองจากรายไดร้วมท่ีลดลงใน

สดัสว่นท่ีมากกว่าการลดลงของตน้ทนุขายเน่ืองจากยงัตอ้งรบัรูค้่าใชจ้่ายคงท่ี รวมถึงสดัสว่นสินคา้ประเภทซือ้กลบับา้นและ

การสั่งซือ้ผา่นบรกิารสง่อาหารท่ีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึง่กลุม่สนิคา้ดงักลา่วมีตน้ทนุดา้นบรรจภุณัฑส์งูกวา่สนิคา้ประเภท

รบัประทานในรา้น  

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนกังานประจาํสาขา ค่าเช่าสถานท่ีของรา้นขนมหวาน ค่าเช่า

อปุกรณ ์ค่าสาธารณปูโภค และค่าใชจ้่ายในการขายอ่ืน ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายในการตลาดและการสง่เสริมการขาย และค่าเสื่อม

ราคาของสนิทรพัยใ์นสาขา 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย เท่ากบั 251.10 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัลดลง 77.48 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 23.58 จากปี 2562 เน่ืองจากการดาํเนินการตามแผนการลดคา่ใชจ้่ายท่ีเริ่มในไตรมาส 2 ปี 2563 และการดาํเนินการ

ขอลดคา่เช่าพืน้ท่ีจากการผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายต่อรายไดร้วมในปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 32.47 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.13 จากปี 2562 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมท่ีลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหนา่ย และการเพ่ิมขึน้

ของคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัการบรกิารสง่อาหารท่ีเพ่ิมขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร หลกัๆ ประกอบดว้ยเงินเดือนและค่าแรงพนกังานในสาํนกังานใหญ่ ค่าสาธารณปูโภค และค่าเสื่อม

ราคาของอาคารสาํนกังาน โรงงาน และอปุกรณต์า่งๆ ท่ีใชใ้นสาํนกังานใหญ่  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 147.67 ลา้นบาท ลดลง 13.87 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.58 จากปี 2562 

เป็นผลมาจากการดาํเนินนโยบายแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายของส่วนกลาง และการออกนโยบายใหล้าโดยไม่รบัค่าแรง 

(Leave Without Pay) ท่ีเริม่ดาํเนินการตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมในปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 19.09 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.65 จากปี 2562 เน่ืองจากรายไดร้วมท่ี

ลดลงในอตัราสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร   
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กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิเท่ากบั 55.47 ลา้นบาท ลดลง 181.61 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 76.60 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุ

หลกั มาจากรายไดร้วมท่ีลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภคท่ีลดลง 

ถึงแมว้า่จะมีการออกนโยบายในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2563 

อตัรากาํไรสทุธิในปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 7.17 คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 12.50 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วม

ท่ีลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้า่ย ถงึแมว้า่บรษัิทฯ ไดด้าํเนินแผนการลดตน้ทนุ เช่น การควบคมุคา่ใชจ้่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน การดาํเนินการขอลดคา่เช่า การออกนโยบายใหล้าโดยไมร่บัคา่แรง (Leave Without Pay) 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินเกิดจากการรบัรูด้อกเบีย้หนีส้ินตามสญัญาเช่าจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 บรษัิทฯ ไมม่ีเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบีย้ 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วมมลูคา่ 1,303.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 102.99 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 8.58 จาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยรายละเอียดของการเพ่ิมขึน้มีดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึน้ 61.13 ลา้นบาท เน่ืองจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินสดเพ่ือ

รกัษาสภาพคลอ่งของบริษัท สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้ 120.35 ลา้นบาท เน่ืองจากการจดัประเภท

เงินลงทนุในตราสารหนีเ้ป็นสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนสาํหรบัการแสดงรายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

- สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้เพ่ิมขึน้ 304.61 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการรบัรูส้ทิธิการใชส้นิทรพัยจ์ากการบนัทกึบญัชี

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า 

หนี้สนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีหนีส้นิรวมมลูคา่ 452.52 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 290.88 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 179.96 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยรายละเอียดของการเพ่ิมขึน้มีดงันี ้

- หนีส้ินหมนุเวียน เพ่ิมขึน้ 63.24 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการการรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีจะครบกาํหนด

ภายใน 12 เดือน จาํนวน 86.39 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบบัท่ี 

16 ในขณะท่ีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 20.54 ลา้นบาท  

- หนีส้ินไม่หมุนเวียน เพ่ิมขึน้ 227.64 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลา

มากกวา่ 12 เดือน ซึง่เป็นไปตามการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวมมลูคา่ 850.70 ลา้นบาท ลดลง 187.89 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

18.09 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยเป็นผลมาจากการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2562 ในไตรมาส 2 ปี 

2563  
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การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 2563 2562 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 172.44 337.00 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 181.47 (160.46) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (292.75) (155.10) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (0.03) (0.05) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 61.13 21.39 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 83.94 62.55 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 145.07 83.94 
 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนนิงาน 

ในปี 2563 และ ปี 2562 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 172.44 ลา้นบาท และ 337.00 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ลดลง 164.56 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินสดรบัจากการดาํเนินงานเน่ืองมาจาก

ยอดขายท่ีลดลง  

กระแสเงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 181.47 ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน

สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 160.46 ลา้นบาท เน่ืองจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้เป็นเงินสดในระหวา่งปี 2563 เพ่ือ

รกัษาสภาพคลอ่งของบรษัิท ในขณะท่ีปี 2562 เงินสดสว่นใหญ่ใชไ้ปสาํหรบัซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้และท่ีจะถือจน

ครบกาํหนด การก่อสรา้งอาคารโรงงานหลงัใหม ่และการก่อสรา้งและซือ้อปุกรณส์าํหรบัสาขา  

กระแสเงนิสดใขไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 292.75 ลา้นบาท และ 155.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดยสาเหตหุลกัมาจากเงินสดจ่ายสาํหรบัเงินปันผล  

การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 

  หน่วย           2563           2562 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 

 

    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  

 

เทา่ 1.75 4.40 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ 

 

 

 

เทา่ 1.49 4.03 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี ้

 

 

 

เทา่ 65.96 104.20 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 

 

 

 

วนั 6 4 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลอื 

 

 

 

เทา่ 7.83 11.68 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 

 

 

วนั 47 31 
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  หน่วย           2563           2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

 

  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ 

 

 

รอ้ยละ 60.89 64.68 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

 

 

 

รอ้ยละ 9.61 24.13 

อตัรากาํไรสทุธิ 

 

 

รอ้ยละ 7.17 19.72 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 

 

รอ้ยละ 5.87 23.76 

    อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 

  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์

 

 

รอ้ยละ 4.43 20.64 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 

 

 

รอ้ยละ 9.24 43.01 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์

 

 

เทา่ 0.61 1.04 

อตัราการหมนุของสนิทรพัยถ์าวร 

 

 

เทา่ 1.28 2.17 

    อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี ้

 

  

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 

 

 

เทา่ 0.53 0.16 

     

อตัราสว่นสภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องท่ี 1.75 เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยปรบัลดลงจาก 4.40 เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เน่ืองจากเงินสดรบัจากการขายลดลงตามยอดรายไดท่ี้ลดลง สาํหรบัระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ของบรษัิทฯ เพ่ิมขึน้จาก 31 วนั 

ในปี 2562 เป็น 47 วนัในปี 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการสาํรองวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะ

วตัถดุิบท่ีตอ้งนาํเขา้จากตา่งประเทศ เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบ  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 3.79 โดยลดลงจากรอ้ยละ 64.68 เป็นรอ้ยละ 60.89 เน่ืองจากรายได้

รวมลดลงในสดัสว่นท่ีมากกว่าการลดลงของค่าใชจ้่ายคงท่ีซึ่งรวมอยูใ่นตน้ทนุขาย รวมถึงสดัสว่นสินคา้ประเภทซือ้กลบับา้น

และการสั่งซือ้ผ่านบริการส่งอาหารสงูขึน้กว่าปีก่อน ซึ่งกลุ่มสินคา้ดังกล่าวมีตน้ทุนดา้นบรรจุภัณฑส์ูงกว่าสินคา้ประเภท

รบัประทานในรา้น อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมท่ีลดลงในสดัสว่นท่ีมากกวา่การลดลงของคา่ใชจ้่าย  

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนนิงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์องบริษัทฯ ลดลงจากรอ้ยละ 20.64 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 4.43 ในปี 2563 ในขณะท่ีอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรลดลงจากรอ้ยละ 43.01 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.24 ในปี 2563 เน่ืองจากกาํไรสทุธิท่ีลดลง

อยา่งมากในปี 2563 
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อตัราสว่นความสามารถในการก่อหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.53 เทา่ เพ่ิมขึน้จากปี 2562 ซึง่อยูท่ี่ 0.16 เทา่ 

เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ซึ่งทาํใหบ้ริษัทฯ มีหนีส้ินท่ี

รบัรูเ้พ่ิมขึน้ บรษัิทฯ ไมม่ีหนีส้นิจากการกูย้ืม 

ทศิทางธุรกิจในปี 2564 

ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ยงัคงชะลอการลงทนุการจดัตัง้สาขาและมุ่งเนน้การจดัตัง้ Pop-up Store เน่ืองจากเป็นรูปแบบรา้นท่ี

สามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก ใชเ้งินลงทนุนอ้ย นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพ่ิมความตระหนกัและขยายการเขา้ถึงของ Brand ให้

มากยิ่งขึน้ ในสว่นของบริการอาฟเตอร ์ย ูมารเ์ก็ตเพลส ซึ่งเริ่มขึน้ในช่วงปลายปี 2563 นัน้  บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดใหบ้รกิาร

เพ่ิมเติม รวมแลว้ไมต่ ํ่ากวา่ 30 สาขาภายในปี 2564 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดตัวแอปพลิเคชันท่ีทางบริษัทฯ ไดพ้ัฒนาขึน้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 เพ่ือยกระดับ

ประสบการณท่ี์ลกูคา้จะไดร้บัจากการใชบ้ริการท่ีอาฟเตอร ์ยู โดยแอปพลิเคชันจะนาํเสนอ Loyalty Program รูปแบบใหม่

ใหก้บักลุม่ลกูคา้เดิมของบริษัทฯ  ซึ่งแอปพลิเคชนันีจ้ะสามารถใชใ้นการเก็บสะสมแตม้ รบัข่าวสารและโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ 

และแลกรบัของรางวลั นอกจากนี ้ยงัสามารถช่วยเพ่ิมความรวดเรว็ของการบริการในสาขา โดยลกูคา้จะสามารถสั่งขนมผา่น

ตวัแอปพลเิคชนั ทาํใหส้ามารถลดเวลาในการรอคิวและชาํระเงินลง  

บริษัทฯ เล็งเห็นว่ารา้นกาแฟมิกกา้ซึ่งดาํเนินการโดยบรษัิทยอ่ยนัน้ สามารถตอบสนองกระแสวิถีชีวิตแบบใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งดี 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมีความนิยมในการนั่งรบัประทานในรา้นอาหารนอ้ยลง และนิยมความรวดเรว็และความสะดวกมากขึน้ กลุม่

บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะเปิดใหบ้ริการรา้นกาแฟมิกกา้ทัง้สิน้ไม่ต ํ่ากว่า 100 สาขา โดยมีทัง้สาขาท่ีกลุม่บริษัทฯ ดาํเนินการเอง 

และสาขาแฟรนไชส ์

ในส่วนของธุรกิจแฟรนไชสใ์นต่างประเทศนั้น จากเหตุการณ์การชุมนุมอย่างต่อเน่ืองท่ีฮ่องกงในปี 2562 ตามมาดว้ย

สถานการณโ์ควิดในปี 2563 ทางบริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นความจาํเป็นในการเลื่อนการเปิดสาขาไปชั่วคราว โดยบริษัทฯ คาดวา่จะ

สามารถเปิดสาขาถาวรไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 หลงัจากไดม้ีการเปิดสาขาชั่วคราวไปในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง

เดือนมกราคม 2564 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษัท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดทาํ เปิดเผย และนาํเสนองบการเงินรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ซึ่งงบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึน้โดยถกูตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการเลอืกใชน้โยบายการบญัชีและการประมาณการ

ท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ  

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูทางบญัชีมีความ

ถกูตอ้ง ครบถว้น รวมถึงเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติหรอืการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรา้งความเช่ือมั่น

อย่างมีเหตผุลไดว้า่ งบการเงินของบรษัิทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีความเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย และกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

                                                                                    

          นายปรยีม์น ป่ินสกลุ                      นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

            ประธานกรรมการ              กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน) ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม

ขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งไดร้บัการแตง่ตัง้จาก

คณะกรรมการบรษัิท จาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายปรยีม์น ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. ชชัชยั ฉนัทจินดา/1  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:  /1 ดร. ชชัชยั  ฉนัทจินดา ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 แทน ดร.

ธรรมนูญ อานนัโทไทย ทีล่าออกจากตาํแหนง่เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2563 

โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ ทาํหนา้ท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถว้น และเป็นอิสระตามท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีวาระการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชี

โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มดว้ย 1 ครัง้ สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อ่ืนๆ เป็นการประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีของ

บริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมถึงสอบทานประเด็นเก่ียวกับนโยบายการบัญชีท่ีสาํคัญ การ

เปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา ผลกระทบในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายการท่ีไม่ใช่รายการปกติท่ีมีนยัสาํคญั 

รวมถึงขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี และมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพ่ือ

ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากการสอบทานผล

การประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และไม่พบประเด็นท่ีเป็น

สาระสาํคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการปฏิบตัิหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และ

ความเป็นอิสระ ของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จาํกัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจาํปี 2563 

4. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั 

หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาวา่การทาํรายการมีความสมเหตสุมผล 

รวมถึงสอบทานว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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5. การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลือกผูส้อบบญัชีโดย

พิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงคา่ตอบแทนในการสอบ

บญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาและขออนมุตัิตอ่ท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย 

จาํกดั ดงันี ้ใหท้าํหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

   (1) นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ / หรอื 

   (2) นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 และ / หรอื 

   (3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313   

6. การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกบัดแูลใหบ้ริษัทดาํเนินกิจการ

ต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสาํคญั 

7. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหม้ีความ

เช่ือมโยงกบัระบบการควบคมุภายในเพ่ือจดัการความเสี่ยงทั่วทัง้บริษัทฯ โดยไดพิ้จารณาสอบทานนโยบาย ปัจจยั

ความเสีย่ง แนวทางการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงความคืบหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการสอบทานพบว่า 

การดาํเนินการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ 

8. การรายงานเก่ียวกบัประเด็นท่ีเป็นขอ้สงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท โดยในรอบปีท่ีผา่นมาไมม่ีเหตกุารณห์รอืสถานการณใ์ดท่ีเป็นขอ้บง่ชีว้า่มีเหตกุารณด์งักลา่ว 

โดยสรุปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้

ความรูค้วามสามารถติดตามการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทในเครอื โดยมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ และมีความเห็น

ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไดร้ายงานทางการเงินในสาระสาํคญัอย่างถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ และในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งครบถว้น มีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและมี

คณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีช่วยใหก้ารสอบบญัชีและระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

 

                                                                                                  

                                                                                                                       นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 

                                                                                                                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

หนา้ 81 

 

รายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จาํกัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) ซึง่ประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย และเฉพาะของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) โดย

ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ

ผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้กําหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ตามท่ีระบใุนขอ้กาํหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณท์ี่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 และขอ้ 3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯไดจ้ัดทาํงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื่อง มาตรการผอ่นปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ

รองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีมาถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด  

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสาํคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสาํคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื่องเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่นี ้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผล

ของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรบัเรื่องเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ตอ่งบการเงินโดยรวม 
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เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบมีดงัตอ่ไปนี ้

การรบัรูร้ายได ้

กลุม่บริษัทดาํเนินธุรกิจเป็นรา้นขายขนมหวานและเครื่องดื่มซึ่งมีสาขาอยู่หลายแห่ง โดยรายไดห้ลกัมาจากการขายอาหารและ

เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นรายการบญัชีท่ีมีมลูค่าท่ีเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินและสง่ผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทนุของกลุม่บริษัท 

ประกอบกบักลุม่บรษัิทมีประเภทของรายไดแ้ละช่องทางการขายซึ่งมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมขึน้ รวมทัง้การ

จดัใหม้ีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ ทาํใหร้ายการขายของกลุม่บริษัทมีเง่ือนไขในการรบัรูร้ายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชด้ลุยพินิจ

และประมาณการทางบญัชี ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 5.1 เรื่องนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรบัรูร้ายได ้

ดงันัน้ กลุม่บริษัทจึงมีความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้ดว้ยเหตนีุ ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ

ตอ่การรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิท 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิทโดยการ 

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับวงจรรายไดแ้ละการรบัเงินโดยการสอบถาม

ผูร้บัผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลอืกตวัอยา่งมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุท่ีกลุม่บรษัิทออกแบบไว ้

- สุม่สงัเกตการณก์ารปฏิบตัิตามการควบคมุภายในของบางสาขา 

- สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรบัเงินท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

- วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ของรายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทั่วไป 

- ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของคะแนนสะสมท่ีประมาณการขึน้จากการใชส้ทิธิของสมาชิกและทดสอบการคาํนวณ 

ข้อมูลอื่น  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงขอ้มลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

นี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมั่นในรูปแบบ

ใดๆ ตอ่ขอ้มลูอ่ืนนัน้ 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขัดต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจาํปีของกลุม่บรษัิทตามท่ีกลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักลา่วใหผู้ม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลทราบเพ่ือใหม้ีการดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

ตอ่ไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เรือ่งท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดงักลา่ว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบักิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้

แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยดุดาํเนินงานหรอืไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได ้

ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลู

ท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอ

ไป ขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื่อคาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลไดว้่า

รายการท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

- ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจ

เก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

- ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ ์แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้รหิารจดัทาํ 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรบักิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์อาจเป็นเหตใุหเ้กิด

ขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษัิทในการดาํเนินงานตอ่เน่ืองหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจ้าจะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุป
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ของขา้พเจ้าขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่บรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เน่ืองได ้

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประเมินว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรอืไม ่ 

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการหรอืกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุม่บรษัิทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบตอ่การกาํหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลในเรื่องตา่งๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส้ื่อสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทัง้หลายท่ีสื่อสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี 

เวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรอืใน สถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณา

ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว 

 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 
 

สมุาล ีรวีราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3970 

บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 85 

 

 

บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 145,068,643     83,934,252       132,309,852     70,110,811       

เงินลงทนุช ัว่คราว 9 -                        406,255,067     -                        406,255,067     

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 7, 10 14,607,069       12,364,098       15,809,884       19,109,584       

สินคา้คงเหลือ 11 38,264,347       38,494,523       36,554,539       38,907,458       

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 120,350,726     -                        120,350,726     -                        

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 13 9,941,864         8,399,010         8,433,317         8,278,249         

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 328,232,649     549,446,950     313,458,318     542,661,169     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ํา้ประกัน 14 200,000            200,000            200,000            200,000            

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 15 -                        -                        2,999,133         1,999,433         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 16 603,480,447     597,468,370     598,096,083     596,523,264     

สินทรพัย์สิทธิการใช ้ 20 304,608,449     -                        301,636,139     -                        

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 17 12,444,437       13,826,872       12,444,437       13,826,872       

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัย์ 16,663,300       338,000            16,633,300       338,000            

เงินประกันการเชา่ 29,405,198       33,875,583       29,000,114       33,598,383       

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 8,185,502         5,070,888         8,005,090         5,070,888         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 974,987,333     650,779,713     969,014,296     651,556,840     

รวมสินทรัพย ์ 1,303,219,982  1,200,226,663  1,282,472,614  1,194,218,009  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



 

หนา้ 86 

 

 

บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 7, 18 72,926,138       72,653,093       73,415,413       74,214,328       

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึง่ปี 20 86,387,119       -                        85,905,049       -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 8,835,891         29,379,973       8,444,319         29,052,942       

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 19 19,922,151       22,793,298       16,050,622       21,025,512       

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 188,071,299     124,826,364     183,815,403     124,292,782     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 20 223,116,834     -                        220,759,092     -                        

ประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอน 21 13,897,101       12,238,226       13,634,210       12,238,226       

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 14,074,401       13,109,045       14,074,401       13,109,045       

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 13,357,872       11,460,893       4,781,991         5,742,231         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 264,446,208     36,808,164       253,249,694     31,089,502       

รวมหน้ีสิน 452,517,507     161,634,528     437,065,097     155,382,284     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน 

      หุน้สามัญ 815,625,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 81,562,500       81,562,500       81,562,500       81,562,500       

   ทนุที่ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามัญ 815,623,561 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 81,562,356       81,562,356       81,562,356       81,562,356       

สว่นเกินมูลคา่หุน้สามัญ 709,575,820     709,575,820     709,575,820     709,575,820     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 8,156,250         8,156,250         8,156,250         8,156,250         

   ยังไม่ไดจ้ดัสรร 51,486,760       239,350,652     46,113,091       239,541,299     

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุน้ (78,711)             (52,943)             -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 850,702,475     1,038,592,135  845,407,517     1,038,835,725  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,303,219,982  1,200,226,663  1,282,472,614  1,194,218,009  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 

หนา้ 87 

 

 

 

บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกับลกูคา้ 25 767,937,916     1,194,315,228  745,510,960     1,193,470,701  

เงินปันผลรบั -                        -                        -                        3,498,950         

รายไดอ่ื้น 5,499,902         7,651,409         8,378,655         8,490,321         

รวมรายได้ 773,437,818     1,201,966,637  753,889,615     1,205,459,972  

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทนุขาย 300,360,386     421,775,925     295,239,320     426,634,483     

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหนา่ย 251,097,852     328,575,602     245,325,810     328,444,676     

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 147,670,543     161,538,434     145,459,123     160,710,516     

รวมค่าใช้จา่ย 699,128,781     911,889,961     686,024,253     915,789,675     

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 74,309,037       290,076,676     67,865,362       289,670,297     

รายไดท้างการเงิน 1,359,899         3,284,751         1,329,975         3,267,402         

ตน้ทนุทางการเงิน (11,178,051)      (221,057)           (11,081,666)      (221,057)           

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้ 64,490,885       293,140,370     58,113,671       292,716,642     

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 27 (9,021,360)        (56,057,422)      (8,208,462)        (55,240,741)      

กาํไรสาํหรับปี 55,469,525       237,082,948     49,905,209       237,475,901     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

      ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (25,768)             (52,943)             -                        -                        

รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย -

      สทุธิจากภาษีเงินได้ (1,561,413)        (569,843)           (1,561,413)        (569,843)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี (1,587,181)        (622,786)           (1,561,413)        (569,843)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 53,882,344       236,460,162     48,343,796       236,906,058     

กาํไรต่อหุ้น 28

กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน

   กาํไรสว่นที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ 0.07                  0.29                  0.06                  0.29                  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



 

หนา้ 88 

 

 

บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 64,490,885     293,140,370   58,113,671     292,716,642   

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 136,157,614   68,556,524     135,150,096   68,530,123     

   คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 571,491          (175,241)         571,491          (175,241)         

   ตดัจาํหนา่ยสินคา้เสื่อมสภาพ 198,093          3,462,691       191,679          3,462,691       

   กาํไรที่ยังไม่เกิดข ึน้จากเงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมูลคา่ยุติธรรม

      ผ่านกาํไรขาดทนุ (142,075)         (3,280,131)      (142,075)         (3,280,131)      

   กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมูลคา่

      ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ (305,370)         (795,707)         (305,370)         (795,707)         

   สาํรองผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ 624,479          -                      -                      -                      

   ขาดทนุจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ 670,458          1,318,866       658,502          1,318,866       

   ตดัจาํหนา่ยอุปกรณ์ 3,418,707       81,400            3,418,707       81,400            

   ตดัจาํหนา่ยคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร์ 30,435            3,493,538       30,435            3,493,538       

   ผลตา่งจากการลดคา่เชา่ 1,866,271       -                      1,866,271       -                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 296,524          3,983,183       296,524          3,983,183       

   รายไดเ้งินปันผลรบั -                      -                      -                      (3,498,950)      

   รายไดท้างการเงิน (1,359,899)      (3,284,751)      (1,329,975)      (3,267,402)      

   ตน้ทนุทางการเงิน 11,178,051     221,057          11,081,666     221,057          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนีส้ินดาํเนินงาน 217,695,664   366,721,799   209,601,622   362,790,069   

สินทรพัย์ดาํเนินงาน (เพิ่มข ึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (2,242,971)      1,113,762       (199,250)         (1,580,386)      

   สินคา้คงเหลือ (539,408)         (8,060,178)      1,589,749       (7,827,510)      

   สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (1,100,110)      1,158,838       (145,821)         1,257,199       

   เงินประกันการเชา่ 903,994          (1,585,156)      1,028,922       (1,307,956)      

หนีส้ินดาํเนินงานเพิ่มข ึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 748,160          5,840,764       (323,492)         6,292,291       

   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (2,871,147)      8,450,933       (4,974,890)      6,836,647       

   หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,908,559       7,459,115       51,340            1,741,053       

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 215,502,741   381,099,877   206,628,180   368,201,407   

   เงินสดรบัจากดอกเบีย้ 272,853          3,531,600       245,885          3,514,251       

   จา่ยดอกเบีย้ (10,589,704)    -                      (10,499,870)    -                      

   จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,282,934)      (895,899)         (1,282,934)      (895,899)         

   จา่ยภาษีเงินได้ (31,459,668)    (46,731,633)    (30,097,401)    (45,788,590)    

เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมดาํเนินงาน 172,443,288   337,003,945   164,993,860   325,031,169   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 

หนา้ 89 

 

 

บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

จา่ยคา่ซือ้เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                      -                      (999,700)         -                      

ซือ้เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย

   และที่วดัมูลคา่ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ (120,002,149)  (720,197,271)  (120,002,149)  (720,197,271)  

เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยเงินลงทนุในตราสารหนี ้

   ที่วดัมูลคา่ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ 406,353,935   720,663,668   406,353,935   720,663,668   

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ํา้ประกันลดลง -                      3,280,620       -                      3,280,620       

ซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (70,180,765)    (159,596,181)  (64,812,782)    (158,752,248)  

ซือ้คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร์ (1,381,000)      (1,877,545)      (1,381,000)      (1,877,545)      

จา่ยเงินลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัย์ (33,040,101)    (2,904,572)      (32,751,102)    (2,875,375)      

เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ 15,362            170,451          55,534            170,451          

จา่ยสินทรพัย์สิทธิการใช ้ (295,992)         -                      (267,302)         -                      

เงินปันผลรบั -                      -                      3,498,950       3,798,860       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 181,469,290   (160,460,830)  189,694,384   (155,788,840)  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ (56,240,401)    (158,420)         (55,978,235)    (158,420)         

จา่ยเงินปันผล (236,512,018)  (154,942,665)  (236,510,968)  (154,941,525)  

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (292,752,419)  (155,101,085)  (292,489,203)  (155,099,945)  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (25,768)           (52,943)           -                      -                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 61,134,391     21,389,087     62,199,041     14,142,384     

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 145,068,643   83,934,252     132,309,852   70,110,811     

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการที่มิใชเ่งินสด

   โอนเงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัย์ไปบญัชอีาคารและอุปกรณ์ 16,714,801     15,100,080     16,455,802     15,070,883     

   โอนเงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สินทรพัย์ไปบญัชคีอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร์ -                      32,000            -                      32,000            

   สินทรพัย์สิทธิการใชเ้พิ่มข ึน้จากสญัญาเชา่ใหม่ 39,372,874     -                      36,014,556     -                      

   หนีส้ินตามสญัญาเชา่เพิ่มข ึน้จากสญัญาเชา่ใหม่ 38,273,534     -                      35,171,556     -                      

   เจา้หนีค้า่งานก่อสรา้งและซือ้อุปกรณล์ดลง 491,126          15,693,803     492,484          15,711,244     

   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย 1,951,766       712,304          1,951,766       712,304          

   ลกูหนีเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย -                      -                      -                      3,498,950       

   เงินปันผลคา้งจา่ยเพิ่มข ึน้ 16,011            25,524            17,061            25,614            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

องคป์ระกอบอ่ืน

ของสว่นของผู้ถือหุน้

ผลตา่งจาก

ทนุเรือนหุน้ที่ออก สว่นเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - การแปลงคา่งบการเงิน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ รวม

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

กาํไรสาํหรบัปี -                              -                              -                              237,082,948           -                              237,082,948           

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรบัปี -                              -                              -                              (569,843)                 (52,943)                   (622,786)                 

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

เงินปันผลจา่ย 31 -                              -                              -                              (154,968,189)          -                              (154,968,189)          

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 81,562,356             709,575,820           8,156,250               239,350,652           (52,943)                   1,038,592,135        

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เนื่องจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 4 -                              -                              -                              (5,243,975)              -                              (5,243,975)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 81,562,356             709,575,820           8,156,250               234,106,677           (52,943)                   1,033,348,160        

กาํไรสาํหรบัปี -                              -                              -                              55,469,525             -                              55,469,525             

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรบัปี -                              -                              -                              (1,561,413)              (25,768)                   (1,587,181)              

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี -                              -                              -                              53,908,112             (25,768)                   53,882,344             

เงินปันผลจา่ย 31 -                              -                              -                              (236,528,029)          -                              (236,528,029)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 81,562,356             709,575,820           8,156,250               51,486,760             (78,711)                   850,702,475           

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม
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บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

ทนุเรือนหุน้ที่ออก สว่นเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - 

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามัญ สาํรองตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

กาํไรสาํหรบัปี -                             -                             -                             237,475,901           237,475,901           

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรบัปี -                             -                             -                             (569,843)                (569,843)                

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี -                             -                             -                             236,906,058           236,906,058           

เงินปันผลจา่ย 31 -                             -                             -                             (154,967,139)         (154,967,139)         

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 81,562,356             709,575,820           8,156,250               239,541,299           1,038,835,725        

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เนื่องจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 4 -                             -                             -                             (5,243,975)             (5,243,975)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 81,562,356             709,575,820           8,156,250               234,297,324           1,033,591,750        

กาํไรสาํหรบัปี -                             -                             -                             49,905,209             49,905,209             

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรบัปี -                             -                             -                             (1,561,413)             (1,561,413)             

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี -                             -                             -                             48,343,796             48,343,796             

เงินปันผลจา่ย 31 -                             -                             -                             (236,528,029)         (236,528,029)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 81,562,356             709,575,820           8,156,250               46,113,091             845,407,517           

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดัตัง้และมีภมูิลาํเนาในประเทศไทย บริษัทฯ

ประกอบธุรกิจรา้นจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสาํนกังานใหญ่อยู่ท่ี 

1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานอยูท่ี่ 30/106 หมูท่ี่ 1 ตาํบล

โคกขาม อาํเภอเมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขาเปิดใหบ้ริการจาํนวน 42 สาขา (2562: 38 สาขา) ในกรุงเทพมหานคร 

สมทุรปราการ ปทมุธานี นนทบรุ ีนครราชสมีา เชียงใหม ่อดุรธานี ชลบรุ ีภเูก็ต และสงขลา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และ

มีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ รวมถึงการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค ซึง่สง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมทางธุรกิจ

ของกลุม่บริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานธุรกิจรา้นขนมหวาน โดยกลุม่บริษัทมีการปิดใหบ้ริการการนั่ง

รบัประทานอาหารภายในรา้นเป็นการชั่วคราวในบางสาขาตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 

ซึง่เป็นไปตามมาตรการในการปอ้งกนัและควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหนว่ยงานราชการ 

และไดปิ้ดใหบ้ริการทกุประเภทเป็นการชั่วคราวสาํหรบับางสาขาท่ีรายไดส้ว่นใหญ่มาจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 

แมว้่าในปัจจุบนักลุ่มบริษัทจะสามารถใหบ้ริการการนั่งรบัประทานอาหารภายในรา้นได ้แต่จาํนวนลกูคา้ท่ีมาใช้

บริการยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านีส้่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยังไม่

สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลในขณะนี ้ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทไดต้ิดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์

ดงักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้

อยา่งตอ่เน่ืองและจะพิจารณาบนัทกึผลกระทบดงักลา่วเมื่อสามารถทาํได ้

2. เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึง่

ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิท”) ดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัรารอ้ยละ 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 

   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษัิท ออรั่ม แอนด ์ออรั่ม จาํกดั จาํหนา่ยสนิคา้และอปุกรณเ์บเกอรี ่ ไทย 100 100 

บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 จาํกดั จาํหนา่ยอาหารและเครือ่งดื่ม ไทย 100 100 

After You Hong Kong Limited แฟรนไชสร์า้นจาํหนา่ยอาหาร 

 และเครือ่งดื่ม 

เขตบรหิารพิเศษ

ฮ่องกงแหง่

สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

100 100 

บรษัิท เอย ูคิทเช่น จาํกดั ผลติและจาํหนา่ยอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 - 

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได ้หากบริษัทฯมีสิทธิไดร้บัหรือมีสว่นได้

เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่จาํนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

ค)  บริษัทฯนาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมีอาํนาจในการ

ควบคมุบรษัิทยอ่ยจนถึงวนัท่ีบรษัิทฯสิน้สดุการควบคมุบรษัิทยอ่ยนัน้   

ง) งบการเงินของบรษัิทยอ่ยไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษัิทฯ 

จ) สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตามงบการเงินของบรษัิทยอ่ยซึง่จดัตัง้ในตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักลา่วไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่าง

จากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตัดออกจากงบ

การเงินรวมนีแ้ลว้  

2.3 บรษัิทฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามวิธีราคาทนุ 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุม่บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว
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ไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพ่ือใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมซ่ึง่ไดม้ีการเปลีย่นแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหนีส้นิทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคา่

เครื่องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทาง

การเงิน  

มาตรฐานฉบบันีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บรษัิท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้าํหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินสาํหรบัสญัญา

เช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่ตํ่า 

การบญัชีสาํหรบัผูใ้หเ้ช่าไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงินทนุ 

กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบัติครัง้แรกโดย

ปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ 

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี                         

เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลอืกเพ่ิมเตมิ

ทางบญัชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั 

และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่ว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักลา่วไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรบัการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุม่บรษัิทเลอืกใชม้าตรการผอ่นปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลอืกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

- เลือกท่ีจะไมน่าํการลดคา่เช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มา

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า โดยทยอยปรบัลดหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตาม

สดัสว่นท่ีไดส้ว่นลด พรอ้มทัง้กลบัรายการคา่เสื่อมราคาจากสินทรพัยส์ทิธิการใชแ้ละดอกเบีย้จากหนีส้นิตาม

สญัญาเช่าท่ียงัคงรบัรูใ้นแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึน้ในกาํไรหรือ

ขาดทนุ 

- เลอืกท่ีจะไมน่าํสถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มาถือเป็นขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 36 เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

กลุม่บริษัทอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของเรื่องดงักลา่วตอ่งบการเงิน และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบตอ่

งบการเงินภายหลงัสิน้สดุมาตรการผอ่นปรนชั่วคราวดงักลา่ว 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี                           

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพ่ือใหม้ีเนือ้หาเท่า

เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทพิจารณาว่ามาตรฐานดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุม่บรษัิทในปีท่ีเริม่นาํมาตรฐานดงักลา่วมาถือปฏิบตั ิ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏิบัต ิ

 ตามท่ีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุม่บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  16 มาถือปฏิบตัิในระหวา่งปีปัจจบุนั โดยกลุม่บรษัิทได้

เลอืกปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงโดยปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงั

งบการเงินงวดกอ่นท่ีแสดงเปรยีบเทียบ 
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 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เน่ืองจากการนาํ

มาตรฐานเหลา่นีม้าถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน  

กลุม่เครือ่งมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย ์     

สินทรัพยห์มุนเวียน     

เงินลงทนุชั่วคราว 406,255 (406,255) - - 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 406,255 - 406,255 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 597,468 - (3,855) 593,613 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - 4,501 347,907 352,408 

เงินประกนัการเช่า 33,876 (4,654) - 29,222 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,071 - 1,273 6,344 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนี้สนิหมุนเวียน     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ท่ีถึงกาํหนด            

ชาํระภายในหนึง่ปี 

 

- 

 

- 

 

76,583 

 

76,583 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - - 274,873 274,873 

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 12,238 - (29) 12,209 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,461 - (1,011) 10,450 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 239,351 (153) (5,091) 234,107 
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(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน  

กลุม่เครือ่งมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย ์     

สินทรัพยห์มุนเวียน     

เงินลงทนุชั่วคราว 406,255 (406,255) - - 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 406,255 - 406,255 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 596,523 - (3,855) 592,668 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - 4,501 347,907 352,408 

เงินประกนัการเช่า 33,599 (4,654) - 28,945 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,071 - 1,273 6,344 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนี้สนิหมุนเวียน     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ท่ีถึงกาํหนด       

ชาํระภายในหนึง่ปี 

 

- 

 

- 

 

76,583 

 

76,583 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - - 274,873 274,873 

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 12,238 - (29) 12,209 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,742 - (1,011) 4,731 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 239,541 (153) (5,091) 234,297 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมลูคา่ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มลูคา่ตาม 

หลกัการ 

บญัชีเดมิ 

การจดัประเภทและวดัมลูคา่ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มลูคา่ยตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรอื

ขาดทนุ 

ราคาทนุ 

ตดัจาํหนา่ย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 83,934 - 83,934 83,934 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 406,255 406,049 206 406,255 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 12,364 - 12,364 12,364 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 200 - 200 200 

เงินประกนัการเช่า 33,876 - 29,222 29,222 

รวมสนิทรพัยท์างการเงิน 536,629 406,049 125,926 531,975 
  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มลูคา่ตาม 

หลกัการ 

บญัชีเดมิ 

การจดัประเภทและวดัมลูคา่ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มลูคา่ยตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรอื

ขาดทนุ 

ราคาทนุ 

ตดัจาํหนา่ย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 70,111 - 70,111 70,111 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 406,255 406,049 206 406,255 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 19,110 - 19,110 19,110 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 200 - 200 200 

เงินประกนัการเช่า 33,599 - 28,945 28,945 

รวมสนิทรพัยท์างการเงิน 529,275 406,049 118,572 524,621 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุม่บรษัิทไมไ่ดก้าํหนดใหห้นีส้นิทางการเงินใดวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอื

ขาดทนุ 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเช่า

สาํหรบัสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ี

เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรบัสญัญาเช่าท่ี

เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ กลุม่บรษัิทรบัรูม้ลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสญัญาเช่าดว้ย

มลูคา่ตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 

 (หนว่ย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,853 120,041 

หกั: สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ท่ีสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ่า (1,592) (780) 

บวก: สทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่ 269,297 269,297 

หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบรกิาร (127) (127) 

หกั: ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชี (36,975) (36,975) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่เพ่ิมขึน้จากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก 

 

351,456 

 

351,456 

หนีส้นิสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 351,456 351,456 

อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพ่ิมถวัเฉลีย่ถว่งนํา้หนกั (รอ้ยละตอ่ปี) 4.50 4.50 

   

ประกอบดว้ย   

หนีส้นิสญัญาเช่าหมนุเวียน 76,583 76,583 

หนีส้นิสญัญาเช่าไมห่มนุเวียน 274,873 274,873 

 351,456 351,456 

5. นโยบายการบัญชทีี่สาํคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสนิคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อกลุม่บริษัทไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กลา่วคือ เมื่อมีการสง่

มอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดร้บัหรือคาดว่าจะไดร้บัสาํหรบัสินคา้ท่ีไดส้่งมอบหลงัจากหกั

ประมาณการสนิคา้รบัคืนและสว่นลด โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

 กลุม่บริษัทไดจ้ดัใหม้ีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลกูคา้ท่ีซือ้

สนิคา้ครบตามจาํนวนเงินท่ีกาํหนด ซึง่ลกูคา้มีสทิธิในการนาํคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวลัตามเง่ือนไขท่ีกลุม่

บริษัทระบไุว ้กลุม่บริษัทรบัรูร้ายไดเ้มื่อไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสินคา้ในอนาคตใหล้กูคา้ หรือรบัรูเ้มื่อสิทธิในการ

เลอืกหมดอาย ุ 
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 กลุม่บริษัทประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิในการเลือกโดยการปันสว่นราคาของรายการใหแ้ก่ภาระท่ี

ตอ้งปฏิบตัิโดยอา้งอิงกับราคาสินคา้ท่ีคาดว่าจะส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้หากลกูคา้ใชส้ิทธิในการเลือก ปรบัปรุงดว้ย

ความนา่จะเป็นท่ีลกูคา้จะใชส้ทิธิในการเลอืก 

 จาํนวนเงินท่ีกลุม่บรษัิทไดร้บัหรือมีสิทธิไดร้บัจากลกูคา้แตย่งัมีภาระท่ีตอ้งโอนสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แสดงไวเ้ป็นหนีส้ิน

หมนุเวียนอ่ืน - รายไดร้อการรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏิบตัิตามภาระท่ีระบไุวใ้น

สญัญาเสรจ็สิน้ 

 รายไดจ้ากสญัญาแฟรนไชส ์

 กลุ่มบริษัทรับรูร้ายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสัญญาแฟรนไชสเ์ป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ

สญัญาแฟรนไชส ์

 รายไดค้่าสิทธิจากสญัญาแฟรนไชสค์าํนวณจากยอดขายของรา้นแฟรนไชสซ์ึง่เป็นไปตามเนือ้หาของสญัญาแฟรน

ไชสแ์ละรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

 รายไดด้อกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์าง

การเงินมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะ

นาํมลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสนิทรพัยท์างการเงิน (สทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้) มาคณู

กบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง

และรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 เงนิปันผลรบั 

 เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อบรษัิทฯมีสทิธิในการรบัเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู 

ซึง่ถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไมม่ีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสนิคา้ระหวา่งผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั

แลว้แตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูคา่ตามวิธีตน้ทนุมาตรฐานซึง่ใกลเ้คียงกบัตน้ทนุจรงิ 

 สนิคา้ซือ้มาเพ่ือขาย วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรอืมลูคา่สทุธิท่ี

จะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช ้

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 

 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุ 

 



 

หนา้ 101 

 

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูค่าตามราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและคา่เผ่ือการ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้มี) โดยราคาทนุรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือใหส้นิทรพัยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพ

ท่ีพรอ้มใชง้าน  

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณค์าํนวณจากราคาทนุของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณ ดงันี ้

สว่นปรบัปรุงท่ีดิน 5 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 2, 5, 10, 25 และ 30 ปี 

ระบบสาธารณปูโภค  5, 10 และ 25 ปี 

เครือ่งครวัและเครือ่งมือเครือ่งใช ้  2, 5 และ 10 ปี 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้าํนกังาน  5, 8 และ 10 ปี 

ยานพาหนะ  5 และ 8 ปี 

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาํหรบัท่ีดินและสินทรัพย์

ระหวา่งก่อสรา้งและติดตัง้ 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรพัย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหนา่ยสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุเมื่อกลุม่บรษัิทตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

5.6 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจาํหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) 

 กลุม่บริษัทตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์มม่ีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรพัยเ์มื่อมีขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปี

เป็นอยา่งนอ้ย 

 คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรม์ีอายกุารใหป้ระโยชน ์5 และ 10 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

โดยไมม่ีการคิดคา่ตดัจาํหนา่ยสาํหรบัคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรร์ะหวา่งติดตัง้ 

5.7 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการควบคมุการใช้

สนิทรพัยท่ี์ระบไุดส้าํหรบัช่วงเวลาหนึง่เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
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 นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่า

ระยะสัน้และสญัญาเช่าท่ีสนิทรพัยอ์า้งอิงมมีลูคา่ตํ่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัท่ีสนิทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) 

กลุม่บรษัิทบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธิการใชซ้ึง่แสดงสทิธิในการใชส้นิทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้นิตามสญัญาเช่าตามการจา่ย

ชาํระตามสญัญาเช่า 

 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุง

ดว้ยการวดัมูลค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของ

หนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกท่ีเกิดขึน้ จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ ณ 

วนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผล หกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั และประมาณการ

ตน้ทนุรือ้ถอนซึง่เป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้ 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี ้

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร          1 และ 3 ปี        บวกอายขุองสญัญาท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ท่ี

จะใชส้ทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญา 

เครือ่งครวัและเครือ่งมือเครือ่งใช ้        1, 2 และ 3 ปี บวกอายขุองสญัญาท่ีมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ี

จะใชส้ทิธิเลอืกในการขยายอายสุญัญา 

 หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อา้งอิงจะโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของ

สนิทรพัยด์งักลา่วไดร้วมถึงการใชส้ทิธิเลอืกซือ้ คา่เสือ่มราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของ

สนิทรพัย ์

 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยคา่เช่าคงท่ีหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า คา่เช่าผนัแปรท่ีขึน้อยู่

กบัดชันีหรอือตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื รวมถึงราคาใชส้ทิธิของสทิธิเลอืก

ซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุม่บริษัทจะใชส้ิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า 

หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุม่บริษัทจะใชส้ิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุม่บริษัทบนัทึกค่า

เช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเหตกุารณห์รือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระ

นัน้ไดเ้กิดขึน้  

 กลุม่บริษัทคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า

หรืออตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ิน

ตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

นอกจากนี ้มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่า 

การเปลีย่นแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมินสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิง 
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 สัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าตํ่า 

 สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัย์

อา้งอิงมีมลูคา่ตํ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณท่ี์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหแ้ก่ผู้

เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์

เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม

สญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในสว่นของกาํไรหรอื

ขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้าน

ของสนิทรพัยท่ี์เช่า หรอือายขุองสญัญาเช่า แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณท่ี์ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไมไ่ดโ้อนไปใหแ้ก่

ผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในสว่นของกาํไร

หรอืขาดทนุตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุม่บรษัิท หมายถึง บคุคลหรอืกิจการท่ีมีอาํนาจควบคมุบรษัิทฯหรอืถกูบรษัิทฯ

ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษัิท  

 นอกจากนี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทรว่มและบคุคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ทาํใหม้ีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่กลุม่บรษัิท ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังาน

ของบรษัิทฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิท 

5.9 เงนิตราต่างประเทศ 

 กลุม่บรษัิทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของแตล่ะกิจการนัน้ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรพัยแ์ละ

หนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินซึง่อยู่ในสกลุเงินตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณส์นิทรพัย์

สิทธิการใช ้หรือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยค่า กลุม่บริษัทรบัรูข้าดทนุจากการ

ดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้มลูค่าท่ี

คาดวา่จะไดร้บัคืนหมายถึง มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
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กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง

การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรพัยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใชแ้บบจาํลองการ

ประเมินมลูคา่ท่ีดีท่ีสดุซึง่เหมาะสมกบัสนิทรพัย ์ซึง่สะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหนา่ย

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซือ้กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไมม่ีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุม่บรษัิทจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยม์ีขอ้บ่งชีท่ี้แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์

รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลง กลุม่บรษัิทจะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยน์ัน้ และจะกลบั

รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าครัง้ลา่สดุ โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์

เพ่ิมขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่

เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ กลุม่บรษัิทจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุทนัที 

5.11 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 กลุม่บรษัิทรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 กลุม่บริษัทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี

กลุม่บรษัิทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุสาํรองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องกลุม่บรษัิท 

เงินท่ีกลุม่บรษัิทจ่ายสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระสาํหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืน ๆ ซึ่งกลุม่บรษัิทถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจาก

งานสาํหรบัพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดใหม้ีโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ 

โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุม่บริษัทคาํนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชนร์ะยะ

ยาวอ่ืนของพนักงานโดยใช้วิ ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
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 ผลกาํไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนร์ะยะยาว

อ่ืนของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรบัรูท้ัง้จาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการหรือเมื่อกิจการรบัรูต้น้ทุนการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไวใ้น

บญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่กลุม่

บริษัทจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่า

ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ  

5.12 ประมาณการหนี้สิน 

กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้

และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่กลุม่บรษัิทจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ 

และกลุม่บรษัิทสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ 

5.13 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบั

ใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ         แต่รบัรู ้

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้

ในจาํนวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่กลุม่บรษัิทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์าก

ผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 

 กลุม่บริษัทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะ

ทาํการปรบัลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอตอ่การนาํสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน ์

 กลุม่บรษัิทจะบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการ

ท่ีไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้ 

5.14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัติ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการทาํรายการ

เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็ตาม 
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สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีไมม่ีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั กลุม่บรษัิทจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงิน

ดงักลา่วดว้ยราคาของรายการตามท่ีกลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชีเรือ่งการรบัรูร้ายได ้

  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรกเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน และสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ โดยพิจารณา

จากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรพัยท์าง  การเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของ

สนิทรพัยท์างการเงิน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย  

 กลุม่บริษัทวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ยเมื่อกลุม่บริษัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้

เพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็น

การรบัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้  

 สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 

ทัง้นี ้ผลกาํไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักลา่วจะ

รบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ    

 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 

 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย

มลูคา่ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุิธรรมในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

 ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักลา่ว หมายรวมถึง ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคา้ เงินลงทนุ

ในตราสารทนุซึง่กลุม่บรษัิทไมไ่ดเ้ลอืกจดัประเภทใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน และ

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไมไ่ดร้บัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ 

 เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงนิ 

 กลุม่บริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกสาํหรบัหนีส้ินทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุการทาํรายการ และจดั

ประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ยโดยใชว้ิธีดอกเบีย้

ท่ีแทจ้ริง ทัง้นี ้ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตัดรายการหนีส้ินทางการเงินและการตัดจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรือขาดทนุ โดยการคาํนวณมลูค่าราคาทนุตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงสว่นลด

หรอืสว่นเกินมลูคา่ รวมถึงคา่ธรรมเนียมหรอืตน้ทนุท่ีถือเป็นสว่นหนึง่ของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี ้คา่ตดั

จาํหนา่ยตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุทางการเงินในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชีเมื่อสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง 

หรอืไดม้ีการโอนสทิธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดม้ีการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกือบ
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ทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึ่งความ

เสีย่งและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้   

กลุ่มบริษัทตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีส้ินนัน้แลว้มีการยกเลิก

ภาระผกูพนันัน้ หรอืมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นหนีส้นิทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหนีส้ิน

ใหมจ่ากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึง่มีขอ้กาํหนดท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมาก หรอืมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีส้นิท่ีมีอยูอ่ย่าง

เป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหนีส้นิเดิมและรบัรูห้นีส้นิใหม ่โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชี

ดงักลา่วในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

กลุม่บริษัทรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้คาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะ

ครบกาํหนดชาํระตามสญัญากับกระแสเงินสดทัง้หมดท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไดร้บัชาํระ และคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิโดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุม่

บริษัทวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน 12 

เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญันบัตัง้แตก่ารรบัรูร้ายการ

เริม่แรก กลุม่บรษัิทวดัมลูคา่ผลขาดทนุดว้ยจาํนวนเงินท่ีเทา่กบัผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายุ

ท่ีเหลอือยูข่องเครือ่งมือทางการเงิน  

กลุม่บรษัิทพิจารณาวา่ความเสีย่งดา้นเครดิตจะเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัเมือ่มีการคา้งชาํระการจา่ยเงินตามสญัญา 

ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมี

นยัสาํคญัและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือ

ดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

  กลุม่บริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ ดงันัน้ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจึงไมม่ีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดา้นเครดิต แต่

จะรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้ โดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับ

ลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจาํหนา่ยออกจากบญัชีเมื่อกิจการคาดวา่จะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีก

ตอ่ไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนัและแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงินก็

ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจท่ีจะ

ชาํระดว้ยยอดสทุธิ หรอืตัง้ใจท่ีจะรบัสนิทรพัยแ์ละชาํระหนีส้นิพรอ้มกนั 
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นโยบายการบญัชีทีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การค้า 

 ลกูหนีก้ารคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญสาํหรบัผล

ขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได ้ซึง่โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณก์ารเก็บ

เงินและการวิเคราะหอ์ายหุนี ้

เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้แสดงตามมลูค่ายตุิธรรม การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรพัย์

บนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ  

ข) เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะครบกาํหนดชาํระในหนึง่ปี รวมทัง้ท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมลูคา่ตามราคา

ทนุตดัจาํหน่าย บริษัทฯตดับญัชีสว่นเกิน/รบัรูส้ว่นตํ่ากว่ามลูค่าตราสารหนีต้ามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 

ซึง่จาํนวนท่ีตดัจาํหนา่ย/รบัรูนี้จ้ะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบีย้รบั 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ้

คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสถาบนัการเงินท่ีออกหลกัทรพัย ์

 กลุม่บรษัิทใชว้ิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัในการคาํนวณตน้ทนุของเงินลงทนุ  

  ในกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุม่บริษัทจะปรบัมลูคา่ของ

เงินลงทนุดงักลา่วใหม่โดยใชม้ลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีและมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทนุหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของสว่น

ของผูถื้อหุน้แลว้แตป่ระเภทของเงินลงทนุท่ีมีการโอนเปลีย่น 

 เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหวา่งสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีไดร้บักบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ จะถกูบนัทกึ

ในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 

5.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิให้

ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั

มลูค่า กลุม่บริษัทใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิซึง่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไมม่ีตลาด

ท่ีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้

ใหม้ากท่ีสดุ  

ลาํดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
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 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่

ยตุิธรรมสาํหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้

ประจาํ 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณ

การในเรือ่งท่ีมีความไมแ่น่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จาํนวนเงินท่ี

แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงันี ้

 รายได้รอการรับรู้จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 กลุม่บริษัทไดจ้ดัใหม้ีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลกูคา้ท่ีซือ้

สินคา้ครบตามจาํนวนเงินท่ีกาํหนด ซึ่งลูกคา้มีสิทธิในการนาํคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวลั กลุ่มบริษัท

ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศของสิทธิในการเลือกโดยการปันสว่นราคาของรายการใหแ้ก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิ

โดยอา้งอิงกบัราคาสนิคา้ท่ีคาดวา่จะสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้หากลกูคา้ใชส้ทิธิในการเลอืก ปรบัปรุงดว้ยความนา่จะเป็น

ท่ีลกูคา้จะใชส้ทิธิในการเลอืก ซึง่ฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการคาดการณค์วามนา่จะเป็นดงักลา่ว 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์

และมลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอื

ใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี ้ฝ่าย

บริหารจําเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ

สนิทรพัยน์ัน้ 

 สัญญาเช่า 

 การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมี่สิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

 ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า  ฝ่ายบริหารจํา เ ป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษั ทมี                              

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าโดย

คาํนึงถึงขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีทาํใหเ้กิดสิ่งจงูใจในทางเศรษฐกิจสาํหรบักลุม่บรษัิทใน

การใชห้รอืไมใ่ชส้ทิธิเลอืกนัน้ 

 การกําหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพ่ิม 

 กลุ่มบริษัทไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจใน

การกาํหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัทในการคิดลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้

การกูย้ืมส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีกลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็นเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มี
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มลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและ

หลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ 

 ประมาณการหนี้สินในการรือ้ถอน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัในการรือ้ถอนสิ่งตกแต่งและติดตัง้ และปรบัปรุงพืน้ท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้หเ้ช่าเมื่อสิน้สดุอายุ

สญัญาเช่า โดยกลุม่บริษัทจะรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอนเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระ

ผูกพันอันเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่าง

สมเหตสุมผล ในการประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอน ฝ่ายบริหารใชด้ลุยพินิจในการคาดการณเ์ก่ียวกบัตน้ทนุรือ้

ถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัย ์

 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์และผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของ

พนักงาน 

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน

ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานตา่งๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุม่บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลา่นัน้ 

ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ซือ้วตัถดุิบ - - 28,104 45,270 ราคาทนุบวกกาํไรสว่นเพ่ิม 

ขายสนิคา้              -             - 2,445 19 ราคาทนุบวกกาํไรสว่นเพ่ิม 

ขายอปุกรณ ์              -             - 40 - ราคาทนุบวกกาํไรสว่นเพ่ิม 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 2,768 772 อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา 

รายไดค้า่ธรรมเนียมแฟรนไชส ์ - - 195 89 อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา 

รายไดอ่ื้น - - 461 67 ราคาทนุบวกกาํไรสว่นเพ่ิม 

เงินปันผลรบั - - - 3,499 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     

คา่เช่าจ่าย 656 1,575 325 780 อตัราตามท่ีระบใุนสญัญา 

ซือ้ท่ีดินและอาคาร 14,991 - 14,991 - ราคาตลาด    
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 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุม่บรษัิทและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น (หมายเหตุ 10)     

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ลกูหนีก้ารคา้ - บรษัิทยอ่ย - - 507 21 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 507 21 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจา่ยแก่บรษัิทยอ่ย - - 2,092 2,945 

ลกูหนีอ่ื้น - บรษัิทยอ่ย - - 1,991 5,136 

รวมลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,083 8,081 

รวม - - 4,590 8,102 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ (หมายเหตุ 18) 

   

   

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เจา้หนีก้ารคา้ - บรษัิทยอ่ย - - 6,766 4,636 

รวมเจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,766 4,636 

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินทดรองจา่ยจากบรษัิทยอ่ย - - 1,388 - 

รวมเจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,388 - 

รวม - - 8,154 4,636 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการ

และผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 11,723 17,274 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 583 684 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน - 48 

รวม 12,306 18,006 
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8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 2,965 4,576 2,823 4,560 

เงินฝากธนาคาร 142,104 79,358 129,487 65,551 

รวม 145,069 83,934 132,310 70,111 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรพัยข์องกลุม่บริษัทมีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 0.55 

ต่อปี (2562: รอ้ยละ 0.10 ถึงรอ้ยละ 1.26 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: รอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 0.55 ต่อปี และ 2562: 

รอ้ยละ 0.10 ถึงรอ้ยละ 0.38 ตอ่ปี)  

9. เงนิลงทุนชั่วคราว 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้  

  หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ 402,088 

  บวก: การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรม 3,961 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 406,049 

เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบกาํหนด  

  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 206 

รวมเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบกาํหนด 206 

รวม 406,255 

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

      (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ    - - 501 11 

คา้งชาํระ     

 ไมเ่กิน 3 เดือน  - - 6 10 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 507 21 
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      (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั     

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 7,904 7,407 5,972 7,407 

คา้งชาํระ     

 ไมเ่กิน 3 เดือน  4,921 2,669 4,727 2,669 

 3 - 6 เดือน 17 200 17 200 

 6 - 12 เดือน 2 166 2 166 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 12,844 10,442 10,718 10,442 

ลกูหนีอ่ื้น     

เงินทดรองจ่ายแก่บรษัิทยอ่ย - - 2,092 2,945 

ลกูหนีอ่ื้น - บรษัิทยอ่ย - - 1,991 5,136 

ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,763 1,922 502 566 

รวมลกูหนีอ่ื้น 1,763 1,922 4,585 8,647 

รวม  14,607 12,364 15,810 19,110 

11. สินค้าคงเหลือ 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุให้

เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สนิคา้สาํเรจ็รูป 11,344 11,090 (21) - 11,323 11,090 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 618 470 - - 618 470 

วตัถดุิบ 16,823 16,697 (178) (39) 16,645 16,658 

วสัดสุิน้เปลอืง 10,292 10,480 (614) (203) 9,678 10,277 

รวม 39,077 38,737 (813) (242) 38,264 38,495 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุให้

เป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สนิคา้สาํเรจ็รูป 11,393 11,178 (21) - 11,372 11,178 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 618 470 - - 618 470 

วตัถดุิบ 16,038 17,059 (178) (39) 15,860 17,020 

วสัดสุิน้เปลอืง 9,319 10,443 (614) (203) 8,705 10,240 

รวม 37,368 39,150 (813) (242) 36,555 38,908 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทไดบ้นัทึกการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสทุธิท่ีจะไดร้บัเป็น

จาํนวนเงิน 0.6 ลา้นบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขาย และในระหว่างปี 

2562 กลุม่บริษัทมีการกลบัรายการปรบัลดมลูคา่สินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.2 

ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืท่ีรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในระหวา่งปี 
 

12. สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่น  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

ตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย  

เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดอืน 209 

รวมตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย 209 

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ  

หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ 120,142 

รวมสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 120,142 

รวม 120,351 
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13. สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

คา่ใชจ้า่ยจ่ายลว่งหนา้ 3,292 4,611 3,194 4,593 

ภาษีซือ้ท่ียงัไมถ่งึกาํหนด 2,186 1,120 2,024 1,032 

เงินประกนัระยะสัน้ 1,611 - 1,357 - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 339 - - - 

อ่ืน ๆ  2,514 2,668 1,858 2,653 

รวม 9,942 8,399 8,433 8,278 

14. เงนิฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คือ เงินฝากธนาคารซึง่บรษัิทฯไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัการจา่ย

ชาํระหนี ้ 

15. เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย  

 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบรษัิท ทนุชาํระแลว้ สดัสว่นเงินลงทนุ  ราคาทนุ เงินปันผลรบั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บรษัิท ออรั่ม แอนด ์

ออรั่ม จาํกดั 

1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - 3,499 

บรษัิท เอ็มแอนดเ์อ็ม 

2007 จาํกดั 

1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

After You Hong Kong 

Limited 

1 เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา 

1 เหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา 

100 100 32.50 

บาท 

32.50 

บาท 

- - 

บรษัิท เอย ูคิทเช่น 

จาํกดั 

1,000 - 100 - 1,000 - - - 

เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯไดม้ีมติเห็นชอบอนมุตัใิหจ้ดัตัง้บรษัิท เอย ูคิทเช่น จาํกดั 

บรษัิทดงักลา่วจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีทนุจดทะเบียน 1.0 ลา้นบาท และ

บรษัิทฯถือหุน้บรษัิทดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 100  



 

หนา้ 116 

 

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  

 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562 103,743 187,997 58,775 78,211 155,737 16,329 53,020 653,812 

ซือ้เพิ่ม - 1,444 1,492 17,451 9,926 2,122 126,567 159,002 

ประมาณการค่ารือ้ถอนท่ีถือเป็น

ตน้ทนุ - - - - 1,425 - - 1,425 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (2,685) (705) (198) (16) (3,604) 

โอนเขา้ (ออก) - 99,452 39,320 7,540 21,840 - (168,152) - 

31 ธนัวาคม 2562 103,743 288,893 99,587 100,517 188,223 18,253 11,419 810,635 

รายการปรบัปรุงจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ - - - - (11,260) - - (11,260) 

1 มกราคม 2563 103,743 288,893 99,587 100,517 176,963 18,253 11,419 799,375 

ซือ้เพิ่ม 10,867 4,748 1,837 5,264 6,687 - 57,001 86,404 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (1,346) (1,346) (5,646) - (350) (8,688) 

โอนเขา้ (ออก) 2,607 7,124 6,068 4,982 12,378 - (33,159) - 

31 ธนัวาคม 2563 117,217 300,765 106,146 109,417 190,382 18,253 34,911 877,091 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  

 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

1 มกราคม 2562 - 17,656 22,706 30,317 71,784 6,445 - 148,908 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัปี - 9,205 9,831 15,329 29,850 2,077 - 66,292 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัส่วนท่ี

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (1,295) (540) (198) - (2,033) 

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

รายการปรบัปรุงจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ - - - - (7,405) - - (7,405) 

1 มกราคม 2563 - 26,861 32,537 44,351 93,689 8,324 - 205,762 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัปี 515 11,340 12,067 16,847 29,134 1,906 - 71,809 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัส่วนท่ี

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (673) (793) (3,118) - - (4,584) 

31 ธนัวาคม 2563 515 38,201 43,931 60,405 119,705 10,230 - 272,987 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  

 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         

1 มกราคม 2562 - - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - - - 

เพิ่มขึน้ในปี - - 125 - 499 - - 624 

31 ธนัวาคม 2563 - - 125 - 499 - - 624 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

31 ธนัวาคม 2563 116,7002 262,564 62,090 49,102 70,178 8,023 34,911 603,480 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี         

2562 (จาํนวน 22.4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและบรหิาร)   66,292 

2563 (จาํนวน 27.0 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและบรหิาร)   71,809 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  

 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562 103,743 187,997 58,775 78,100 155,737 16,329 53,020 653,701 

ซือ้เพิ่ม - 1,444 1,492 17,313 9,249 2,122 126,492 158,112 

ประมาณการค่ารือ้ถอนท่ีถือเป็น

ตน้ทนุ - - - - 1,425 - - 1,425 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (2,685) (705) (198) (16) (3,604) 

โอนเขา้ (ออก) - 99,452 39,320 7,540 21,840 - (168,152) - 

31 ธนัวาคม 2562 103,743 288,893 99,587 100,268 187,546 18,253 11,344 809,634 

รายการปรบัปรุงจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ - - - - (11,260) - - (11,260) 

1 มกราคม 2563 103,743 288,893 99,587 100,268 176,286 18,253 11,344 798,374 

ซือ้เพิ่ม 10,867 4,748 1,708 3,980 5,221 - 54,253 80,777 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (1,346) (1,517) (5,754) - (350) (8,967) 

โอนเขา้ (ออก) 2,607 7,124 5,591 4,927 10,224 - (30,473) - 

31 ธนัวาคม 2563 117,217 300,765 105,540 107,658 185,977 18,253 34,774 870,184 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิและ อาคารและ  เครื่องครวัและ เครื่องตกแตง่  สินทรพัยร์ะหว่าง  

 ส่วนปรบัปรุง ส่วนปรบัปรุง ระบบ เครื่องมือ และเครื่องใช ้  ก่อสรา้งและ  

 ท่ีดิน อาคาร สาธารณปูโภค เครื่องใช ้ สาํนกังาน ยานพาหนะ ตดิตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

1 มกราคม 2562 - 17,656 22,706 30,287 71,784 6,445 - 148,878 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัปี - 9,205 9,831 15,306 29,847 2,077 - 66,266 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัส่วนท่ี

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย 
- - - (1,295) (540) (198) - (2,033) 

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

รายการปรบัปรุงจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ 
- - - - (7,405) - - (7,405) 

1 มกราคม 2563 - 26,861 32,537 44,298 93,686 8,324 - 205,706 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัปี 515 11,340 12,009 16,690 28,756 1,906 - 71,216 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัส่วนท่ี

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย 
- - (672) (963) (3,199) - - (4,834) 

31 ธนัวาคม 2563 515 38,201 43,874 60,025 119,243 10,230 - 272,088 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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

31 ธนัวาคม 2563 116,702 262,564 61,666 47,633 66,734 8,023 34,774 598,096 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี         

2562 (จาํนวน 22.4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและบรหิาร)   66,266 

2563 (จาํนวน 26.8 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและบรหิาร)   71,216 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีอปุกรณซ์ึง่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แตย่งัใชง้านอยู่ มลูค่าตามบญัชีก่อนหกั

คา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักลา่วมีจาํนวนเงิน 87.2 ลา้นบาท (2562: 56.1 ลา้นบาท)  

17. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร ์

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร ์                     

ระหวา่งติดตัง้ 

 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ราคาทนุ 19,963 1,157 21,120 

หกั: คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม (8,675) - (8,675) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 11,288 1,157 12,445 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

ราคาทนุ 19,052 762 19,814 

หกั: คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม (5,987) - (5,987) 

มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 13,065 - 13,827 

 การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสาํหรบัปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

มลูคา่ตามบญัชีตน้ปี 13,827 17,675 

ซือ้เพ่ิม 1,381 1,910 

คา่ตดัจาํหนา่ย (2,733) (2,264) 

ตดัจาํหนา่ย (30) (3,494) 

มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 12,445 13,827 
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18.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,766 4,636 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 30,190 26,597 24,061 24,020 

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,388 - 

เจา้หนีอ่ื้น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 21,440 12,968 20,380 12,885 

เจา้หนีค้า่งานก่อสรา้งและซือ้อปุกรณ ์ 3,204 3,695 3,186 3,678 

เงินปันผลคา้งจา่ย 82 66 82 65 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 18,010 29,327 17,552 28,930 

รวม 72,926 72,653 73,415 74,214 

19.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดร้อการรบัรู ้- คา่ขายสนิคา้ 4,825 5,473 4,825 5,473 

รายไดร้อการรบัรู ้- บตัรกาํนลัเงินสด 4,052 3,369 4,052 3,369 

รายไดร้อการรบัรู ้- สญัญาแฟรนไชส ์

 สว่นท่ีจะรบัรูภ้ายในหนึง่ปี 3,474 1,809 184 184 

รายไดร้อการรบัรู ้- โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 2,018 5,646 2,018 5,646 

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอนาํสง่ 2,880 3,874 2,657 3,760 

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมรอนาํสง่ 1,188 1,381 1,148 1,375 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 376 781 322 761 

อ่ืน ๆ 1,109 460 845 458 

รวม 19,922 22,793 16,051 21,026 
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20.  สัญญาเช่า 

 กลุม่บริษัททาํสญัญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพืน้ท่ีในอาคารและอปุกรณเ์พ่ือใชใ้นการดาํเนินงานรา้นขนมหวาน

และเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท โดยสญัญามีอายรุะหว่าง 1 ถึง 3 ปี ซึ่งบางสญัญาระบสุิทธิเลือกในการขยายอายุ

สญัญาเช่าและยกเลกิสญัญาเช่า 

 ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

  รายการเปลีย่นแปลงของบญัชีสนิทรพัยส์ทิธิการใชส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและสว่น

ปรบัปรุงอาคาร 

เครือ่งครวัและ

เครือ่งมือเครือ่งใช ้

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 344,833 7,575 352,408 

เพ่ิมขึน้ 38,408 1,260 39,668 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (59,979) (1,637) (61,616) 

รายการปรับปรุงจากการเลือกใช้

ม า ต ร ก า ร ผ่ อ น ป ร น ชั่ ว ค ร า ว       

สาํหรบัทางเลอืกเพ่ิมเติมทางบญัชี 

 

(25,261) 

 

(591) 

 

(25,852) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 298,001 6,607 304,608 

   

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและสว่น

ปรบัปรุงอาคาร 

เครือ่งครวัและ

เครือ่งมือเครือ่งใช ้

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 344,833 7,575 352,408 

เพ่ิมขึน้ 35,021 1,260 36,281 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (59,564) (1,637) (61,201) 

รายการปรับปรุงจากการเลือกใช้

ม า ต ร ก า ร ผ่ อ น ป ร น ชั่ ว ค ร า ว       

สาํหรบัทางเลอืกเพ่ิมเติมทางบญัชี 

 

(25,261) 

 

(591) 

 

(25,852) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 295,029 6,607 301,636 
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 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า 336,077 - 332,877 - 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจาํหนา่ย (26,573) - (26,213) - 

รวม 309,504 - 306,664 - 

หกั: สว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี (86,387) - (85,905) - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สว่นท่ีถงึกาํหนดชาํระเกิน

กวา่หนึง่ปี 

223,117 - 220,759 - 

 การวิเคราะหก์ารครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินขอ้ 34 ภายใตห้วัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 61,616 61,201 

ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิตามสญัญาเช่า 10,590 10,500 

คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 3,668 2,190 

ผลตา่งจากการลดคา่เช่า 1,866 1,866 

 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทไดร้บัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่า ซึ่งกลุ่มบริษัทเลือกใชแ้นวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยเลอืกท่ีจะไมน่าํการลดคา่เช่าตาม

สญัญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 โดยกลุ่มบริษัททยอยปรบัลดหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีครบ

กําหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส้่วนลด พรอ้มทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพยส์ิทธิการใช้และ

ดอกเบีย้จากหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ียงัคงรบัรูใ้นแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ี

เกิดขึน้จาํนวนเงิน 1.9 ลา้นบาทในสว่นของกาํไรหรอืขาดทนุ 
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 ง) อื่น ๆ 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 70.5 ลา้น

บาท (เฉพาะบรษัิทฯ: 68.7 ลา้นบาท) ซึง่รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทมี

รายการท่ีมิใช่เงินสดเพ่ิมขึน้สาํหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใชจ้าํนวน 39.4 ลา้นบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 36.0 ลา้นบาท) 

และหนีส้นิตามสญัญาเช่าจาํนวน 38.3 ลา้นบาท (เฉพาะบรษัิทฯ 35.2 ลา้นบาท) 

21. ประมาณการหนี้สินในการรือ้ถอน 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 12,238 10,596 12,238 10,596 

เพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 1,070 1,425 814 1,425 

ตน้ทนุทางการเงิน 589 217 582 217 

ยอดคงเหลอืปลายปี 13,897 12,238 13,634 12,238 

19.  สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํรอง

ผลประโยชนห์ลงั

ออกจากงานของ

พนกังาน 

สาํรอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของ

พนกังาน รวม 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่1 มกราคม 2562 1,687 7,622 9,309 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ:    

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  773 2,384 3,157 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 66 110 176 

ตน้ทนุบรกิารในอดีตและผลกาํไรหรอืขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 

 จากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ 404 - 404 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั    

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นทางการเงิน - 247 247 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:    

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั   

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 712 - 712 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหว่างปี - (896) (896) 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 3,642 9,467    13,109 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํรอง

ผลประโยชนห์ลงั

ออกจากงานของ

พนกังาน 

สาํรอง

ผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของ

พนกังาน รวม 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ:    

ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  917 2,381 3,298 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 92 126              218 

ตน้ทนุบรกิารในอดีตและผลกาํไรหรอืขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 

 จากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ - (2,170) (2,170) 

    ขาดทนุ (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั                                

ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ - 2,609 2,609 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 314 314 

 ส่วนท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ - (3,973) (3,973) 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:    

 ขาดทนุ (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั                               

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ 1,767 - - 

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (485) - - 

 สว่นท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 670 - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหวา่งปี - (1,283) (1,283) 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 6,603 7,471 14,074 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

เป็นจาํนวนประมาณ 1.5 ลา้นบาท  (2562: 2.2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของ

บรษัิทฯประมาณ 23 ปี (2562: 13 ปี) และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังานของบรษัิทฯประมาณ 6 ปี (2562: 

13 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.74 - 2.22 1.19 – 2.50 

อตัราการขึน้เงินเดือน  6.00 6.00 – 9.00 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน 5.73 - 34.38 0.00 – 50.00 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด (1,479) (809) 1,807 954 

อตัราการขึน้เงินเดือน  1,419 687 (1,161) (575) 

 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน (2,814) (3,095) 4,033 4,729 

23. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดร้อการรบัรู ้- สญัญาแฟรนไชส ์

 สว่นท่ีจะรบัรูเ้กินกวา่หนึง่ปี 7,263 6,364 463 647 

เงินประกนัคา้งจ่าย 5,928 4,017 4,246 4,017 

อ่ืน ๆ  167 1,080 73 1,078 

รวม 13,358 11,461 4,782 5,742 

24. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจัดสรรกาํไร

สทุธิประจาํปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา 

(ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไม่

สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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25. รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของธุรกิจ     

รา้นขนมหวาน 699,946 1,111,134 684,018 1,111,080 

การขายสนิคา้และวตัถดุิบ 20,387 46,676 18,622 46,696 

การขายและการจดังานนอกสถานท่ี 44,319 35,606 42,676 35,606 

แฟรนไชส ์ 3,286 899 195 89 

รวม 767,938 1,194,315 745,511 1,193,471 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 764,652 1,193,416 745,316 1,193,382 

รบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหนึง่ 3,286 899 195 89 

รวม 767,938 1,194,315 745,511 1,193,471 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใชจ้่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 229,193 301,045 226,029 300,111 

คา่เสือ่มราคา 133,425 66,292 132,417 66,266 

คา่ตดัจาํหนา่ย 2,733 2,264 2,733 2,264 

คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 5,711 96,027 4,229 95,140 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 220,344 325,092 217,065 331,817 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รูปและสนิคา้ระหวา่งผลติ (402) (2,272) (363) (2,360) 
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27. ภาษีเงนิได้ 

 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 

    

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบัปี 10,531 56,692 9,538 55,853 

รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของปีกอ่น (59) - (59) 23 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว (1,451) (635) (1,271) (635) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 9,021 56,057 8,208 55,241 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทนุจาก                   

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (390) (142) (390) (142) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ดีงันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 64,491 293,140 58,114 292,717 

     กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี                  

รอ้ยละ 20 12,898 58,628 11,623 58,543 

ผลกระทบของอัตราภาษีท่ีแตกต่าง (ร ้อยละ 8.25 และ                  

รอ้ยละ 15) (283) (29) - - 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั (106) (37) - - 

รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของปีกอ่น (59) - (59) 23 

ขาดทนุทางภาษีสาํหรบัปีท่ีไมไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์าษี           

เงินไดร้อการตดับญัชี 4 118 - - 



 

หนา้ 130 

 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีไมไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์                               

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 123 - - - 

การใชป้ระโยชนจ์ากขาดทนุทางภาษีงวดก่อนท่ีไมไ่ดบ้นัทกึ

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (92) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรบั:     

   คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้ม 489 1,225 485 1,223 

   คา่ใชจ้่ายท่ีมีสทิธิหกัไดเ้พ่ิมขึน้ (3,906) (3,848) (3,841) (3,848) 

   รายไดท่ี้ไดร้บัยกเวน้ (47) - - (700) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทนุ 9,021 56,057 8,208 55,241 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 2,779 1,677 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,815 2,622 

รายไดร้อการรบัรู ้- โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 404 1,129 

ปรบัปรุงคา่เช่าคา้งจา่ยตามวิธีเสน้ตรง - 202 

สญัญาเชา่ 1,712 - 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 150 - 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 163 - 

อ่ืน ๆ 191 233 

รวม 8,214 5,863 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ (28) (792) 

รวม (28) (792) 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 8,186 5,071 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 2,727 1,677 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,815 2,622 

รายไดร้อการรบัรู ้- โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคา้ 404 1,129 

ปรบัปรุงคา่เช่าคา้งจา่ยตามวิธีเสน้ตรง - 202 

สญัญาเชา่ 1,733 - 

คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 163 - 

อ่ืน ๆ 191 233 

รวม 8,033 5,863 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ (28) (792) 

รวม (28) (792) 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 8,005 5,071 

28. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

อ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

29. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุม่บริษัทท่ีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้น

การดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

 กลุม่บริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ ธุรกิจรา้นจาํหน่ายขนมหวาน

และเครื่องดื่ม และดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทนุจากการดาํเนินงานซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้

ในการวดักาํไรหรอืขาดทนุจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันัน้ รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรพัยท่ี์

แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามสว่นงานดาํเนินงานและเขตภมูิศาสตรแ์ลว้  

 ในปี 2563 และ 2562 กลุม่บริษัทไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ 
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30. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบรษัิทฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุ

สาํรองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยกองทนุสาํรองเลีย้งชีพทิสโกม้าสเตอรร์ว่มทนุ และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังาน

นัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็น

คา่ใชจ้่ายจาํนวนเงิน 1.7 ลา้นบาท (2562: 1.5 ลา้นบาท) 

31. เงนิปันผลจ่าย  

เงินปันผล อนมุตัิโดย 

เงินปันผลจ่าย 

ตอ่หุน้ เงินปันผลจ่าย 

  (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                   

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 0.19 154,967 

    

เงินปันผลระหวา่งกาล

ประจาํปี 2562 

ท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                 

เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 0.29 236,528 

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 3.8 ลา้นบาท (2562: 11.3 ลา้น

บาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งสว่นเพ่ิมเตมิโรงงาน การซือ้อปุกรณ ์และปรบัปรุงพืน้ท่ีเช่าสาํหรบัสาขาใหม ่(เฉพาะ

บรษัิทฯ: 3.5 ลา้นบาท (2562: 11.3 ลา้นบาท)) 

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 

กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพืน้ท่ีในอาคาร อายุของสญัญามี

ระยะเวลาตัง้แต ่1 ปี (2562: ตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจาํนวนเงินขัน้ตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญา

ขา้งตน้ ดงันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 2563 2562 2563 2562 

ภายใน 1 ปี 2.3 72.4 1.2 71.6 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี 0.1 48.4 0.1 48.4 
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32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซือ้วัตถุดิบ 

 บริษัทฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสญัญาซือ้วตัถดุิบกบับริษัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคา และเง่ือนไข

การซือ้ขายตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นบนัทกึขอ้ตกลงและสญัญา บนัทกึขอ้ตกลงและสญัญาดงักลา่วมีระยะเวลาตัง้แต ่

1 ถึง 3 ปี 

32.4 การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีหนงัสือคํา้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุม่บริษัทซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ

ภาระผกูพนัทางปฏิบตับิางประการตามปกติธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึ่งประกอบดว้ยหนงัสอืคํา้ประกนัเพ่ือคํา้ประกนั

การจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่เจา้หนีจ้าํนวนเงิน 7.6 ลา้นบาท (2562: 4.7 ลา้นบาท) 

33. ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยท่ี์วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2 (การวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกต

ไดข้องสนิทรพัย ์ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม) ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

สินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม     

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 120,142 

 

(หนว่ย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

สินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้  

   หนว่ยลงทนุ - กองทนุเปิดตราสารหนี ้ 406,049 

 ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

34. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

34.1 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุม่บริษัทประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีอ่ื้น สนิทรพัยท์างการเงินอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั เงินประกนัการเช่า เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้

อ่ืน และหนีส้นิตามสญัญาเช่า กลุม่บรษัิทมีความเสีย่งทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว และ

มีนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงันี ้
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 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 ลูกหนีก้ารคา้ 

 กลุม่บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคมุการใหส้ินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดวา่

จะเกิดผลขาดทนุทางการเงินท่ีมสีาระสาํคญั นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทมีการติดตามยอดคงคา้งของลกูหนีก้ารคา้อยา่ง

สมํ่าเสมอ 

 กลุม่บรษัิทพิจารณาการดอ้ยคา่ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะพิจารณาตดัจาํหนา่ยลกูหนีก้ารคา้ออกจาก

บญัชีหากลกูหนีน้ัน้คา้งชาํระเกินกวา่หนึง่ปีและไมไ่ดม้ีการดาํเนินการตามกฎหมายกบัลกูหนีร้ายดงักลา่ว 

 เครือ่งมือทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร  

 กลุม่บรษัิทบรหิารความเสีย่งดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลอืกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะลงทนุกบั

คู่สญัญาท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสนิเช่ือท่ีกาํหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือ

จะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรบัปรุงในระหว่างปี ขึน้อยู่กับความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการ

กระจกุตวัและบรรเทาผลขาดทนุทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดนดัชาํระของคูส่ญัญา 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงดา้นเครดิตของตราสารหนีไ้ม่สงูมากนกัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบัความ

นา่เช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสงูซึง่ประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้  

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เครื่องมือทางการเงิน และ

หนีส้ินตามสญัญาเช่า ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี ซึ่งใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจบุนั 

 สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสาํหรบัสินทรพัย์

และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกาํหนด หรือวันท่ีมีการกาํหนดอัตรา

ดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) ไดด้งันี ้
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้    

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 132.4 12.7 145.1 0.05 - 0.55 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - - - 14.6 14.6 - 

สนิทรพัยท์างการเงินอ่ืน 0.2 - - 120.2 120.4 0.38 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 

เงินประกนัการเช่า - - - 29.4 29.4 - 

 0.2 - 132.6 176.9 309.7  

หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 72.9 72.9 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 86.4 223.1 - - 309.5 4.50 

 86.4 223.1 - 72.9 382.4  

 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบีย้    

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 78.2 5.7 83.9 0.10 - 1.26 

เงินลงทนุชั่วคราว 0.2 - - 406.1 406.3 1.05 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - - - 12.4 12.4 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 

 0.2 - 78.4 424.2 502.8  

หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 72.7 72.7 - 

 - - - 72.7 72.7  
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 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบีย้    

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 129.0 3.3 132.3 0.05 - 0.55 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - - - 15.8 15.8 - 

สนิทรพัยท์างการเงินอ่ืน 0.2 - - 120.2 120.4 0.38 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 

เงินประกนัการเช่า - - - 29.0 29.0 - 

 0.2 - 129.2 168.3 297.7  

หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 73.4 73.4 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 85.9 220.8 - - 306.7 4.50 

 85.9 220.8 - 73.4 380.1  

  
 

 

 

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบีย้    

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี ปรบัขึน้ลง   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ตามราคา ไมม่ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตลาด ดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 

สินทรัพยท์างการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 65.0 5.1 70.1 0.10 - 0.38 

เงินลงทนุชั่วคราว 0.2 - - 406.1 406.3 1.05 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - - - 19.1 19.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั - - 0.2 - 0.2 0.25 

 0.2 - 65.2 430.3 495.7  

หนี้สนิทางการเงนิ       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - - 74.2 74.2 - 

 - - - 74.2 74.2  
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุม่บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางการคา้ โดยรกัษา

ระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ือใหเ้พียงพอตอ่สภาพคลอ่งท่ีตอ้งการ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณา

จากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไมค่ิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
เมื่อทวงถาม 

ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,126 71,800 - - 72,926 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 98,549 235,959 1,569 336,077 

รวม 1,126 170,349 235,959 1,569 409,003 

  
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เมื่อทวงถาม 

ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 2,511 70,904 - - 73,415 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - 97,949 233,559 1,369 332,877 

รวม 2,511 168,853 233,559 1,369 406,292 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเครือ่งมือทางการเงินสว่นใหญ่ของกลุม่บรษัิทจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ หรอืมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บรษัิทจึงประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งมอืทางการเงินใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชี

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

35. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคใ์นการบริหารจัดการทุนท่ีสาํคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทและเสริมสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเท่ากบั 0.53:1 (2562: 0.16:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่

ทนุเทา่กบั 0.52:1 (2562: 0.15:1) 
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36. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯไดม้ีมติเห็นชอบเรือ่งตอ่ไปนี ้

- อนมุตัิใหบ้ริษัท เอย ูคิทเช่น จาํกดั เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1.0 ลา้นบาท เป็น 30.0 ลา้นบาทโดยการออก

หุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 0.29 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และบริษัทฯจะถือหุน้ในบรษัิทดงักลา่ว

ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

- อนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซึง่จะจดัขึน้ในเดือนเมษายน 2564 ในเรือ่งการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 48.9 ลา้นบาท เงินปันผลนีจ้ะจ่าย

และบนัทกึบญัชีหลงัจากไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

37. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 
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