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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วสัิยทัศน์ และเป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจร้านของหวานท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน และ
รักษาความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของ “อาฟเตอร์ ย”ู ให้มีความตอ่เน่ือง ด้วยความใสใ่จในรายละเอียดรวมถงึการสร้างสรรค์
เมนใูหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการเพิ่มสาขาร้านขนมอย่างต่อเน่ืองทัง้ให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริการทั่ว
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และมีแผนท่ีจะขยายไปตามหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีก าลงัซือ้สงู นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิค้าและขยายสายผลิตภณัฑ์
สินค้าอีกด้วย 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

2548 - บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ซีมนัช์ จ ากดั โดยครอบครัวกนกวฒันาวรรณ และ ครอบครัว ต. สวุรรณ
และเครือญาติ เพ่ือประกอบธุรกิจร้านอาหาร ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 2 ล้านบาท  

2550 - เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาทในเดือนมีนาคม  

- เปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจเป็นร้านของหวาน เร่ิมด าเนินกิจการร้านของหวานภายใต้แบรนด์ อาฟ
เตอร์ ย ูโดยเปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาแรก ท่ีเจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 

2551 - เปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั เพ่ือให้สอดคล้องกบัตราสินค้าของบริษัทฯ 

2552 - เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาท่ี 2  คือ สาขาลา วิลลา่ พหลโยธิน 

2553 - บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยได้จัดตัง้บริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จ ากัด(“อาฟเตอร์ ยู 
2007”)  ขึน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2553 และได้โอนซือ้ทรัพย์สินทัง้หมดของอาฟเตอร์  ย ูสาขาทองหลอ่เข้า
มาในอาฟเตอร์ ย ู2007  

- เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหมจ่ านวน 1 สาขา คือ สาขาเซน็ทรัลเวิลด์ ภายใต้บริษัทฯ 

- จากเหตกุารณ์ไฟไหม้ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ ท าให้ร้านอาฟเตอร์ ย ูสาขาเซน็ทรัลเวิลด์ต้องปิดไป 

2554 - เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหมจ่ านวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และคริสตลัพาร์ค ภายใต้บริษัทฯ 

- เพิ่มสายผลิตภณัฑ์เพ่ือวางจ าหน่ายส าหรับการซือ้กลบับ้านหรือเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้และขนมบรรจหุอ่
พลาสติก   

2555 - บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยได้โอนซือ้ทรัพย์สินทัง้หมดของอาฟเตอร์  ยู สาขาทอง
หลอ่จากอาฟเตอร์ ย ู2007 เข้ามาในบริษัทฯ 
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ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

- ขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในศูนย์การค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ เปิดอาฟเตอร์  ยู สาขาใหม่จ านวน 3 
สาขา คือ เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้บริษัทฯ และอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ์ 
ภายใต้ อาฟเตอร์ ย ู2007 

- ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การบริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี และขายสง่สนิค้า 

2556 - เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาเซน็ทรัลเวิลด์อีกครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ 

- บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดยโอนซือ้สินทรัพย์ในการด าเนินงานทัง้หมดของอาฟเตอร์  ย ู2007 
จ านวน 2 สาขาได้แก่ สาขาอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3  และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ เข้ามาในบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

2557 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท ในเดือนกรกฏาคม และ 50 ล้านบาท ในเดือน
ธนัวาคม เพื่อรองรับการขยายการด าเนินงานและสาขาของบริษัทฯ  

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คือ เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแควร์วนั 

- ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดเคร่ืองหมายการค้า ครัม (Crumb) สาขาแรกท่ี
สาขาเซน็ทรัลเอม็บาสซ่ีในเดือนมิถนุายน 

- เร่ิมจ าหน่ายของท่ีระลกึภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ู

2558 - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท ในเดือนเมษายนเพ่ือรองรับการขยายการ
ด าเนินงานและสาขาของบริษัทฯ  

- ขยายสาขาครอบคลุมการขยายตัวของเขตเมือง โดยเปิดอาฟเตอร์  ยู สาขาใหม่จ านวน 5 สาขา คือ 
สาขาคริสตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลล์บางแค และฟิวเจอร์พาร์ครังสติ 

- ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของ
ธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต 

- บริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ขึน้เพ่ือ
ด าเนินการจดัซือ้วตัถดุิบในการผลติให้แก่บริษัทฯ 

- ปิดร้านไอศกรีมโฮมเมด Crumb ท่ีสาขาเซน็ทรัลเอม็บาสซ่ี ในเดือนกนัยายน เน่ืองจากผลการด าเนินงาน
ไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 

2559 - เร่ิมด าเนินการผลิตส าหรับโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือน
มกราคม 

- ขยายสาขาอาฟเตอร์ ย ูอย่างต่อเน่ือง โดยเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอร์มินอล 21 ซีคอนสแควร์ และ
เซน็ทรัลป่ินเกล้า 

- ขยายสายผลติภณัฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านน า้แข็งไสเคร่ืองหมายการค้า เมโกริ สาขาแรกท่ีเดอะคอมมอนส์ 
ซอยทองหลอ่ 17 ในเดือนกมุภาพนัธ์ และสาขาที่ 2 ท่ีสยามสแควร์วนั ในเดือนมิถนุายน 

- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 
ในเดือนมีนาคม 
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ปี พัฒนาการที่ส าคัญ 

- เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาทและเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 54 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 56 ล้านบาท เป็น 72.50 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ 
จ านวน 1.50 ล้านหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทจ านวน 1.91 ล้านหุ้น และประชาชนจ านวน 
161.59 ล้านหุ้น 

- บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 165 ล้านหุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ให้แก่
ประชาชน (IPO) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในวนัท่ี 
14 -16 ธนัวาคม 2559 

- บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ MAI ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

- ก่อสร้างส านักงานแห่งใหม่ เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน สถานท่ีฝึกอบรมพนักงาน และศูนย์กระจาย
สินค้า เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

2560 

 

 

 

- เปิดไลน์ผลติภณัฑ์ ใหม ่“อาฟเตอร์ ย ูทเุรียน” ท่ีห้างพารากอน 

- เปิด 8  สาขาใหม่ ใน เขต กทม. และปริมณฑล ได้แก่ สาขาเมืองทองธานี , โรงพยาบาลกรุงเทพ, เอสพ
ละนาด รัชดา, MBK,  เดอะ พรอมานาด, เซน็ทรัลบางนา ,  และ เซนทรัล เวสเกต 

- เปิด สาขาแรก ใน ต่างจงัหวดั ท่ี เดอะ มอลล์ โคราช 

- ขยายสายผลติภณัฑ์ใหม ่คือ เร่ิมเปิด  “อาฟเตอร์ ย ูทเุรียน“ ท่ีสยามพารากอน เม่ือ พฤษภาคม 2560  

- โรงงานผลติได้ผ่าน Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) เม่ือ เดือน มิถนุายน 2560 

-       เร่ิมบริการ Catering ตา่งประเทศ ท่ี สงิคโปร์ และ มาเลเซีย ในไตรมาส 4 

-       เร่ิมกิจกรรม Co-Branding กบัร้านกาแฟชัน้น า โดยสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิบูย่า ฮนัน่ีโทสต์    ชอคโก
แลตบราวน่ี และ ไอศกรีม  เข้าไปขายในสาขา Reserve ของสตาร์บคั 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ านวน 1 บริษัท ภายใต้นโยบายการด าเนินงานตามประเภทธุรกิจ โดยมี
โครงสร้างธุรกิจ ดงันี ้ 

 
 

 

 

บมจ. อาฟเตอร์ ยู  
จ าหน่ายขนมหวาน 

บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 
จ าหน่ายสินค้าและอปุกรณ์เบเกอร่ี 

  100% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบง่ตามประเภทการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

สายผลติภณัฑ์ / กลุม่ธุรกิจ 
 

ด าเนินการ
โดย 

2560 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย        
1. รายได้จากร้านขนมหวาน บริษัทฯ 704.29 95.77 597.83 98.26 406.53 97.99 
2. รายได้จากการจดังาน
นอกสถานท่ีและการ
รับจ้างผลิต 

บริษัทฯ 19.67 2.67 8.55 1.41 7.74 1.87 

รายได้จากการขายรวม  723.96 98.45 606.38 99.67 414.27 99.86 
รายได้อ่ืน  11.42 1.55 2.01 0.33 0.58 0.14 
รวม  735.38 100.00 608.39 100.00 414.86 100.00 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้คา่ฝากขายหนงัสือ รายได้จากบตัรของขวญั
ท่ีหมดอายแุละลกูค้าไมไ่ด้น ามาใช้ และเงินชดเชยค่าความเสียหายจากการก่อสร้างลา่ช้า 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1) ธุรกิจร้านขนมหวาน  

1.1) ร้านอาฟเตอร์ ย ู 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการร้านขนมหวาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ูซึง่มีแนวการตกแตง่ร้านท่ีให้บรรยากาศอบอุ่น
เหมือนอยู่กบัครอบครัว และด้วยแนวคิดของร้านท่ีดสูบายเป็นกนัเอง และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ท าให้กลุ่มผู้บริโภค มี
หลากหลายครอบคลมุทกุเพศ วยัและอายตุัง้แตเ่ด็กนกัเรียนไปจนถงึผู้สงูอาย ุดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีผลติภณัฑ์ท่ีเป็นของหวานและ
เคร่ืองด่ืมรวมกวา่ 100 รายการ แบง่เป็นประเภทหลกัๆ ดงันี ้

– ของหวาน ประกอบด้วย ของหวานปรุงสดเสิร์ฟร้อนคู่กบัไอศกรีม โดยมีเมนหูลกัท่ีได้รับความนิยมอย่างสงูจากลกูค้า 
เช่น สินค้ากลุ่ม ฮันน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา น า้แข็งไสคากิโกริ เค้ก ไอศกรีม นอกจากนีย้ังมีคุกกีแ้ละขนมบรรจุห่อ
พลาสติกเพ่ือวางจ าหน่ายส าหรับการซือ้กลบับ้านหรือเป็นของฝาก 

– เคร่ืองด่ืม เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต น า้ผลไม้ป่ัน  
– ของที่ระลกึ เช่น เสือ้ สมดุ และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการท าขนม แก้วน า้  
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ชิบูย่า ฮนันีโ่ทส 

 
สตรอว์เบอร์รีชีสเคก้ คากิโกริ 

 
               โฮจิฉะ 

 
บานาน่ามฟัฟิน 

 
ช็อคโกแลตลาวา  

 
matcha macchiato 

 
Shibuya  Toast “to  go” 

 

 
Nomyen Kakikori “to-go” 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ย ูมีจ านวนทัง้สิน้ 26 สาขา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ สาขา จังหวัด ลักษณะที่ตัง้ของสาขา 

1 เจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 
2 ลา วิลลา่ พหลโยธิน กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 
3 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
4 คริสตลัพาร์ค  กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 
5 เซน็ทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
6 อินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 
7 สีลมคอมเพลก็ซ์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
8 เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
9 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 

10 สยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
11 คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์  นนทบรีุ คอมมนิูตีม้อลล์ 
12 ทา่มหาราช  กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 
13 เมกาบางนา  สมทุรปราการ ศนูย์การค้า 
14 เดอะมอลล์บางแค  กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
15  ฟิวเจอร์พาร์ครังสติ ปทมุธานี ศนูย์การค้า 
16 เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
17 ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
18 เซน็ทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
19 เมืองทองธานี  นนทบรีุ ศนูย์ประชมุ 
20 โรงพยาบาลกรุงเทพ  กรุงเทพฯ โรงพยาบาล 

    21 เอสพละนาด รัชดา กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
22 MBK กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
23 เดอะ พรอมานาด  กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
24 เซน็ทรัลบางนา กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 
25 เดอะมอลล์ โคราช นครราชสีมา ศนูย์การค้า 
26 เซน็ทรัล เวสเกต นนทบรีุ ศนูย์การค้า 

 
1.2) ร้านเมโกริ  
 
ในปี 2558 เมนนู า้แข็งไส คากิโกริ ท่ีให้บริการในร้าน อาฟเตอร์ ย ูได้รับความนิยมและผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
จนได้รับการบรรจเุป็นเมนหูลกัของร้าน ใน เม่ือ ปี 2559 บริษัทฯ เลง็เหน็โอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานผู้บริโภค บริษัทฯ จงึได้
ขยายสายผลิตภณัฑ์สู่ร้านน า้แข็งไสภายใต้ช่ือ ” เมโกริ “ ซึง่ร้านน า้แข็งไสนีมี้แนวการตกแต่งร้านท่ีให้บรรยากาศแบบสบายเป็น
กนัเอง ท าให้ผู้บริโภครู้สกึผ่อนคลายเสมือนอยู่บ้าน ด้วยแนวคิดของร้านน า้แข็งไสที่เป็นของหวานคู่กบัเขตเมืองร้อนของประเทศ
ไทย กลุม่ผู้บริโภคจงึมีความหลากหลายไมใ่ช่เพียงแค่กลุม่ นกัเรียน นกัศกึษา คนท างาน เทา่นัน้ แตค่รอบคลมุไปถงึกลุม่แม่บ้าน 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หน้า 7 

 

ไปจนถึงผู้ สูงอายุ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เป็นน า้แข็งไสหลากหลายเมนูท่ีถูกเลือกสรรพิเศษ อาทิ Ichigo and yogurt, Mont Blanc 
Chestnut, Hojicha, Ume เป็นต้น 

    
Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut Hojicha Ume 

สาขาร้านเมโกริ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 1 สาขา โดยมีรายละเอียด ดงันีi้ 

ล าดับ สาขา จังหวัด ลักษณะที่ตัง้ของสาขา  

1 สยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า  
 

2) ธุรกจิการบริการจัดงานนอกสถานที่ และการรับจ้างผลิต 

บริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าไปสูก่ารบริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี เช่น งานสงัสรรค์ งานแต่งงาน งาน
จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลกัท่ีได้ให้บริการ ได้แก่ ชิบูย่า ฮันน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา สตรอว์เบอร์รีครัมเบิล้ และอ่ืนๆ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการรับจ้างผลิตสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ให้กบัลกูค้ากลุม่ตา่งๆ เช่น ผู้ประกอบการ
สายการบิน และร้านอาหาร ซึง่มีผลติภณัฑ์หลกัท่ีจ าหน่าย อาทิ พาย คกุกี ้ขนมปัง ของหวานตา่ง ๆ  

                                        

                       การจดังานนอกสถานที ่                                   รบัจ้างผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษัทฯ        
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

2.2.1 การสร้างความแตกต่างในผลติภัณฑ์และบริการ 

ปัจจยัท่ีสง่ผลให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งก้าวหน้าและมัน่คงในธุรกิจขนมหวานและเบเกอร่ี คือ การสร้างความแตกตา่งในผลิตภณัฑ์
และบริการของบริษัทฯ จากผู้ประกอบการรายอ่ืน (Differentiate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การรับรู้และเป็นท่ีรู้จกัของผลิตภณัฑ์และบริการ (Brand Awareness)  

จากการเปิดตวัสาขาแรกของร้านขนมหวานและเบเกอรร่ีภายใต้ช่ือ “อาฟเตอร์ ย”ู ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอยา่ง
ดีจากผู้บริโภค จากการบอกปากต่อปาก และการสื่อสารผ่านทางสงัคมออนไลน์ (Social Network) ถงึคณุภาพผลิตภณัฑ์และ
บริการของ อาฟเตอร์ ย ูสง่ผลให้ความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ อาฟเตอร์ ย ูเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั ร้าน
อาฟเตอร์ ย ูเร่ิมมาจากคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีมีความช่ืนชอบในการท าขนมหวานมาตัง้แต่
เดก็ และจากการสัง่สมประสบการณ์ในการท าขนมหวานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการเขียนหนงัสือสตูรขนมหวาน “May 
Made” ท าให้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ูเป็นท่ียอมรับในหมูค่นท่ีรักการท าและรับประทานขนมหวาน ประกอบกบัความเป็น
ตวัตนของร้านท่ีเป็นของหวานสดเสิร์ฟร้อน ความใสใ่จในรายละเอียด และการน าเสนอและสร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ ออกมาอยา่ง
ตอ่เน่ือง รวมไปถงึแนวคิดของร้านท่ีดสูบายเป็นกนัเองและสามารถเข้าถงึลกูค้าได้ ท าให้เคร่ืองหมายการค้าอาฟเตอร์ ย ู เป็นท่ี
ยอมรับในหมู่ผู้ ท่ีช่ืนชอบการรับประทานของหวานทกุเพศ ทกุวยัตัง้แตเ่ดก็นกัเรียน คนท างาน ตลอดจนถงึผู้สงูอาย ุ 

2) คณุภาพและรสชาติของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นในเร่ืองการคิดค้นผลติภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหมข่ึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองและน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
แตกตา่งจากคูแ่ข่งให้กบัผู้บริโภค รวมถึงคณุภาพของสนิค้า ความสดใหม่ของวตัถดุิบท่ีน ามาใช้ และความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์ บริษัทฯ เร่ิมต้นจากการน าเสนอผลติภณัฑ์ของหวานปรุงสดท่ีท าสดเสร์ิฟคู่กบัไอศกรีม ซึง่มีความแตกตา่งจากร้าน
ขนมหวานทัว่ไปในเวลานัน้ จนได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้น ารายแรกๆ ส าหรับของหวานปรุงสด บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการ
ควบคมุคณุภาพโดยเร่ิมตัง้แต่การจดัหาวตัถดุิบ โดยการคดัสรรวตัถดุิบชัน้ดีและได้มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบ
คณุภาพของวตัถดุิบก่อนน าเข้าสูก่ระบวนการผลติท่ีพิถีพิถนั ซึง่ด าเนินการโดยโรงงานครัวกลางของบริษัทฯ เอง รวมทัง้บริษัทฯ มี
ระบบการขนสง่วตัถดุิบและอาหารจากโรงงานครัวกลางมายงัร้านสาขาด้วยรถขนสง่ของบริษัทฯ เองรวมทัง้การใช้บริการบริษัท
ขนสง่ท่ีมีมาตรฐาน ท าให้สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ท่ีสง่ไปยงัสาขาตา่งๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีปรุงท่ีสาขาก็จะมี
การตรวจสอบคณุภาพก่อนที่จะเสิร์ฟให้กบัลกูค้า ท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภาพและมีมาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการพฒันาและคิดค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีเมนพูิเศษเพ่ือน าเสนอแก่ลกูค้าในช่วง
เทศกาลส าคญัตา่งๆ เช่น วนั Halloween และวนั Valentine ซึง่โดยเฉล่ียบริษัทฯ จะออกเมนอูาหารแนะน าใหม่ ทกุ 2 เดือน เพ่ือ
สร้างความแปลกใหม ่ เพิ่มทางเลือกให้ลกูค้า รวมทัง้สร้างความแตกตา่งจากคู่แข่ง และยงัสง่เสริมให้เกิดการเพิ่มความถ่ีในการ
รับประทานของหวานของลกูค้าได้อีกด้วย ซึง่เมนดูงักลา่วสว่นใหญ่ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับอยา่งดีจากลกูค้า 
ส าหรับบางเมนท่ีูได้รับความนิยมมากก็จะบรรจเุป็นเมนปูระจ าเพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  

3) การบริการเป็นเลิศ 

บริษัทฯ เน้นย า้ในเร่ืองคณุภาพการให้บริการและการสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคทกุครัง้ท่ีเข้ามารับประทานของหวานหรือ
ใช้บริการของ อาฟเตอร์ ย ูโดยลกูค้าจะได้รับการต้อนรับจากพนกังานท่ีมีรอยยิม้และใบหน้าท่ีแจ่มใส เป็นกนัเอง มีมารยาทและ
อธัยาศยั ได้รับการแนะน าสนิค้า และการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และค านงึถงึความสะอาดซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจ



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หน้า 9 

 

อาหารและของหวาน ซึง่บริษัทฯ มีผู้จดัการเขต และผู้จดัการฝ่ายควบคมุมาตรฐาน เข้ามาสุม่ตรวจสอบคณุภาพการให้บริการ
ของพนกังานทกุคนตัง้แตพ่นกังานในครัว พนกังานเสิร์ฟ แคชเชียร์ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ วางไว้ รวมทัง้มีการพฒันาคณุภาพและทกัษะการให้บริการของพนกังานประจ าร้านอยูเ่ป็นประจ า เพ่ือให้ลกูค้า
ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการสุม่ส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าจากการเข้ามารับประทานขนมหวานที่
ร้านผา่นทางแบบสอบถาม เพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงการบริการอีกด้วย 

4) การสร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภค 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการสร้างและรักษาความพงึพอใจของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ให้ความใสใ่จในการ
ปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีได้รับข้อมลูจากการแสดงความเหน็ในใบแสดงความคิดเหน็ของผู้บริโภคทกุใบ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานพดูคยุสอบถามความพอใจจากผู้บริโภคอยา่งใกล้ชิด  

5) การรักษาและขยายฐานลกูค้า 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสะสมคะแนนของลกูค้าโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 สมาชิกร้านอาฟเตอร์ ย ูมีใกล้เคียง 300,000 คน 
โดยสมาชิกจะได้รับการสะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได้ 1 คะแนน ซึง่สมาชิกจะได้รับสทิธิประโยชน์จากการสะสมคะแนนโดย
การน าคะแนนสะสมภายในปีมาใช้แลกของรางวลัในปีถดัไป อีกทัง้บริษัทฯ มีการน าเสนอข่าวสารหรือเมนใูหม่ๆ  ของอาฟเตอร์ ย ู
ผ่านทางข้อมลูสมาชิก เช่น ทางอีเมล เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนี ้
บริษัทฯ สามารถน าข้อมลูสมาชิกดงักลา่วไปใช้ในการเก็บสถิติและวิเคราะห์ศกึษาข้อมลูสมาชิกเพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรม
ของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้  

6) การตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ 

บริษัทฯ เน้นการท าการตลาดบนสงัคมออนไลน์ (Social Media) ผ่านช่องทางตา่งๆ คือ  
- facebook ของบริษัทฯ  (https://www.facebook.com/afteryoufanpage)   
- Instagram ของร้านอาฟเตอร์ ย ู(https://www.instagram.com/afteryoudessertcafe)  
- Instagram ของร้านเมโกริ (https://www.instagram.com/maygori) 
- Instagram ของคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (https://www.instagram.com/mayafteryou)  
ซึ่งการท าการตลาดผ่านช่องทางดงักล่าวท าให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่ม

วยัรุ่นท่ีมารับประทานกบักลุม่เพ่ือนหรือพาครอบครัวมารับประทานของหวานท่ีร้าน การท าการตลาดผ่านช่องทางดงักลา่วท าให้
เกิดการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้เกิดการซือ้ซ า้ของกลุม่ลกูค้าเดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุม่ลกูค้าใหม่ รวมไปถึงการ
สง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของเคร่ืองหมายการค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางอีเมลจากข้อมลูสมาชิกของร้านอาฟเตอร์ 
ย ูเป็นอีกช่องทางในการน าเสนอสินค้าใหม่ๆ  หรือสนิค้าตามเทศกาลตา่งๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือวา่การท าการตลาดแบบปากตอ่ปาก 
หรือผ่านสังคมออนไลน์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ท าให้เกิดการกระตุ้ นยอดขาย และมี
ประสทิธิภาพสงู เน่ืองจากสามารถกระจายตวัได้อยา่งรวดเร็วและมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจของลกูค้าสงูในขณะที่มีต้นทนุต ่า 
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7) ท่ีตัง้สาขาในจดุท่ีส าคญั (Strategic Location) 

กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการขยายสาขาโดยได้เร่ิมจากพืน้ท่ีใจกลางเมืองท่ีเป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากรกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายของบริษัทฯ เช่น ทองหล่อ พหลโยธิน ลาดพร้าว และสยามสแควร์ เป็นต้น และขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองทกุปีเพ่ือให้
ครอบคลมุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลมากขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสาขาของร้านอาฟเตอร์ ย ูและร้าน
เมโกริ จ านวน 27 สาขา โดยจะตัง้อยูท่ี่ศนูย์การค้า และคอมมนิูตีม้อลล์ชัน้น า 

2.2.2 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจ าหน่าย 5 ช่องทาง คือ 1) ร้านขนมหวานของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2) การซือ้ของหวาน
กลบัไปรับประทานท่ีบ้าน 3) บริการจดังานนอกสถานท่ี 4) รับจ้างผลิตสนิค้า และ 5) การขายบตัรของขวญั (Gift Voucher) 

2.2.3 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาโดยค านงึถงึต้นทนุและคา่ใช้จ่ายหลกั เช่น ต้นทนุวตัถดุิบ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน คา่เช่า และ
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน รวมทัง้การพิจารณาราคาตลาด และค านงึถงึราคาท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายยอมรับได้ สินค้าท่ีบริษัทฯ 
ผลติและจ าหน่ายเป็นสินค้าระดบัพรีเม่ียม ด้วยวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและการใสใ่จในรายละเอียดทกุขัน้ตอน ราคาสินค้าจงึถือวา่
อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสงู บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การก าหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล
เม่ือเทียบกบัคณุภาพของสนิค้า  

ประเภทร้าน/  
เคร่ืองหมายการค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การก าหนดราคา 

1.  ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู
และ อาฟเตอร์ ย ูทเุรียน 

ระดบัรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสงู  
ตัง้แต่เด็กนักเรียน คนวัยท างาน ตลอดจนถึง
ผู้ สูงอายุ ท่ีเข้ามารับประทานกับกลุ่มเพ่ือน หรือ
ครอบครัว 

ราคาขนมหวานตอ่จาน  
125 - 345 บาท 
ราคาเคร่ืองด่ืมต่อแก้ว  
95 - 145 บาท  

2. ร้านน า้แข็งไส เมโกริ ระดบัรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสงู  
กลุม่นกัเรียน นกัศกึษา วยัรุ่นจนถงึวยักลางคน  

ราคาตอ่จาน  
125 - 245 บาท  

 

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

 ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร: การบริการจดัหาอาหารและเครืองดืม รวมถงึไอศกรีมและเค้ก จดัเตรียมไว้พร้อมบริโภค มีหรือไมมี่
ท่ีนัง่ก็ตาม ไม่วา่จะเป็นบริการแบบให้นัง่โต๊ะหรือแบบบริการตนเองจากชัน้วางอาหาร ไมว่า่จะรับประทานอาหารภายในร้าน
น ากลบั หรือสัง่ให้จดัสง่ท่ีบ้าน เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ เคาน์เตอร์ หรือบธู ร้านอาหารแบบบริการตนเอง ร้านอาหารจาน
ดว่น เคาน์เตอร์ หรือบธูในยานพาหนะ ร้านอาหารท่ีให้บริการจดัสง่ เป็นต้น 

 จากข้อมลูการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร ในเดือน มี.ค. 60 มีจ านวนจดัตัง้สงูเป็นอนัดบัท่ี 3 จากจ านวนการจด
ทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจทัง้หมด ซึง่มีจ านวน 175 ราย สงูกวา่เดือนก่อน (ก.พ.60) จ านวน 56 ราย คิดเป็น 47% และเม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของ ปีก่อน (มี.ค.59) มีจ านวนสงูกวา่ 10 ราย คิดเป็น 6%  
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นอกจากนี ้มลูค่าทนุจดทะเบียนจดัตัง้ของธุรกิจประเภทนี ้ในเดือน มี.ค.60 ยงัมีมลูค่าสงูสดุในรอบ 1 ปี (มี.ค.59-มี.ค.60) 

ภาพรวมธุรกิจ ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2560 มีธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหารที่ ด าเนิน กิจ ก า ร อ ยูท่ัว่ ป ร ะ เ ท ศ จ า น วน 11,945 
ร าย โ ด ย สว่น ใหญ่  จะจดัตัง้ในรูปแบบบริษัทจ ากดั จ านวน 10,443 ราย คิดเป็น 87.43% ร อ ง ล ง ม า คือ ห้า ง หุ้น สว่น
จ ากดั / ห้างหุ้น สว่นสามญันิติบคุคล  จ านวน 1,497 ราย คิดเป็น 12.53% ในขณะที่มีการจดัตัง้ในรูปแบบบริษัทมหาชนจ ากดัมี
จ านวนเพียง 5 ราย คิดเป็น 0.04% 

ท่ีตัง้ของธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุถึง 43.72% รองลงมา คือ ภาคใต้ 22.12% 
และ ภาค ตะวนัออก 14.93% ตามล าดบั 

ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ประเภทหลกั คือ ร้านอาหารขนาดเลก็ คาเฟ่/บาร์ ร้านอาหารท่ีให้บริการ
เตม็รูปแบบ ฟาสต์ฟูด้ ร้านอาหารแบบสัง่กลบับ้าน และฟูด้คอร์ท ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1) ร้านอาหารขนาดเลก็ (Street Stalls/Kiosks) คือ ร้านอาหารท่ีมีขนาดเลก็ ราคาถกู และมีรายการอาหารท่ีจ ากดั โดยจะ
ให้บริการอาหารจานเดียวท่ีเน้นความรวดเร็วเป็นหลกั เช่น ไก่ย่างห้าดาว ชายสี่บะหม่ีเก๊ียว  

2) คาเฟ่/บาร์ (Cafés/Bars) คือ ร้านขายเคร่ืองด่ืมทัว่ไป เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทัง้ขนมหวานและอาหารหลากหลาย
รายการ เช่น สตาร์บคัคอฟฟ่ี คาเฟ่อเมซอน อาฟเตอร์ย ูและร้านขนมอิสระทัว่ไป  

3) ร้านอาหารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurant) คือ ร้านอาหารประเภทท่ีให้บริการนัง่รับประทานท่ีร้าน เน้น
ให้บริการอาหารมากกวา่เคร่ืองด่ืม ร้านอาหารประเภทนีจ้ะมีรายการอาหารท่ีความหลากหลายและประณีต เช่น เอม็เคสกีุ ้
เอสแอนด์พี ฟจิู ซึง่ร้านอาหารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบไมร่วมถึงร้านอาหารท่ีให้ผู้บริโภคสัง่อาหารท่ีเคาน์เตอร์เอง  

4) ฟาสต์ฟูด้ (Fast Food) คือ ร้านอาหารที่มีรายการอาหารอยา่งจ ากดั และเน้นเพียงไม่ก่ีรายการ โดยมากจะเป็นอาหารจาน
ดว่นท่ีเน้นความสะดวกและรวดเร็ว และมีบริการซือ้อาหารกลบับ้าน และไดร์ฟทรู (Drive-through) ให้บริการแก่ลกูค้า เช่น 
แมคโดนลัด์ เคเอฟซี 7-Eleven  

5) ร้านอาหารแบบสัง่กลบับ้าน (100% Home Delivery/Takeaway) เป็นร้านอาหารท่ีไมมี่โต๊ะบริการ โดยเป็นบริการสัง่กลบั
บ้าน เช่น โออิชิ ดิลเิวอร่ี  

6) ฟูด้คอร์ท (Food Court หรือ Self-Service Cafeterias) คือ ร้านอาหารท่ีไมมี่การให้บริการท่ีโต๊ะอาหาร โดยลกูค้าจะต้องสัง่ 
รับ และจ่ายคา่อาหารด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ อาหาร ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมท่ีให้บริการจะมีความหลากหลาย 
และนิยมให้บริการในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ฟูด้คอร์ทในเทสโก้ โลตสั บิ๊กซี และท้อปส์  

บริษัทฯ จดัอยูใ่นธุรกิจคาเฟ่/บาร์ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ บาร์/ผบั คาเฟ่ ร้านน า้ผลไม้ และร้านกาแฟ ซึง่
ธุรกิจคาเฟ่จดัเป็นธุรกิจท่ีมีความใกล้เคียงกบับริษัทฯ มากท่ีสดุ คูแ่ข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ ร้านขนมหวานและเคร่ืองด่ืม 
รวมถึงคาเฟ่ท่ีมีลกัษณะเมนคูล้ายคลงึกนั ทัง้ท่ีอยูใ่นห้างสรรพสินค้าและเป็นร้านค้าตัง้เด่ียว เช่น ไอเบอร์ร่ี (Iberry) Kyo Roll En 
และร้านกาแฟที่ขายขนมหวานเป็นสว่นหนึง่ของรายการสินค้า อาทิ Coffee World  
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 ท่ีมา: ข้อมลูจาก  Website ของแตล่ะบริษัท (เฉพาะสาขาในประเทศไทย)  กมุภาพนัธ์ 2561 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคาเฟ่/บาร์ เป็นธุรกิจท่ีมีการกระจายตวัของผู้ประกอบการมากราย เน่ืองจากมีร้านค้าอิสระหรือร้านค้าท่ีมี
สาขาอยู่น้อยกว่า 10 สาขา (Independent Players) อยู่จ านวนมาก และครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 96.2 ของมลูค่า
ตลาดคาเฟ่ โดยเฉพาะในธุรกิจบาร์/ผบั คาเฟ่ และร้านน า้ผลไม้ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงู ใช้เงินลงทนุต ่า และมี
อปุสรรคในการเข้าสูธุ่รกิจ (Barrier to Entry) ต ่า  

ปัจจัย และแนวโน้ม การเตบิโตของตลาดธุรกจิร้านอาหารในประเทศไทย จะขึน้อยู่กับ ปัจจัยต่อไปนี ้ 

ก) ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค (ปี 2560 มีรายได้สูงขึน้เลก็น้อยจากปีก่อน ๆ ) 

 เม่ือเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนีส้ินต่อรายได้ พบว่าครัวเรือนทัว่ประเทศตัง้แต่ปี 2550 ถึง 2560 มีรายได้ 
เฉล่ียมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการยงัชีพ และพบวา่รายได้ และคา่ใช้จ่ายฯ ตัง้แตปี่ 2550 ถงึ 2560 เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ คือ รายได้
เพิ่มขึน้จาก 18,660 บาท ในปี 2550 เป็น 26,973 บาท ในปี 2560 และเช่นเดียวกบัค่าใช้จ่ายฯ ท่ีเพิ่มขึน้จาก 14,500 บาท ในปี 
2550 เป็น 21,897 บาท ในปี 2560 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่ายฯ ในปี 2560 พบว่า รายได้สงู
กว่าค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการยงัชีพ 5,076 บาท ต่อครัวเรือน หรือประมาณ 1,750 บาทต่อคน (ขนาดของครัวเรือน เฉลี่ยเท่ากบั 
2.9 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถกูน าไปใช้ในการช าระหนี  ้เช่น หนีเ้พ่ือการซือ้บ้าน/ท่ีดิน หนีอ้ปุโภคบริโภคและรายได้ส่วนท่ีเหลือจากการ
ช าระหนีแ้ละไมไ่ด้ถกูใช้สอยออกไป ก็มีเหลือไว้ส าหรับการเก็บออม เป็นต้น 

   2550 2552 2554 2556 2558 2560 

รายได้ 
      
18,660  

      
20,903  

      
23,236  

      
25,194  

      
26,915  

      
26,973  

ค่าใช้จ่าย 
      
14,500  

      
16,205  

      
17,403  

      
19,061  

      
21,157  

      
21,897  

ทีม่า: ส านกังานสถิติแห่งชาติ สรุปผลเบือ้งตน้การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน 6 เดือนแรกของปี 2560 

ข) สถานการณ์ของธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ (มีการเปิดพืน้ที่ขายปลีก ช่องทางของร้านอาหาร มากขึน้) 

สถานการณ์ของธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่เมื่อพจิารณาเฉพาะห้างสรรพสินค้า  ซึ่งเป็น ช่องทางส าคัญ
ของ ธุรกจิร้านอาหาร มีดังนี ้

ร้านค้า จ านวนสาขาในไทย 
  14 กุมภาพันธ์ 2560 

After You  28 

Maygori 1 

Coffee World 52 
Farm Design 24 
Kyo Roll En 16 

Iberry 17 
Bake a wish 5 
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 ธุรกิจห้างสรรพสินค้าในไทยขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  มีการซือ้ ขายท่ีดินและ
การลงทนุโครงการท่ีอยูอ่าศยัจ านวนมาก จึงเป็นโอกาส ในการขยายการลงทนุพืน้ท่ีค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยผู้ประกอบการ 
ห้างสรรพสินค้าตา่งขยายการลงทนุในจงัหวดัศนูย์กลางภมูิภาคและ จงัหวดัทอ่งเท่ียว   

จ านวนห้างสรรพสินค้าหลักในประเทศไทย 

 2555 2556 2557 2558 2559 
เครือเซน็ทรัล 15 17 19 21 22 
เครือเดอะ
มอลล์ 

8 8 8 8 10 

โรบนิสัน 30 34 39 43 45 
รวม 53 59 66 72 77 

 

จากการรวบรวมข้อมลู พบวา่ในปี 2559 มีสาขาห้างสรรพสินค้าทัง้สิน้ 77 แหง่ทัว่ประเทศ เพิ่มขึน้จาก 72 
แหง่ในปีก่อน (รวบรวมเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการหลกั 2-3 ราย) โดย ในอนาคต ก็จะมีศนูย์การค้าเปิดเพิ่มทกุปี เป็นขัน้
ต ่าตามตารางต่อไปนี ้ทัง้นี ้ยงัไมน่บัถงึผู้ประกอบการท่ียงัไมเ่ปิดเผยข้อมลู 

 2560 2561 2562 2563 
กทม. Show DC , 

ไอคอน สยาม 
เกตเวย์ บางซ่ือ  เอม็สเฟียร์ (EmSphere), 

บางกอกมอลล์  
ตา่งจงัหวดั เซน็ทรัล (สาขา 

นครราชสีมา , 
มหาชยั, ภเูก็ต)  

คลงัสเตชัน่ โคราช 
(Klang Station 
Korat) 

ดารา ฮาร์เบอร์ 
ชลบรีุ 

 

  เทอร์มินอล 21 พทัยา   
  บลเูพิร์ล ภเูก็ต   
รวม (แห่ง) 5 4 1 2 

ท่ีมา – Krungsri Research ธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ พฤษภาคม 2560 
   

อัตราเตบิโต  (%) เทียบปีต่อปี 
(ที่มา – Krungsri Research ธุรกจิร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ พฤษภาคม 2560) 

2555 2556 2557 2558 2559 
(คาดการณ์) 

2560 – 2562 
(คาดการณ์) 

 ยอดขายห้างสรรพสินค้า (Sales Growth 
of Department Stores) 

12% 5.5% 3.4% 3% 2.8%  - -  

ยอดค้าปลีก (Retail Business Growth) 12% 6.3% 3.2% 2.8% 3% 4 – 6 % 
 

ค) นักท่องเที่ยว  (ปัจจัยบวก เน่ืองจากมีจ านวนนักท่องเทยีวมากขึน้เร่ือง ๆ จากปีก่อน) 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หน้า 14 

 

ภาคการทอ่งเท่ียวมีสว่นส าคญัท่ีช่วยสนบัสนนุการขยายตวั ประโยชน์จากการทอ่งเท่ียว โดยรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกบั
อาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็น 20% ของรายได้รวมจาก การทอ่งเท่ียวทัง้หมด (กรมการทอ่งเท่ียว) เม่ือพิจารณาจาก 

สถิตินกัทอ่งเท่ียวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2555 - 2559) จะ พบวา่ ทัง้นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ี 

เดินทางมายงัประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยใน ปี 2559 มีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติสงูถึง 32.58 ล้านคน 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 8.91% ในขณะที่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยยงัมี จ านวนเพิ่มสงูขึน้ต่อเน่ืองมาโดยตลอดจาก 86.41 ล้านคน  ส าหรับ
ในปี 2560 การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ได้วางแผนการตลาดเพ่ือสร้างกระแสการเดินทางทอ่งเท่ียวภายในประเทศ โดย
การเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยให้หนัไปทอ่งเท่ียว ในวนัธรรมดามากขึน้ และกระจาย
การเดินทางไปยงัเมืองทอ่งเท่ียวรอง ซึง่จะท าให้จ านวนประชาชนท่ีเดินทางทอ่งเท่ียวมี การใช้จ่ายเพ่ือรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพิ่มสงูขึน้ด้วย 

(ท่ีมา : กรมการทอ่งเท่ียว กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา) 

  

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คือ โรงงานครัวกลางและสาขาร้านขนมหวาน มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 โรงงานครัวกลาง 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ย้ายสายการผลิตจากโรงงานครัวกลางเดิม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ บนพืน้ท่ีใช้
สอย 700 ตารางเมตร ไปที่โรงงานครัวกลางใหม ่ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร บนพืน้ท่ีใช้สอย 5,000 
ตารางเมตร เพ่ือขยายก าลงัการผลติและยกมาตรฐานการผลิตให้มีมาตรฐานสากล และรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ซึง่
โรงงานครัวกลางใหมนี่ส้ามารถรองรับการผลติได้มากถึงประมาณ 40 – 45 สาขา ใน 1 ช่วงเวลาการท างาน (1 Shift)  

โรงงานครัวกลางเป็นหน่วยงานท่ีจดัหาวตัถดุิบ ตรวจสอบคณุภาพ จดัเตรียมและผลิตของหวานให้ได้รสชาติท่ีดีท่ีสดุ รวมถึง
สะอาดและถกูหลกัอนามยั จดัเก็บวตัถดุิบและสินค้าเพ่ือให้คงคณุภาพของวตัถดุิบและสนิค้า และเป็นศนูย์กระจายวตัถดุิบและ
สินค้าไปยงัสาขาตา่งๆ ขัน้ตอนในการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการในโรงงานครัวกลางสามารถแบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอนโดยมี 
รายละเอียดดงันี ้

1) การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบหลกัในการผลติของหวาน ได้แก่ แปง้ น า้ตาล ไข่ไก่ ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม้ บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลติ
และผู้จ าหน่ายวตัถดุิบทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตตามประมาณการยอดขายท่ีผู้จดัการ
สาขาแตล่ะแหง่ประมาณการมาให้ และสง่ข้อมลูให้ฝ่ายคลงัสนิค้าประเมินจ านวนการสัง่วตัถดุิบและสง่ใบขอซือ้ไปยงัฝ่ายจดัซือ้  

ฝ่ายจดัซือ้จะมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคดัเลือกผู้ผลติและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ ซึง่จะพิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบตัิจาก
ผู้ผลติและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบจ านวนอยา่งน้อย 2-3 ราย โดยมีปัจจยัในการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบตัิและคณุภาพของวตัถดุิบ 
ราคา การให้บริการของผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ ส าหรับวตัถดุิบท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจ าจะมีการทบทวนราคาและคณุภาพอยา่งน้อยปี
ละ 2 ครัง้ ยกเว้นสินค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของราคาบอ่ย เช่น ของสดหรือพืชผลทางการเกษตร จะมีการทบทวนราคาอยา่งน้อย
ทกุๆ 3 เดือน  
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ส าหรับวตัถดุิบท่ีมีการสัง่ซือ้จ านวนมากหรือมีการสัง่ซือ้เป็นประจ า บริษัทฯ ได้ท าสญัญากบัผู้ผลิตและจ าหน่ายวตัถดุิบดงักลา่ว 
โดยมีการก าหนดปริมาณและราคา เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบและบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มียอดสัง่ซือ้สินค้าและวตัถดุิบจากผู้ผลติและผู้จ าหน่ายรายใหญ่ 10 รายแรก เทา่กบัร้อยละ 59 ของ
มลูค่าการสัง่ซือ้ตามงบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ ไมมี่การพึง่พิงผู้ผลติและผู้จ าหน่ายรายใดรายหนึง่มากกวา่ร้อยละ 30   

2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เม่ือวตัถดุิบถกูจดัสง่มาท่ีโรงงานครัวกลาง ฝ่ายคลงัสินค้าจะท าหน้าท่ีตรวจสอบรายการวตัถดุิบท่ีได้รับวา่ถกูต้องและครบถ้วน
ตามจ านวน และมีการสุม่ตรวจประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณวตัถดุิบท่ีรับมา เพ่ือตรวจสอบวนัเดือนปีท่ีผลติและหมดอาย ุ
สภาพสนิค้า หีบหอ่บรรจ ุ ความสดใหม่ สี กลิ่น ขนาด และน า้หนกัตามท่ีก าหนดไว้ จากนัน้จะน าวตัถดุิบไปจดัเก็บในตู้แช่แข็ง 
ตู้ เยน็ หรือห้องเก็บของอณุหภมูิปกติ แล้วแตป่ระเภทของวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของวตัถดุิบให้มีความสดใหม่ 
ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความ
เสียหายจากสินค้าหมดอาย ุ

3) จดัเตรียมและผลติ 

โรงงานครัวกลางจะเป็นศนูย์กลางในการแปรรูปวตัถดุิบ และจดัเตรียมเป็นอาหารพร้อมปรุง (อาหารท่ีได้จดัเตรียมสว่นประกอบ
ตา่งๆ บรรจไุว้ในภาชนะ เพ่ือน าไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะ เช่น ขนมปังชิบยู่า น า้แข็งไสคากิโกริ ซึง่มีสดัสว่น
การแปรรูปพร้อมปรุงส าเร็จแล้วกวา่ร้อยละ 80)  และอาหารพร้อมรับประทาน (อาหารท่ีผลติเรียบร้อยพร้อมบริโภคท่ีบรรจใุน
ภาชนะพร้อมจ าหน่ายได้ทนัที เช่น เค้ก คกุกี ้ และขนมบรรจหุ่อพลาสติก) โดยฝ่ายผลติจะน าข้อมลูการประมาณการขายของ
ผู้จดัการแต่ละสาขามาใช้ในการวางแผนการผลิตและประมาณการใช้วตัถดุิบ และเบิกวตัถดุิบจากคลงัสินค้า โดยในการวางแผน
ผลติฝ่ายผลิตจะมีการก าหนดสินค้าคงคลงัส ารอง (Safety Stock) เพ่ือปอ้งกนัสินค้าขาด หลงัจากท าการแปรรูปและผลติสินค้า
เสร็จ ฝ่ายคลงัสินค้าจะท าหน้าท่ีสง่วตัถดุิบและสินค้าไปยงัสาขาตา่งๆ เพ่ือน าไปปรุงตอ่หรือขายท่ีหน้าร้านตอ่ไป  

กระบวนการผลิตของฝ่ายผลติจะแบง่เป็นสายการผลติตามประเภทของสนิค้า เช่น เค้ก ขนมปัง น า้แข็งไส คกุกี ้ เคร่ืองด่ืม ฝ่าย
เตรียมสว่นผสมและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น โดยเร่ิมจากการแปรรูปวตัถดุิบ และผสมเป็นสดัสว่นต่างๆ ตามสตูรท่ีคิดค้นมาจากฝ่าย
พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยทางโรงงานจะมีการวิจยัเพิ่มเติมในสว่นของการผลิต อาทิ การปรับสว่นผสมหรือวิธีการให้เข้ากบั
กระบวนการผลิต หรือการค านวณอายกุารจดัเก็บและวิธีจดัสง่ท่ีเหมาะสม ซึง่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัเตรียมและปรุง
ของหวานให้พนกังานปฏิบตัิตาม เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั หลงัจากผลิตเสร็จจะมีแผนกควบคมุ
คณุภาพคอยตรวจสอบคณุภาพสนิค้าทัง้ในด้านกระบวนการผลิตและการควบคมุคณุภาพสนิค้าก่อนจดัเก็บเข้าคลงัสนิค้าเพ่ือ
น าสง่ให้แก่สาขาตอ่ไป  

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการพฒันาการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพสงู โดยจะน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามา
สนบัสนนุกระบวนการผลติ และมาตรฐานในการท างาน การควบคมุคณุภาพระหวา่งการผลติเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด บริษัทฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการให้โรงงานครัวกลางได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในระบบตา่งๆ เช่น 
ISO 9001 : 2000 ใบรับรองมาตรฐานรระบบบริหารงานคณุภาพตา่งๆ GMP (Good Manufacturing Practice) ใบรับรอง
หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิท่ีดีในการผลติ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ใบรับรองระบบการวิเคราะห์
อนัตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุในการผลติอาหาร และฮาลาล (Halal) จากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยเป็นการรับรองวา่ได้ด าเนินการตามกรรมวิธีอย่างถกูต้องตามหลกัการศาสนาอิสลาม โดย โรงงานผลิตได้ผ่าน
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การThe Factory passed and received the certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis 
and Critical Control Points (HACCP) เม่ือ เดือน มิถนุายน 2560 

4) การจดัเก็บวตัถดุิบและสนิค้า  

ฝ่ายคลงัสินค้าจะท าการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าไว้ในห้องท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับสินค้าเพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพของ
สินค้าให้มีความสดใหม่ โดยสินค้าทกุรายการจะมีฉลากท่ีระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายอุย่างชดัเจน และใช้ระบบการบริหาร
จดัการแบบ FIFO เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความเสียหายจากสินค้าหมดอาย ุ 

5) การควบคมุสินค้าคงเหลือ 

ฝ่ายคลงัสนิค้าและฝ่ายจดัซือ้หรือฝ่ายท่ีสัง่ซือ้ร่วมกนัตรวจนบัวตัถดุิบหรือสินค้าท่ีสัง่ซือ้และบนัทกึเข้าระบบ เม่ือฝ่ายผลติมีความ
ต้องการใช้งาน ฝ่ายผลิตจะท าการค านวณสว่นผสมตามสตูรท่ีก าหนดและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกบัท าการเบิกวตัถดุิบ
จากคลงัสินค้ามาใช้งาน หลงัจากฝ่ายผลิตท าการผลิตเสร็จแล้ว จะมีการบรรจลุงกล่องหรือถงุหรือภาชนะ และน าไปจดัเก็บใน
คลงัสินค้า พร้อมกับจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง หลงัจากนัน้ ฝ่ายจัดส่งสินค้า จัดท าเอกสารและเบิกสินค้าจากคลงัสินค้า และ
น าสง่ให้กบัสาขาตอ่ไป 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการควบคมุสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยงัก าหนดให้ฝ่ายคลงัสินค้าและฝ่ายผลิต และฝ่าย
บญัชี  ตรวจนบัสนิค้าคงเหลือทกุสิน้เดือน  

6) การกระจายวตัถดุิบและสนิค้า 

บริษัทฯ มีการกระจายวตัถดุิบและสินค้าไปตามสาขาตา่งๆ เป็นประจ าทกุวนั ผ่านรถห้องเยน็และรถตู้ของบริษัทฯ รวมถึงบริการ
ขนสง่จากบริษัทขนสง่ท่ีได้มาตรฐาน ซึง่ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและสินค้าได้ดี ประกอบกบัมัน่ใจใน
ความสะอาด สดใหม่ ถกูหลกัอนามยั และจดัสง่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเวลาท่ีก าหนด และเป็นไปตามแผนงานการจดัสง่
สินค้าของบริษัทฯ ควบคูไ่ปกบัการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีมีการดแูลจดัการท่ีดี นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัใช้ระบบ GPS 
ติดตามรถขนสง่เพ่ือการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย 

2.3.2 ร้านขนมหวาน  

สาขาร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ูและร้านน า้แข็งไส เมโกริ ทกุสาขาจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวตัถดุิบและสินค้าจากโรงงาน
ครัวกลางและจากผู้ผลติและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา การจดัเตรียมและปรุงสนิค้า การบริการลกูค้า และ
การเก็บเงินสด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การจดัหาวตัถดุิบและสนิค้า 

สาขาร้านขนมหวานแต่ละสาขาจะท าประมาณการยอดขายล่วงหน้า 3 วัน ตามสถิติการขายของในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้
ปริมาณวตัถดุิบและสินค้าท่ีสัง่มีปริมาณท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้าท่ีเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ท า
ให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพ และวัตถุดิบและสินค้ามีความสดใหม่อยู่เสมอ โดย โรงงานครัวกลางจะ
ด าเนินการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แต่ละสาขา ทัง้นี ้ส าหรับวัตถุดิบท่ีมีอายุสัน้และง่ายต่อการเสื่อมสภาพและไม่ต้องผ่าน
กระบวนการการผลิตท่ีโรงงาน เช่น ผลไม้ นม ผู้จดัการสาขาจะเป็นผู้ท าการสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ การ
สัง่ซือ้วตัถดุิบหรือสนิค้าของผู้จดัการสาขาจะเป็นไปตามอ านาจอนมุตัิด าเนินการของบริษัทฯ ส าหรับการช าระเงินคา่วตัถดุิบและ
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สินค้าท่ีผู้จดัการสาขาสัง่ดงักลา่ว จะช าระโดยส านกังานใหญ่ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายบญัชีและฝ่ายจดัซือ้ก่อนสง่ให้กรรมการ
อนมุตัิ 

2) การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา 

พนักงานสาขาจะท าหน้าท่ีตรวจรับสินค้าท่ีได้รับจากโรงงานครัวกลาง และจากผู้ผลิตและผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนตามจ านวน ส าหรับวตัถดุิบท่ีได้รับมาจากผู้ผลติและผู้จ าหน่ายวตัถดุิบจะมีการตรวจสอบคณุภาพอยา่งละเอียด และลง
บนัทึกจ านวนวตัถดุิบในระบบขายของสาขา จากนัน้จะน าวตัถดุิบไปจดัเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้ เย็น หรือห้องเก็บของอณุหภูมิปกติ 
แล้วแต่ประเภทของวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของสินค้าให้มีความสดใหม่ ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบ  FIFO 
เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวียนสม ่าเสมอและลดความเสียหายจากสินค้าหมดอาย ุ

3) การจดัเตรียมและปรุงสนิค้า 

เม่ือลกูค้าสัง่ซือ้ของหวานและเคร่ืองด่ืม และช าระเงินที่เคาน์เตอร์ขาย รายการท่ีสัง่จะสง่ตรงมาท่ีครัวปรุงภายในร้านผา่นระบบ
ออนไลน์ และสง่ไปที่ผู้ตรวจสอบรายการและคณุภาพสนิค้าก่อนเสิร์ฟให้ลกูค้า ทัง้นี ้ กระบวนการจดัเตรียมจะแบง่เป็น 2 สาย
หลกั คือ ของหวาน และเคร่ืองด่ืม โดยพนกังานทกุคนจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในครัวในการจดัเตรียมและปรุงของ
หวานและเคร่ืองด่ืมตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ และมีผู้ตรวจสอบความถกูต้องของรายการรวมทัง้ความสวยงามและความเป็น
มาตรฐานของสินค้าทกุรายการก่อนเสิร์ฟให้ลกูค้า เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั นอกจากนี ้ ยงัมีผู้จดัการ
เขตและผู้จดัการแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เข้ามาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิงานของทกุสาขาเป็นประจ า  

4) การบริการลกูค้า 

พนกังานท่ีให้บริการในร้านของบริษัทฯ ทัง้พนกังานเสิร์ฟ พนกังานในครัว แคชเชียร์ พนกังานจดัเก็บโต๊ะ และท าความสะอาด
ร้าน เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 20 - 30 คนต่อสาขา ขึน้กับอยู่ขนาดของร้านสาขาแต่ละแห่ง พนักงานสาขาทุกคนจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมท่ีส านกังานใหญ่ การฝึกสอนท่ีหน้าร้าน รวมทัง้การทดสอบความรู้ ก่อนท่ีจะได้บรรจุเป็นพนกังานประจ าของบริษัทฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานมีความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ วิธีการท างาน รวมทัง้วฒันธรรมขององค์กร ส าหรับการให้บริการลกูค้า 
บริษัทฯ มีการใช้หลกัสตูรการสอน กระบวนการสอบ และการให้คะแนน เพ่ือควบคมุมาตรฐานการท างานให้เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกนั  

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพจะเข้ามาสุ่มตรวจคณุภาพของสินค้าและบริการของพนกังาน รวมทัง้ความสะอาด และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ แต่ละสาขาเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่า คุณภาพอาหารและการให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักับการน าข้อมลูจากใบแสดงความคิดเห็นของลกูค้ามา
พฒันาการให้บริการของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

5) ช่องทางช าระคา่สนิค้า (เงินสด , บตัรเครดิต, คิวอาร์โค้ต , อาลเิพย์, บตัรของขวญั) 

ในการช าระคา่สินค้าท่ีหน้าร้านลกูค้าสามารถ ช าระ ได้ หลายช่องทางทัง้ ช าระเป็นเงินสด  บตัรเครดิต   คิวอาร์โค้ต อาลิเพย์ หรือ
บตัรของขวญั (Gift Voucher) ของทางร้านเท่านัน้ ผู้จดัการสาขาจะเป็นคนนบัเงินสดและกระทบยอดการขายทกุสิน้วนัเพ่ือสง่
ยอดให้ส านกังานใหญ่ ผู้จดัการสาขาร่วมกบัผู้ช่วยผู้จดัการหรือพนกังานอาวโุส จะเป็นผู้น าเงินสดจากการขายในแตล่ะวนัไป
ฝากเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นีจ้ะมีการเข้ามาสุม่ตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัิในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ตอ่เดือน โดยผู้จดัการ
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ตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผู้จดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพ่ือให้แน่ใจวา่ทกุสาขาได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ ก าหนด
ไว้อยา่งถกูต้อง  

6) การควบคมุสินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ มีการควบคมุของเสีย โดยก าหนดให้พนกังานสาขาต้องบนัทกึของเสียในรายงานของเสียทกุครัง้ก่อนทิง้ลงถงัขยะ และ
บริษัทฯ มีการสุม่ตรวจสอบของเสียในถงัขยะ โดยทีมผู้จดัการ 2 - 3 ครัง้ตอ่วนั  และเพ่ือเป็นการควบคมุสินค้าคงเหลืออยา่งมี
ประสทิธิภาพ บริษัทฯ ก าหนดให้ทกุสาขาต้องมีการตรวจนบัสินค้ารายการใหญ่ 35 รายการทกุสิน้วนั และนบัรายการสินค้า
คงเหลือทัง้หมดทกุสิน้เดือน ฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายบญัชีจะท าการสุม่ตรวจนบัสินค้าคงเหลือทกุสิน้เดือนอีกด้วย 

2.3.3 การจัดหาที่ตัง้สาขา  

การเลือกท าเลท่ีตัง้และขนาดพืน้ท่ีของสาขาเป็นหวัใจส าคญัในความส าเร็จของธุรกิจร้านขนมหวาน เน่ืองจากมีผลโดยตรงต่อ
รายได้ สว่นแบง่การตลาด งานด้านการตลาด และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการบริหารและลงทนุ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญั
ตอ่ท่ีตัง้ของร้านขนมหวานเป็นอยา่งมาก บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการพิจารณาเปิดสาขาใหมส่ าหรับให้บริการร้านขนมหวานและ
เคร่ืองด่ืม ดงันี ้

1) บริษัทฯ มีทีมงานท าการศกึษาและส ารวจพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีทีมงานบริษัทฯ เป็นผู้สรรหา หรือท่ีได้รับข้อเสนอจากผู้
ให้บริการศนูย์การค้า หรือคอมมนิูตีม้อลล์ โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นและให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือก
พืน้ท่ีท่ีจะเปิดให้บริการ มีดงันี ้
(1) ต าแหน่งที่ตัง้ของร้านตัง้อยูใ่นท าเลท่ีมีผู้คนมากทัง้ในวนัปกติและวนัหยดุ มีความหนาแน่นของประชากรและ

ศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ท าเลท่ีสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน ไมอ่ยูใ่นที่ลบัตา เข้าถงึง่าย 
สง่ผลให้ทศันวิสยัของร้านเดน่ชดั รวมทัง้เป็นแหลง่ท่ีผู้คนนิยมมารับประทานอาหาร นอกจากนี ้ ยงัต้องตัง้อยู่
ในท าเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก สามารถน ากลุม่ลกูค้าเปา้หมายเข้ามาถงึได้ง่าย เช่น ทางรถยนต์สว่นตวัหรือ 
ระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มีท่ีจอดรถเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

(2) ขนาดพืน้ท่ีเช่าและแผนผงัของร้านเหมาะสมกบัการด าเนินงานของร้านขนมหวาน โดยในแตล่ะสาขาบริษัทฯ 
จะเน้นพืน้ท่ีใช้สอยขนาดกลางประมาณ 75 - 150 ตารางเมตร มีท่ีนัง่เฉล่ียประมาณ 15 - 30 โต๊ะ เพ่ือให้
คลอ่งตวัและเกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัค านงึถงึความเหมาะสมของอตัรา
คา่เช่า เง่ือนไขการมดัจ า การท าสญัญา รวมทัง้ค่าบริการสาธารณปูโภคต่างๆ ซึง่มีผลตอ่ระยะเวลาการคืนทนุ 
และผลการด าเนินงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพร้อมของศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้า อาทิ มีซปุเปอร์มาร์เก็ตท่ีดีและขนาดใหญ่เพียงพอ มีระบบ
และจ านวนที่จอดรถเพียงพอ มีร้านอาหารท่ีมีคณุภาพให้บริการในศนูย์การค้า มีการบริหารจดัการงาน
สว่นกลางของศนูย์การค้าและระบบปฏิบตัิการท่ีดี รวมถงึมีทีมบริหารท่ีมีคณุภาพและประสบการณ์ 

(4) ปริมาณประชากรในพืน้ท่ี โดยสงัเกตจากจ านวนแหลง่ท่ีพกัอาศยั สถาบนัการศกึษา อาคารส านกังาน และ
ชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ในบริเวณดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ค านงึถึงโอกาสในการขยายตวัของยอดขายและธุรกิจ 
รวมไปถงึสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและการแข่งขนัในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
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2) ทีมงานของบริษัทฯ จะน าข้อมลูจากการศกึษาและส ารวจท่ีได้มาวิเคราะห์และประชมุร่วมกนั เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้
ของการเปิดสาขาในพืน้ท่ีตัง้ดงักลา่ว ทัง้รูปแบบและขนาดพืน้ท่ีของสาขา รวมถงึแผนการตลาด โดยค านงึถงึ
ประสทิธิภาพในการเข้าถงึผู้บริโภคที่เป็นกลุม่เปา้หมาย พร้อมศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุตามนโยบายของ
บริษัทฯ และพิจารณาตามล าดบัขัน้ตอนอนมุตัิของบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการก าหนดกรอบเงินลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคืนทนุ ดงันี ้

กรอบเงินลงทนุ : บริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุเร่ิมแรกประมาณ 3 ล้านบาท ถงึ 10 ล้านบาท ซึง่เงินลงทนุจะขึน้อยูก่บัขนาด
พืน้ท่ีของโครงสร้างต้นทนุ  ใน 2 รูปแบบ คือ ร้านท่ีมีท่ีนัง่ และ แบบ ท-ูโก (ไมมี่โต๊ะนัง่)  ได้แก่ คา่ก่อสร้างออกแบบและ
ตกแตง่สถานที่ คา่วางระบบตา่ง ๆ (ไฟฟา้ น า้ประปา โทรศพัท์ และระบบเก็บเงิน) และคา่อปุกรณ์ เป็นต้น  

ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะต้องไมต่ ่ากวา่อตัราท่ีก าหนด ขึน้อยูก่บัเงินทุนหมนุเวียน
เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย ได้แก่ คา่วตัถดุิบสินค้า คา่บรรจภุณัฑ์ คา่จ้างพนกังาน คา่เช่าพืน้ท่ี คา่น า้ คา่ไฟ คา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร เป็นต้น 

ระยะเวลาคืนทนุ : จะต้องไมเ่กิน 1 - 2 ปี ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในบริเวณดงักลา่ว 
รวมถึงปัจจยัและองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3) บริษัทฯ ด าเนินการติดต่อประสานงานเช่าพืน้ท่ีสาขากบัเจ้าของพืน้ท่ี เสนอหรือตอบกลบัข้อเสนอด้านท าเล ขนาดพืน้ท่ี 
และคา่เช่าพืน้ท่ี ให้แก่เจ้าของพืน้ท่ี  

4) บริษัทฯ ออกแบบและก าหนดรูปแบบการให้บริการของสาขาใหม ่ โดยทีมงานของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก 
และคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับตามขัน้ตอนการคดัเลือกของบริษัทฯ รวมถึงด าเนินการย่ืนขอ
อนญุาตด าเนินการก่อสร้างตอ่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5) หลงัจากได้รับการอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว ทีมงานของบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบและควบคมุการ
ก่อสร้างทกุขัน้ตอนไมใ่ห้ผิดพลาด รวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไว้เพ่ือให้สาขาใหมข่องบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

 -ไมมี่- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 

ปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางในการปอ้งกนัความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ  

3.1.1 ความเส่ียงในการจัดหาวัตถุดบิและราคาวัตถุดบิที่ปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 

วตัถดุิบหลกัในการผลิตขนมหวานและเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯ ประกอบด้วย แป้ง ไข่ไก่ เนย นม น า้ตาล ผลไม้ต่างๆ อาทิ สตรอว์
เบอร์รี กล้วย เป็นต้น ซึ่งเป็นวตัถุดิบท่ีอาจมีความผันผวนในด้านราคาและปริมาณท่ีสามารถจัดหาได้ ขึน้อยู่กับอุปสงค์และ
อปุทานตามปริมาณผลผลิตท่ีเข้าสูท้่องตลาด ซึง่เก่ียวข้องกบัสภาวะอากาศในแต่ละปี สง่ผลให้บริษัทฯ อาจต้องจดัหาวตัถดุิบใน
ราคาท่ีสงู แต่อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาจ าหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมได้ทนัทีตามราคาวตัถดุิบท่ีอาจจะเพิ่มสงูขึน้ 
หรืออาจไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบได้เพียงพอต่อการจดัจ าหน่าย ท าให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสในการสร้างยอดขายได้ นอกจากนี ้
จากความต้องการบริโภคขนมหวานท่ีเพิ่มขึน้จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้วตัถดุิบหลายประเภทมีการปรับราคา
สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองซึง่สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัทฯ โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลยอดจ าหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภทจากทกุสาขา ซึ่งสามารถน ามาใช้
วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณการจ าหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท ท าให้สามารถประมาณการและประเมิน
ปริมาณวตัถดุิบท่ีจะใช้และสามารถสัง่ซือ้ได้อย่างเหมาะสม ส าหรับวตัถดุิบบางประเภทท่ีมีความผนัผวนสงูหรือมีความต้องการ
ใช้ในปริมาณมากนัน้ บริษัทฯ จะท า สญัญาก าหนดปริมาณหรือราคาท่ีผู้จดัหาวตัถดุิบต้องจ าหน่ายให้กบับริษัทฯ ซึง่สญัญาซือ้
ขายท่ีจดัท านัน้ บริษัทฯ ยดึหลกัความยตุิธรรมส าหรับทกุฝ่ายและเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ขาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
มีการสร้างสรรค์สินค้าใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากวตัถดุิบท่ีราคาดีและได้คณุภาพมาชดเชย  และฝ่ายจดัซือ้ยงัด าเนินการสรรหา
ผู้ผลติและผู้จ าหน่ายสนิค้าและวตัถดุิบรายใหมท่ี่มีศกัยภาพอยูเ่สมอ 

3.1.2 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถงึการลอกเลียนแบบ 

ในปัจจุบนั ผู้บริโภคในประเทศไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึน้ และนิยมรับประทานขนมหวานภายหลงัการ
รับประทานอาหารคาว หรือรับประทานเป็นอาหารวา่ง ท าให้เกิดภาวะการแข่งขนัสงู การลอกเลียนแบบ และมีผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ  เข้ามาในอตุสาหกรรม รวมทัง้มีขนมหวานและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรูปแบบจากต่างประเทศ อาทิ เกาหลี และญ่ีปุ่ น ท่ีด าเนินธุรกิจ
โดยทัง้ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติในอตุสาหกรรมมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อสว่นแบง่ทางการตลาด การ
เติบโต และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

ส าหรับการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้บริษัทมุ่งเน้นท่ีการรักษามาตรฐานสินค้าและการบริการท่ีประทบัใจ รวมถึงการออกสินค้าใหม่ๆ  
ท่ีมีคณุภาพและไม่ซ า้ใครออกมาบริการลกูค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความพอใจสงูสดุของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ การให้บริการท่ีเป็น
เลิศ อีกทัง้มีรสชาติท่ีไม่มีผู้ประกอบการรายอ่ืนสามารถลอกเลียนแบบได้ ท าให้บริษัทฯ สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืน
ในอตุสาหกรรมได้ 

3.1.3 ความเส่ียงในการจัดหาบุคลากรในฝ่ายปฏิบัตกิารแต่ละสาขา 

ปัญหาการว่าจ้างและลาออกของพนักงานถือเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมร้านอาหารและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการ
ประกอบการ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจ าหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืม รวมทัง้ต้องมีการบริการ ดงันัน้บคุลากรจึง
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เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีการวางแผนในการรับพนักงานใหม่และฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือรองรับการเปิดสาขาใหม ่และทดแทนพนกังานท่ีอาจจะลาออกในสาขาที่มีการให้บริการอยู่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดแูลเอาใจใส่พนกังานทุกระดบัชัน้ ใช้ระบบการท าความรู้จักกับพนักงานทกุๆ คนผ่านระบบการ
อบรมท่ีเข้าใจง่ายและได้ผล มีการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มีการวางแผนการเติบโต (Career Path) และให้โอกาสพนกังาน
ท่ีมีความสามารถเติบโตไปตามล าดบัขัน้ จนสามารถเป็นถงึระดบัผู้จดัการสาขาหรือผู้จดัการเขตได้ในอนาคต อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมี
การดแูลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการให้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการคิดวิธีการให้สวสัดิการท่ีตรงความต้องการ
และสามารถแก้ปัญหาการท างานไปในตวั ประกอบกับในอนาคต บริษัทฯ มีโครงการเข้าร่วมกบัสถาบนัอาชีวศึกษา โดยจดัให้
นกัศึกษาได้มาฝึกปฏิบตัิงานจริง ณ สาขาของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุภาพและพร้อมท่ี
จะท างานกบับริษัทฯ  

3.1.4 ความเส่ียงในการจัดเกบ็และบริหารเงนิสดที่สาขา 

บริษัทฯ รับช าระคา่สินค้าท่ีหน้าร้านของแตล่ะสาขาในรูปแบบเงินสด หรือบตัรของขวญั (Gift Voucher) ของทางร้านเทา่นัน้ หาก
บริษัทฯ มียอดขายต่อวนัสงูขึน้  ท าให้มีเงินสดในความดแูลของพนกังานเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีเงินสดดงักล่าวจะสญู
หาย หรือไมส่ามารถกระทบกบัยอดขายในแตล่ะวนัได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการควบคมุเงินสดท่ีเกิดจากการจ าหน่ายขนมหวานใน
แต่ละสาขาเพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว โดย (1) ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าให้แก่พนกังานแคชเชียร์ท่ีจะต้องด าเนินการให้ผู้จดัการสาขา
หรือทีมผู้จดัการตรวจสอบยอดเงินและแบ่งจดัเก็บเข้าตู้ เซฟทนัที  (2) ก าหนดให้ผู้จดัการสาขาหรือทีมผู้จดัการเป็นผู้นบัเงินสด
และกระทบยอดการขายทกุสิน้วนัเพ่ือสง่ยอดให้ส านกังานใหญ่ (3) ก าหนดให้ผู้จดัการสาขาร่วมกบัผู้ช่วยผู้จดัการหรือพนกังาน
อาวโุส เป็นผู้น าเงินสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเข้าบญัชีธนาคาร และ (4) การเข้ามาสุม่ตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัิ
ในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ตอ่เดือน โดยผู้จดัการแผนกตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผู้จดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพื่อให้แน่ใจ
วา่ทกุสาขาได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้อยา่งถกูต้อง   

3.1.5 ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าสถานที่ การเพิ่มขึน้ของค่าเช่า และการไม่สามารถหาพืน้ที่เช่า
เพ่ือเปิดสาขาใหม่ในห้างสรรพสนิค้าและคอมมูนิตีม้อลล์ 

สาขาของบริษัทฯ ทัง้หมดในการจ าหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืม ตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ซึ่ งบริษัทฯ ได้มี
การท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ โดยมีอายสุญัญาเช่าประมาณ 3 - 9 ปี ท าให้ต้องมีการต่อสญัญา
เช่าภายหลงัหมดอายุสญัญา และจากการท่ีในปัจจุบันมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทัง้อาหารคาว อาหารหวาน และ
เคร่ืองด่ืมค่อนข้างสงู มีร้านเปิดใหม่ท่ีมีรูปแบบขนมหวานและเคร่ืองด่ืมท่ีคล้ายคลงึกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ท า
ให้มีการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ท าเลท่ีเป็นจดุเด่นในการเปิดร้าน และท าให้ห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์
หลายแหง่มีอ านาจต่อรองกบัผู้ประกอบการ ซึง่อาจท าให้ห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ไมต่อ่สญัญาเช่ากบับริษัทฯ หากมี
ผู้ประกอบการรายอ่ืนยอมจ่ายคา่เช่าในราคาที่สงูกวา่ หรืออาจขึน้คา่เช่าเม่ือมีการต่อสญัญาได้ รวมทัง้อาจท าให้บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีเช่าเพ่ือเปิดสาขาใหม่ในอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ขึน้ค่าเช่าในพืน้ท่ีเดิม หรือ
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีสงูในการเปิดสาขาใหม ่อาจท าให้สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในสว่นของต้นทนุคา่เช่าสถานท่ีอยา่งมีนยัส าคญั  
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ชัน้น า มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ให้เช่ามาเป็น
เวลานาน มีประวตัิการช าระค่าเช่าท่ีดี ปฏิบตัิตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากบัผู้ให้เช่า และท่ีผ่านมาได้รับการตอ่
สญัญาเช่ามาโดยตลอดในระดบัราคาท่ีเหมาะสม อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบการร้านขนมหวานและเคร่ืองด่ืมชัน้น า มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการของผู้ บริโภค รวมถึงสามารถดึงดูดให้ผู้ บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน
ห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์นัน้ๆ จงึท าให้เช่ือวา่ความเสี่ยงดงักลา่วจะลดลง  

3.1.6 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสาขาของบริษัทฯ 

ในปี 2560 รายได้ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 95.8 มาจากการจ าหน่ายขนมหวานและเคร่ืองด่ืมผ่านสาขาของบริษัทฯ ทัง้หมด 27
สาขา ดงันัน้หากเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดคิด อาทิ ปัญหาทางการเมือง การประท้วง อทุกภยั เป็นเหตใุห้ห้างสรรพสินค้าหรือคอมมู
นิตีม้อลล์ได้รับความเสียหายหรือต้องปิดให้บริการ จะท าให้สาขาของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือต้องปิดให้บริการเช่นกนั  
ซึ่งหากเกิดกรณีดงักล่าว และสาขาของบริษัทฯ ไม่สามารถจ าหน่ายได้เป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑ์
บางประเภทท่ีมีอายจุ ากดั อาจเกิดการหมดอายแุละเสื่อมสภาพได้ กรณีดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เร่ิมขยายสาขาไปตามหวัเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีก าลงัซือ้สูง ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยง
ของการกระจุกตวัของสาขาของบริษัทฯ ได้ ในเดือน ตุลาคม 2560 ได้เปิดสาขาแรกในต่างจังหวดั แห่งแรก คือ เดอะมอลล์ 
โคราช  บริษัทฯ คาดวา่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 5 สาขา ตามเมืองทอ่งเท่ียว ในปี 2561 

3.1.7 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

หากพิจารณาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารและขนมหวานอยู่
ตลอดเร่ือยมา เช่น แต่เดิมท่ีอาจมีการรับประทานขนมหวานจ าพวกขนมไทยเท่านัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นการ
รับประทานขนมประเภทเบเกอร่ีหรือไอศกรีม หรือผสมผสานระหว่างเบเกอร่ีและไอศกรีมเพิ่มขึน้ เป็นต้น ส่งผลใ ห้บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงท่ีในอนาคตผู้บริโภคซึ่งเป็นลกูค้าของบริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคขนมหวาน ตามภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและความนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพของผู้ บริโภคท่ีอาจลดหรือหลีกเลี่ยงการ
รับประทานขนมหวาน ซึง่หากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเร่ืองดงักลา่วเป็นจ านวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อยา่งมีนยัส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้า จงึให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทันสมัย อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2561 กลุม่คณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“กลุม่คณุกลุพชัร์ฯ”) และกลุม่คณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“กลุม่คณุแม่
ทัพฯ”) ถือหุ้ นทัง้หมดในบริษัทฯ จ านวนร้อยละ 39 และร้อยละ 32  ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ตามล าดับ ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มมีความสมัพันธ์ทางเครือญาติ ท าให้มีแนวโน้มการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน หากนับสดัส่วน
รวมกนัจะท าให้เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ซึง่สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว จะท าให้สามารถ
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ควบคมุบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบั
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ในจ านวนนีมี้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการ
ตดัสินใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีใ้นกรณีท่ีเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุกิจการ กิจการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง บคุคลดงักลา่วจะไม่
มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิรายการดงักล่าว และในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี
สิทธิออกเสียงคดัค้าน โดยใช้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 10 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ รวมทัง้ในการอนมุตัิรายการจะต้องปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

3.2.2 ความเส่ียงจากการบริหารงานที่พึ่งพงิผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากคณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“คณุแม่ทพัฯ”) และคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัร์ฯ”) เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ ซึง่ทัง้ 
2 ท่านเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความส าคญัในการบริหารงานให้บริษัทฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค อีกทัง้ท าให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และมีผลการด าเนินงานท่ีดี โดยคุณแม่ทัพฯ ดูแลการ
บริหารงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในร้านรวมถึงการท าตลาดขยายสาขา ในขณะท่ีคณุกุลพชัร์ฯ จะเป็นผู้คิ ดค้น
พฒันาผลิตภณัฑ์ สตูรขนมและเมนท่ีูจ าหน่ายในร้าน ดแูลการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทฯ ดงันัน้
หากบริษัทฯ สญูเสียผู้บริหารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบต่อการบริหารจดัการของบริษัทฯ และการด าเนินกิจการ ซึง่อาจสง่ผล
ตอ่เน่ืองถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ได้มีการกระจายอ านาจ การบริหารจดัการ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบไปยงั
ผู้บริหารสายงานต่างๆ ซึ่งผู้บริหารและหวัหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ
ท างานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง และประสบการณ์การท างานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีโครงสร้างการ
จดัการท่ีดี มีการจดัท าแผนการขยายสาขาและธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจดัท างบประมาณประจ าปี ดงันัน้การมีโครงสร้างการ
จดัการรองรับ มีการกระจายอ านาจในการด าเนินงานและการจดัเตรียมแผนงานส าหรับบริษัทฯ ข้างต้น จะสามารถช่วยลดความ
เสี่ยงจากการพึง่พิงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหารทัง้ 2 ทา่นได้ 

  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หน้า 24 

 

 

 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายการ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน       
1.1 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 27475 และ 27664 

ซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานแหง่ใหม ่ท่ีเขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 

เจ้าของ 68.79 ไมมี่ 

1.2 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 110487 และ 111358  
ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงงานแหง่ใหม ่ที่อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

เจ้าของ 33.95 ไมมี่ 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 170.52 ไมมี่ 
3. ระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 34.96 ไมมี่ 

4. เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เจ้าของ 39.68 ไมมี่ 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 76.95 ไมมี่ 

6. ยานพาหนะ เจ้าของ 9.36 สญัญาเช่าทางการเงิน/1 
7. สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ เจ้าของ 2.59 ไมมี่ 

รวม 436.80  

หมายเหต:ุ  /1  ร้อยละ 10.68 ของยานพาหนะอยู่ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน ซึง่จะสิน้สดุในปี 2562  
 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึง่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 12.56  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของ
สินทรัพย์รวม 
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4.3 เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศได้ดงันี ้

ประเทศไทย 

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บ69458 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69459 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69460 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69461 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 
บ69462 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69463 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69464 บริการจดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ67003 บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 11 มี.ค. 2557 – 10 มี.ค. 2567 

 

   171129339 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6  ม.ค. 2559 – 5 ม.ค. 2569 

 

 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม รอนายทะเบียนมีค าสัง่ 

 

 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม รอนายทะเบียนมีค าสัง่ 
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ตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ในตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการบริการจดัจ าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม มีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการจดทะเบียน  

 

4.4 สรุปสัญญาที่ส าคัญ 

สรุปสญัญาของบริษัทฯ แยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้

4.4.1 สัญญาเช่า 
4.4.1.1 สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 

คูส่ญัญา ผู้ให้เช่า: บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัและบคุคลภายนอก 
ผู้ เช่า:      บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพืน้ท่ีอาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นส านกังาน โรงงาน และคลงัสินค้า 
อตัราค่าเช่า ผู้ เช่าจะช าระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ ให้เช่าตามอตัราและระยะเวลาท่ีตกลงกนั 
ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่ามีอายปุระมาณ 1 - 3  ปี 
เง่ือนไขท่ีส าคญั - ผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีโรงเรือน 

- เม่ือครบอายกุารเช่า หากผู้ เช่าประสงค์เช่าตอ่ทรัพย์สินนีต้อ่ไป ให้ผู้ เช่าแจ้งความจ านงลว่งหน้า
ก่อนสิน้ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 เดือน หากผู้ให้เช่ายอมรับก็ให้ถือวา่สญัญาดงักลา่วตอ่อายกุาร
เช่าออกไปโดยอาศยัเนือ้หาสาระตามสญัญาเช่าฉบบัเดิม 

- ผู้ เช่าต้องไมใ่ช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือการอยา่งอื่นนอกจากท่ีใช้กนัตามประเพณีนิยมปกติ หรือท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ เช่าต้องสงวนรักษาทรัพย์สินท่ีเช่านัน้เสมอวิญญชูนจะพงึสงวนรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง และต้องบ ารุงรักษาทัง้ท าการซอ่มแซมเลก็น้อยในทรัพย์สินนัน้ด้วย 

- ผู้ เช่ายอมรักษาตวัห้องเช่ามิให้ช ารุดทรุดโทรมไปกวา่เดิม 
- หากผู้ เช่าผิดนดัหรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่า

ได้ทนัที 
- กรณีท่ีผู้ เช่าประสงค์จะเลิกเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเลิกเช่าไมน้่อย

กวา่ 90 วนั 
- บรรดาสิ่งก่อสร้างหรือซอ่มแซมลงในบริเวณห้องเช่า เม่ือผู้ เช่าออกจากห้องเช่า ห้ามมิให้รือ้ถอน

หรือท าลายเป็นอนัขาด และสิง่ก่อสร้างหรือซอ่มแซมต้องตกเป็นของผู้ให้เช่าทัง้สิน้ โดยผู้ เช่าจะ
เรียกค่าเสียหายใดๆ ไมไ่ด้เป็นอนัขาด ถ้าห้องเช่าเกิดอคัคีภยัขึน้สญัญาเช่าเป็นอนัระงบัสิน้สดุ
ลง 

- ถ้าผู้ เช่าออกไปจากห้องเช่าจะเรียกค่าเสียหายหรือคา่ขนย้ายใดๆ จากผู้ให้เช่าไมไ่ด้ 
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4.4.1.2 สัญญาเช่าสาขา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าสาขาตา่งๆ (รวมพืน้ท่ีให้บริการ และคลงัเก็บสินค้า) ทัง้หมด 26 แหง่ (27 สาขา) 
รายละเอียดดงันี ้ 

คูส่ญัญา ผู้ให้เช่า: ผู้ประกอบการเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และคอมมนิูตีม้อลล์  
              เช่น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท สยามพารากอน รีเทล  
 จ ากดั  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั และ  บมจ. เซน็ทรัลพฒันา  
ผู้ เช่า:      บริษัทฯ 

ลกัษณะของสญัญาเช่า เช่าพืน้ท่ี เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีให้บริการและคลงัเก็บสินค้า 
อตัราค่าเช่าและ
คา่บริการ 

อตัราค่าเช่าและคา่บริการต่างๆ มีอตัราการค านวณเป็นตอ่ตารางเมตร ทัง้นี ้รูปแบบของการท าสว่น
ใหญ่จะมีการแบง่สญัญาออกเป็นสญัญาเช่า สญัญาบริการ สญัญาการใช้สาธารณปูโภค ขึน้กบั
รูปแบบของผู้ให้เช่าแตร่าย 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่ามีอายปุระมาณ 3 - 9  ปี 
เง่ือนไขท่ีส าคญั - พืน้ท่ีเช่า แผนผงัท่ีเช่า วตัถปุระสงค์การเช่า ขอบเขตการให้เช่าหรือให้บริการ 

- ในบางสญัญาเช่าและสญัญาบริการอาจมีเง่ือนไขการปรับราคา เม่ือมีการตอ่อายสุญัญา หรือ 
ปรับเป็นรายปี ซึง่โดยเฉล่ียการปรับราคาจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 - 12 ตอ่ปี 

- การวางเงินประกนัความเสียหาย ซึง่โดยเฉลี่ยมีการวางเงินประกนัเป็นจ านวน 3 - 8 เดือนของคา่
เช่า โดยจะต้องช าระเงินประกนัในวนัเร่ิมต้นสญัญา หรือในสญัญาบางฉบบัอาจแบง่ช าระเงิน
ประกนัออกเป็น งวดๆ และเงินดงักลา่วจะได้รับคืนเม่ือไมมี่การตอ่สญัญาภายใน 30 วนั  

- ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีอ่ืนๆ และเงินอื่นใดท่ี
เก่ียวกบัสถานท่ีเช่า 

- ผู้ เช่าต้องท าประกนัภยัส าหรับทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการเช่า  
- ผู้ เช่าต้องเปิดประกอบกิจการทกุวนัเป็นปกติ ตามวนัและเวลาท่ีผู้ให้เช่าให้บริการหรือก าหนด 

และต้องดแูลสถานท่ีเช่าให้อยูใ่นสภาพที่เหมาะสมตามที่ผู้ให้เช่าก าหนด 
- ผู้ เช่าไมมี่สิทธิน าสถานท่ีเช่า ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นออกไปให้เช่าช่วง หรือให้บคุคลอ่ืนเข้าใช้

ประโยชน์ในสถานท่ีเช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ให้เช่าก่อน 
- ก่อนการเข้าด าเนินการตกแตง่สถานที่ ผู้ เช่าต้องจดัให้มีการท าประกนัภยัจากการด าเนินการ

ของผู้ รับเหมา และประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลท่ีสามในวงเงินท่ีผู้ให้เช่าก าหนด   
- หากผู้ เช่ามีความประสงค์ท่ีจะเช่าสถานท่ีตอ่ ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

สิน้สดุสญัญาเช่าไมน้่อยกวา่ 1 – 6 เดือน 
- เม่ือสญัญาสิน้สดุลง ผู้ให้เช่าเลือกท่ีจะรับเอาทรัพย์สินท่ีติดตรึงหรือสิง่ตอ่เติม ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของผู้ให้เช่าแล้ว ผู้ เช่าสามารถขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งติดตัง้อ่ืนๆ ของผู้ เช่า ออกไปจากสถานท่ี
เช่าได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่า แตผู่้ เช่าจะต้องซอ่มแซมและปรับสภาพของสถานท่ีเช่าให้คืนสู่
สภาพเรียบร้อยก่อนสง่มอบคืนผู้ให้เช่า 

 
  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หน้า 28 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิ
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว โดย
ตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์
ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหลา่นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลกิจการ และการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหาร
จดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึง่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัท
ร่วมดงักลา่วให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงก ากบัให้มีการ
จดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมมี่คดีความ คดีอนญุาโตตลุาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอ่ืนใดท่ีมีนยัส าคญัและเก่ียวข้องโดยตรงกบั
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เช่ือวา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีมีจ านวนสงู
กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หรือสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินการ 
และแนวโน้มการด าเนินการในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ร้านขนมหวาน 
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 1319/9 ซอยพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000109 
โทรศพัท์ : 0 2318 4488 
โทรสาร / อีเมล : 0 2318 1022 / ir@afteryou.co.th 
เวบ็ไซต์/โฮมเพจบริษัท : http://www.afteryoudessertcafe.com 
ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 81,562,500  บาท 

ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 81,562,356 บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว : หุ้นสามญัจ านวน 815,623,561 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
 

บุคคลอ้างองิ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : +662 009 9000 , +662 009 9384 
โทรสาร : +662 009 9991 

 

ผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 0 2264 0777 
โทรสาร : 0 2264 0789-90 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 958 ถนนออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 

10250 
โทรศพัท์ : 0 2332 9806  
โทรสาร : 0 2311 5567 

 



   
   

 

  
 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน  81,562,500 บาท โดยเป็นทุนช าระแล้วจ านวน 81,562,356 
บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 815,623,561 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2561 สรุปได้ดงันี ้ 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1 กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ/1   
 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 285,468,750 35.0% 
 นายพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ/2 15,464,900 1.9% 
 นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 14,982,187 1.8% 
 นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/3 4,275,000 0.5% 
 รวมกลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 320,190,837 39.3% 
2 กลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ/1   
 นายแมท่พั ต.สวุรรณ  239,793,750  29.4% 
 นางสาวกนิษฐะวิริยา ต.สวุรรณ/4  17,128,125  2.1% 
 รวมกลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 256,921,875 31.5% 
3 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CO.,LTD 40,725,000 4.99% 
4 นายพิริยรัชต์ ภทัรกิตต์เกษม   12,170,000 1.5% 
5 น.ส. พิมพ์ภทัรา ศภุพชัรวงศ์     9,274,100 1.1% 
6 นายคเชนทร์ เบญจกลุ      7,094,800 0.9% 
7 นายศรัทธา หงษ์วิศิษฐกลุ   6,000,000 0.7% 
8 นายวิรัช ธนพูราน     5,500,000 0.7% 
9 บจ. ไทยเอน็วีดีอาร์     5,295,394 0.6% 

10 นายจิราย ุ อดุมพรพฤฒิ   5,110,100 0.6% 
11 เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว   4,428,300 0.5% 
12 อ่ืน ๆ 142,913,155 17.5% 

รวมทัง้หมด 815,623,561 100%  
หมายเหต:ุ  /1 กลุม่นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณเป็นเครือญาติกบักลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ 

     /2 นายพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณและนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นน้องชายของนางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 
    /3  นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เป็นบิดาของนางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 
    /4  นางสาวกนิษฐะ วิริยา ต.สวุรรณ เป็นพี่สาวของนายแมท่พั ต.สวุรรณ 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  - - ไม่มี - -  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะ
ทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เม่ือบริษัทยอ่ยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทจะท าการรายงานให้
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุคราวถดัไป ทัง้นี ้บริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จ ากดั 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการด าเนินงาน ตามงบ
การเงินของ บริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 122,343,534.15 บาท เป็นจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  94.7 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ทัง้นี ้การจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่ง ยงัจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561.    

 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 
 

33 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

2. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7 7 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 7 7 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  7 7 
6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 7 7 
7. นายมิลล์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการและเลขานกุารบริษัท   7 7 

 . 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันา
วรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 4 

2. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 
3. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

3 3 

2. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 3 

3. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 3 

  

  

8.2  ผู้บริหาร  

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการผู้จดัการ 
2. 
3. 

นางสาวกลุพชัร์ 
นายมิลล์ 

กนกวฒันาวรรณ 
กนกวฒันาวรรณ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

4. นายทรงพล  ทศันาเสถียรกิจ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายผลติ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(จ้างบริษัทภายนอก) 

เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

 ฝ่ายวจิัยและ
พัฒนา 

 ฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการคณะกรรมการ /
เลขานุการคณะกรรมการ

ชุดย่อย  
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5. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 
6. นางสาวชไมพร  ตัง้กิตติสวุรรณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

8.3 เลขานุการบริษัท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/ 2560 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตัง้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็น
เลขานกุารบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  

เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีหลกัในการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ
ก าหนด และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด และ/หรือ
กฎหมายท่ีมีนยัส าคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

5. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

6. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

7. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานดงักลา่ว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/ 2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นเลขานกุาร
บริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบในการก ากบั
การท างานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ส าหรับค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

8.4.1.1  กรรมการ 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี ผ่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นรายไตรมาส 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส 

ต าแหน่ง ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมมี่ ไมมี่ 

กรรมการอิสระ ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

ต าแหน่ง ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 35,000 บาท/คน/ไตรมาส 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 25,000 บาท/คน/ไตรมาส 
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2560 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2560 
1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

180,000 

2. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และ  กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

40,000 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

140,000 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 100,000 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมมี่- 
6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมมี่- 
7. นายมิลล์   กนกวฒันาวรรณ  กรรมการ -ไมมี่- 
รวม (บาท) 460,000 

 
                  
 8.4.1.2  ผู้บริหาร  
 
ในปี 2560      บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และคา่ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร จ านวน 7 ราย รวมทัง้สิน้ 13.89 ล้านบาท   

 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

ในปี 2560 ไมมี่การให้คา่ตอบแทนอ่ืน ๆ นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของคา่ตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงินข้างต้น 

8.5 บุคลากร 
จ านวนพนกังานทัง้หมด  

จ านวนพนกังานทัง้หมดในแตล่ะสายงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (ราย) 

2560 2559 
ประจ า ช่ัวคราว ประจ า ช่ัวคราว 

1 ฝ่ายปฏิบติัการ 534 102 432 89 

2 ฝ่ายผลติ 127 - 100 - 

3 ฝ่ายคลงัสนิค้า 40 - 31 - 

4 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 18 - 18 - 
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สายงาน 
จ านวนพนักงาน (ราย) 

2560 2559 
ประจ า ช่ัวคราว ประจ า ช่ัวคราว 

5 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 15 - 10 - 

6 ฝ่ายจดัซือ้ 9 - 8 - 

7 ฝ่ายการตลาด (กราฟฟิค) 5 - 4 - 

8 ฝ่ายสนบัสนนุงานบริหาร 9 - 8 - 

9 แผนกซอ่มบ ารุง 13 - 12 - 

10 แผนกสารสนเทศ 4 - 3 - 

11. ฝ่ายพฒันาโครงการ 3 -  - 

รวม 777 102 626 89 

 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจ านวนพนกังานรวม 879 ราย และ 715  ราย ตามล าดบั โดยมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในฝ่ายปฏิบตัิการเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ท่ีมีการเปิดสาขา
เพิ่มขึน้สทุธิ  7 สาขา จากปี 2559   

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

-ไมมี่- 

ผลตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนกังาน ปี 2560 และ 2559  มีดงันี ้

คา่ตอบแทน (ล้านบาท) 2560 2559 
เงินเดือน 146.6 116.19 
เงินโบนสั 14.06 11.02 
คา่ตอบแทนอ่ืนๆ/1 22.98 17.92 
รวม 183.64 145.13 
 หมายเหต:ุ /1 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินได้หน้าที่ ค่าเดินทาง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่นๆ แตไ่ม่รวม
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ESOP) 
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นโยบายและแนวปฎบิัตกิารพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ู จ ากดั (มหาชน)  บริษัทฯมีแนวทางสง่เสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนกังานได้รับการพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และศกัยภาพ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต  เน่ืองจาก บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่บคุลากรเป็นสว่น
สาคญัของบริษัท และต้องการให้บคุลากรเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกบับริษัท  โดยการสนบัสนนุการฝึกอบรมและการ
สมัมนา ทัง้ภายในองค์กร และสถาบนัภายนอกท่ีมีการเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสมจ าเป็น  

ค านิยามตามนโยบายการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร  

1. การฝึกอบรมภายใน หมายถึง การฝึกอบรมท่ีบริษัท โดยแผนกฝึกอบรมและพฒันา ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัขึน้ตามความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยก าหนดเป็นแผนพฒันาและหลกัสตูรประจ าปีเพ่ือพฒันาให้พนกังานมีความรู้และ
ทกัษะที่จ าเป็น ในการปฏิบตัิงานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต  โดยอาจจะจดัในสถานท่ี (ภายในบริษัท ) หรือนอกสถานท่ี 

2. การฝึกอบรมภายนอก หมายถงึการฝึกอบรมท่ีบริษัท โดยแผนกฝึกอบรมและพฒันา จดัให้มีขึน้ตามท่ีฝ่ายตา่งๆ ได้ขอมา  
(ได้รับอนมุติัจากฝ่ายบริหารให้สง่พนกังานในสายงานไปข้ารับการฝึกอบรม ตามความจ าเป็นในการดาเนินงานของสายงาน
นัน้ ) เพ่ือพฒันาให้พนกังานมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานท้งในปัจจบุนัและในอนาคต โดยไป เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัการศกึษาตา่งๆ จดัขึน้  

แนวทางการปฏบิัต ิ 

1. แผนกฝึกอบรมและพฒันา ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินและส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นใน
การพฒันาบคุลากรของบริษัท และ ก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาประจ าปีพร้อมทัง้จดัท างบประมาณให้เสร็จสิน้ก่อนเดือน
มกราคมของทกุปี แผนพฒันาบคุลากรจะต้องสอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริงตามแผนการพฒันาบริษัท และจะต้องได้รับ
การ อนมุตัิจากกรรมการผู้จดัการ รวมทั ้งให้ สง่แผนการพฒันาประจ าปีให้กบัฝ่ายตา่งๆ ลว่งหน้าเสมอ  

 2. แผนกฝึกอบรมและพฒันา จะต้องคอยติดตามแผนการฝึกอบรม หากมีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงหรือปรับเปลี่ยน 
จะต้องแจ้งให้ฝ่ายท่ีเก่ียวของทราบลว่งหน้า  

 3. แผนกฝึกอบรมและพฒันา จะต้องควบคมุงบประมาณในการพฒันาให้อยู ่ในแผนงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ 

 4. แผนกฝึกอบรมและพฒันาจะด าเนินงานในฐานะที่เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบการฝึกอบรม ทกุฝ่ายท่ีจะจดัฝึกอบรม จะต้อง
ร่วมมือ และประสานงานกบัแผนกฝึกอบรมและพฒันาในเร่ืองของวนั เวลา สถานท่ี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีจะต้องใช้
เป็นต้น  

5.แผนกฝึกอบรมในการประเมินและติดตามผลของหลกัสตูรต่างๆ ท่ีได้จดัไปแล้ว  

6. บริษัทสง่เสริมให้ผู้บริหารของบริษัท เข้าอบรม  สมัมนา ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสม เพ่ือให้พฒันาความรู้ อยา่ง
ตอ่เน่ืองและน าพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้  

 7. การพฒันาบคุลากร  

ในปี 2560 บริษัทฯมุง่เน้นเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารระดบัต้น ท่ีเติบโตขึน้มาจากพนกังานปฎิบตัิ
การ และผู้ ท่ีมาจากบคุคลภายนอก การเสริมสร้างทศันคติเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน  การเสริมสร้างภาวะผู้น า และทกัษะ
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การบริหารจดัการส าหรับหวัหน้างาน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะในเร่ืองการพฒันาบคุลากรของตนเอง ให้มีความเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทในอนาคต    

นอกจากนีย้งัมุง่เน้นพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการทัง้ท่ีเข้าใหม ่ และพนกังานปัจจบุนั   โดย
เน้นด้านทกัษะการท าผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ให้ถกูต้อง สวยงาม สะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน   และการปรับทศันคติในการท างาน
ตา่งๆ ให้สอดคล้องตามคา่นิยมและแนวทางการท างานของบริษัท    โดยหลกัสตูรหลกัๆท่ีได้จดัอบรมมีดงันี  ้

• การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ เพ่ือให้เข้าใจธุรกิจ และกลยทุธ์ของบริษัท   ตลอดจนวิสยัทศัน์และคา่นิยม ท่ี

พนกังานต้องยดึถือ   กฎระเบียบตา่งๆ     

• การฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ให้บริการในร้านอาฟเตอร์ ย ูอยา่งมืออาชีพ  

• การฝึกอบรมทกัษะในการท าผลิตภณัฑ์ตา่งๆ   

• การฝึกอบรมเทคนิคการปกครองลกูน้อง  เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าให้กบัผู้บริหารระดบัต้น   

• การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะด้านตา่งๆ ส าหรับหวัหน้างาน เช่น การสื่อสาร เป็นต้น  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ทางบริษัทฯ  ได้จดัฝึกอบรมพนกังานทัง้หมด  15,544 ชัว่โมง      

โดยจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยตอ่พนกังานหนึง่คน  คือ  19.7 ชัว่โมง  (ค านวณจากจ านวนพนกังาน 789 คน)  

8. ประเภทของการพฒันา  

8.1 การพฒันาการบริหารจดัการ : เป็นการพฒันาความรู้และทกัษะพืน้ฐานใน การบริการ การบริหารจดัการ และ
ทกัษะการคิด วิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา      

8.2 การพฒันาความรู้ตาม Function งาน  : เป็นการพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังานประจ าร้านสาขา เช่น การ
ท าขนมหวาน การท าเคร่ืองด่ืมเป็นต้น  

9.การจดัการพฒันา   

9.1 การพฒันาท่ีจดัขึน้โดยแผนกฝึกอบรมและพฒันาฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

• การพฒันาตามแผนการพฒันาประจ าปี   

• การพฒันาเพิ่มเติมจากแผนการพฒันาประจ าปี โดยฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร้องขอให้จดัให้   

• สง่พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีสถาบนัฝึกอบรมตา่งๆ จดัขึน้   

 9.2  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและแผนกฝึกอบรม  มีหน้าท่ีจดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการอบรมและพฒันาบคุลากร  

 9.3 ในกรณีท่ีพนกังานท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการฝึกอบรมไมส่ามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวนัและเวลาท่ี
ก าหนด  พนกังานจะต้องแจ้งให้ผู้จดัการฝ่ายของตน และผู้จดัการจะต้องแจ้งให้แผนกฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทราบ
ลว่งหน้า   

10.ขอบเขตความรับผิดชอบ  
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10.1.แผนกฝึกอบรมและพฒันา สงักดัฝ่ายทรัพยากรบคุคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการพฒันาการบริหาร
จดัการและการพฒันาความรู้ทางเทคนิคตา่งๆของพนกังาน  ความรับผิดชอบดงักลา่วนัน้รวมถงึ :  

• ประเมินความต้องการในการพฒันา   

• จดัท า Training Roadmap และแผนการอบรมประจ าปี 

• ออกแบบหลกัสตูรการพฒันา หรือกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพฒันา  

• จดัให้มีการฝึกอบรมตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้  

• ประเมินและติดตามผลอยา่งตอ่เน่ืองส าหรับการฝึกอบรมท่ีได้จดัไปแล้ว  

• เก็บข้อมลูการฝึกอบรม  

10.2. ฝ่ายอ่ืนๆ จะต้องให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุแผนกฝึกอบรมและพฒันาในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ให้ข้อมลูและความคิดเห็นในเร่ืองของการพฒันา  

• ประเมินความต้องการในการพฒันาของพนกังานทกุระดบัในฝ่าย  

• ให้ความร่วมมือในการจดัพนกังานในฝ่ายมาเป็นวิทยากรตามหวัขอัท่ีได้ขอไป  

• ให้ความร่วมมือในการจดัพนกังานเข้ามาอบรม  

• สง่ข้อมลูการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้ภายในฝ่าย มายงัฝ่ายทรัพยากรบคุคล และแผนกฝึกอบรม 

• หวัหน้างานทกุคน จะต้องติดตามผลการฝึกอบรมท่ีพนกังานของตนได้รับมา ประเมินพฤติกรรม 

ความรู้ และทกัษะทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม และเปิดโอกาสใหพนกังานท่ีเข้ารับการฝึกอบรม

ได้แลกเปลีย่น หรือแบง่ปันความรู้ท่ีได้มากบัพนกังานในฝ่าย  

10.3. แต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรมตามลกัษณะงานท่ีตนเองเช่ียวชาญนั้น จะต้องจดัท านโยบายและวิธีการ 
สาหรับการฝึกอบรมนัน้ๆไว้ด้วย   ตลอดจนจดัให้มีพ่ีเลีย้งเพ่ือสอนงานแบบ On the Job Training หรือ One –on-one Training 
พนกังานใหม ่ 
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9. การก ากับดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ  

ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยงัท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทนุ
อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และเจ้าของ
บริษัทฯ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทฯ สิทธิในการ
ได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมท่ี
ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็น
ต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อน
วนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด รวมทัง้
ข้อมูลประกอบการประชุมท่ีเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี ้
บริษัทฯ จะน าข้อมลูดงักลา่วเผยแพร่ลงในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุ 

(3) ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานท่ีซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึ่งแสดงสถานท่ีจัดการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(4) ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ 
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(5) ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชมุ  

(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการ
ลงคะแนน 

(7) ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุท่ีบนัทึกข้อมลูอย่างถกูต้องและครบถ้วนใน
สาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีส าคญัไว้ในรายงานการประชมุ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะน าผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ รวมทัง้รายงานการประชมุ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(8) บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้น
ลา่ช้า 

(9) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีเป็นปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้วาระการประชุมท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ก าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้จะจัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทัง้ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เช่นกนั 

(2) บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวนัประชมุผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นการลว่งหน้าเก่ียวกบัวิธีการท่ีให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอหรือไม ่

(3) ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยก่อนเร่ิมการ
ประชุม ประธานในท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละ
วาระ และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
รวมทัง้ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชมุจะด าเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

(4) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการเลือกตัง้เป็นรายคน 
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(5) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระท่ี
เก่ียวข้องในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและบนัทึกส่วนได้เสียดงักล่าวในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระท่ี
เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในน าข้อมลูดงักลา่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีบคุคลใด
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหรือน าข้อมลูนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือกระท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้
กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าท่ีจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่
เลขานกุารบริษัทเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน
ของบริษัทฯ หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเหน็จากผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ค านงึถงึสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างผลการด าเนินงานทีดี่และการ
เจริญเติบโตทีม่ัน่คง เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดว้ยความโปร่งใสและ
เชือ่ถือไดต่้อผูถื้อหุน้  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การ
สมัมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน และพยายามสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานทีมี่
ความรู้ความสามารถสูงใหค้งอยู่กบับริษัทฯ เพือ่พฒันาองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัไดก้ าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทจุริต
คอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝงัใหพ้นกังานทกุคนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง เช่น การหา้มใชข้้อมูลภายใน
อย่างเคร่งครัด เป็นตน้ 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการใหคู่้คา้แข่งขนับนข้อมูลทีเ่ท่าเทียมกนั และคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความ
ยติุธรรมภายใตห้ลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัท ารูปแบบสญัญาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทกุฝ่าย และจดัใหมี้ระบบติดตามเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าไดมี้การปฏิบติัตามเงือ่นไขของสญัญา
อย่างครบถว้น และปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซ้ือสินคา้จากคู่คา้
ตามเงือ่นไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบติัตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ลูกค้า :  บริษัทฯ รบัผิดชอบต่อลูกคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากทีส่ดุ เพือ่มุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัค านึงถึงสขุลกัษณะและอนามยัของลูกคา้ในการบริโภคสินคา้ของบริษัทฯ และการใหข้้อมูลเกีย่วกบั
สินคา้ทีถู่กตอ้งและครบถว้นแก่ลูกคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหมี้ช่องทางใหลู้กคา้ของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินคา้หรือการ
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ใหบ้ริการทีไ่ม่เหมาะสมเพือ่ทีบ่ริษัทฯ จะไดป้อ้งกนั และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัสินคา้และบริการของบริษัทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
ลูกคา้สามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทางโทรศพัท์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook 
และ Instagram 

เจ้าหน้ี : บริษัทฯ จะปฏิบติัตามเงือ่นไขต่าง ๆ ตามสญัญาทีมี่ต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้และ
การดูแลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัทีดี่ มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสริม
นโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของผูค้นทีมี่
ส่วนเกีย่วข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นการสร้างและรกัษาไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

 

นอกจากนี ้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไม่
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายงับริษัทฯ จะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วน
มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

(2) บริษัทฯ จดัให้มี ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations)   เพ่ือท าหน้าท่ีติดตอ่สื่อสารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ ข้อมลู
ทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องรับทราบผา่นช่องทางต่าง ๆ กลา่วคือ การรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ โดยข้อมลูท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วรวมถงึ
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้าง
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การถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หนงัสือเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบตัรต่าง ๆ เป็นต้น โดยติดต่อได้
ท่ี คณุกอบสกาว 02-318-4488 ตอ่ 206 / อีเมล ir@afteryou.co.th 

(3) บริษัทฯ  ให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัให้มี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าประชมุในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าท่ี รวมทัง้
การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของ
บริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(6) บริษัทฯ จะจดัให้มีรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางต่าง 
ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัท
ฯ โดยเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

(1)   กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน (Executive Directors) ได้แก่ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกลุพชัร์ กนก
วฒันาวรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

(2)   กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 1 ทา่น (Non-executive Directors) ได้แก่ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ 

(3)   กรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก าหนดจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
นายปรีย์มน ป่ินสกลุ และ ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 
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กรรมการท่ีเป็นอิสระ คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการ
พิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืน
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
จะต้องแจ้งตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทใน
การก ากบัดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายในและการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การจัดท า
รายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีในการด าเนินการท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการ
ให้ค าแนะน าในเร่ืองข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการด า เ นินงานของบริ ษัทฯ รวมทั ง้ก ากับดูแลใ ห้การบริหารจัดการ เ ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 
เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้ นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี  ้การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

(ค) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้
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(ง) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ  ได้ประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ  มีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีเหตผุลและเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ี
พิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึง
ไมมี่อ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 
ตลอดจนข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพ่ือการก ากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเปิดเผยความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

(5) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าและบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนระบบหรือกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงเป็นประจ าทกุปี 
(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และน าเสนอ
รายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัท
ฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

2. การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการทกุท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน และจดั
ให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ในการประชุมทุกครัง้ บริษัทฯ จัดให้มีผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตดัสินใจท่ีถกูต้องและทนัเวลา 
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ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เทา่กนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขการ
ด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัข้อท่ีจะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพ่ือรวบรวมความเห็นและน าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 

4. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยค านึงถึง
ความเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น
เงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผู้บริหารรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ านวนท่ีสงูผิดปกติเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดย
เฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก  ทัง้นี ้  เน่ืองจากบริษัทฯ มี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ก าหนดตามรูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน และ น าเสนอ
ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นล าดบั 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก
ก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปลี่ยนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผู้จัดการจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ดงักล่าวเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้มีความรู้ความสามารถใน
การท างานมากขึน้และให้สามารถท างานแทนกนัได้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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2. นายวิวฒัน์   กนกวฒันาวรรณ   รองประธานกรรมการ 
3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  
6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 
7. นายมิลล์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการและ เลขานกุารบริษัท  

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันา
วรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ปฏิบัติหน้าท่ี และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ่ือสตัย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจดัการ และ
อ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักลา่วเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอเพ่ือให้บรรลกุลยทุธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(4) ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทาง
การเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอก่อนเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บ าเหน็จรางวลัของผู้บริหาร รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีเหมาะสม 

(7) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) พิจารณาอนมุตัิการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไมจ่ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น) การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบั
ท่ีเก่ียวข้อง 
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(9) พิจารณาอนุมตัิและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้องพิจารณาโดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(10) อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(11) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(12) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กรรมการรายใดมีสว่นได้เสียในธุรกรรมใดท่ีท ากบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้
หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(13) สอบทานนโยบายในการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-
Corruption) ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ประจ าปีท่ีจดัท าโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีได้รับมอบหมาย 

(14) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กรรมการรายใดมีสว่นได้เสียในธุรกรรมใดท่ีท ากบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้
หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(15) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

(16) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท และ/หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงาน
ตา่งๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(17) วา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเหน็หรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(18) จัดท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(19) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ 
บริษัทฯ 

(20) พิจารณาอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม 

(21) จดัให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

(22) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(23) มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
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1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร. ธรรมนญู   อานนัโทไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ทัง้นี ้นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ และดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสามารถ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุาร
บริษัทฯ 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้วา่จ้างให้ บริษัท ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ในฐานะหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีนางสาวกอบสกาว  
เอ่ียมสรีุย์   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่งและการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ
ซึง่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุงักลา่วให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได้ตามท่ีก าหนดไว้
ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจ านวน
กรรมการตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
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(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พร้อมทัง้เสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคับและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้
บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(9) ตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ 
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(10) หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(11) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(12) จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ 

(14) ทบทวนกระบวนการการก ากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

(15) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ประจ าปีของบริษัทฯ 

(16) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ 
บริษัทฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) รวมทัง้ก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางของธุรกิจ ทัง้นี ้ต้องครอบคลมุความเสี่ยงอยา่งน้อย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) ก าหนดกลยทุธ์ โครงสร้างและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 

(18) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
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 1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นาย ววิฒัน ์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

โดยมี นายแมท่พั ต. สวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 

9.3.1 กรรมการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนขึน้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีย์มน ป่ินสกุล นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน และนายวิวตัน์ กนก
วฒันาวรรณ โดยมี นายปรีย์มน ป่ินสกลุ เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แต่ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะ
เหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกตัง้บคุคลซึง่ถกูเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ/
หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ทรงคณุวฒุิตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้ ทัง้นี ้บุคคลซึ่งเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวให้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะ
มีวาระการด ารงต าแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบคุคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการบริษัทฯ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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9.3.2 กรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุงักลา่วให้ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได้ตามท่ีก าหนดไว้
ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจ านวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีมีจ านวน
กรรมการตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 

นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ จะส่งตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักลา่วให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ  และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงก ากบัให้มี
การจดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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รวมทัง้ต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลู
ภายใน ดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

(2) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะจดัท า และเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกนักบัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญัซึง่มีผลหรืออาจมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 
30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีข้อมลู
ดงักล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้
ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้หากมีการกระท าอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ตัง้แต่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็น
พนกังาน 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit 
Fee) ให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด รวมทัง้สิน้ 1.58 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส และค่าสอบ
บญัชีรายปี และคา่สอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการอา่น และพิจารณาข้อมลูอ่ืน   โดยไมมี่การจ่ายค่าบริการอ่ืนใด (Non-Audit Fee)  

9.7 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไมมี่- 

  

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
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สิ่งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม
จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคูก่นัไปด้วย  

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความรับผิดชอบทางสงัคม คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการน าไปศกึษาหรือปฏิบตัิ โดยบริษัทฯ ได้จดัท านโยบายความรับผิดชอบตอ่
สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการค้าตามหลกั
จริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมลูที่ความเป็นความลบัของคู่แข่ งทางการค้า การเรียก รับ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตทางการค้าในการจดัซือ้เคร่ืองจกัร นอกจากนี ้ยงัได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลกูจิตใต้ส านึก
ให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วย 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากับดูแลกิจการ และปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาใน
แตล่ะหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้ด าเนินการสมคัรเพ่ือเข้าร่วมเป็นหนึง่ในภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โครงการนีด้ าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้น า อนั
ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระท าท่ีเข้าข่าย
การทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคลท่ีให้
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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4. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมี
หน้าท่ีในการให้การส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือสื่อสารไปยงัพนักงาน
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือให้เหมาะสม
กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ ท่ีกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 
และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ให้
มีความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริมด้านคณุธรรม ความ
ซ่ือสตัย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของตน 

7. บริษัทฯ สนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ
เพียงพอ เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกนัให้แก่พนกังานและ
ลกูจ้างของบริษัทฯ  

9. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบ
ให้แน่ชดั 

9.1 การให้ มอบหรือรับของก านัล และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมัน่ใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักล่าวไม่ได้เป็นการอ าพรางการ
ติดสินบน 

9.3 ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอ่ืนๆ กบัหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทกุขัน้ตอนของ
การด าเนินกิจการ 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 
ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั 
ไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน และไมเ่ลือกปฏิบตัิไมว่า่จะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุการศกึษา 
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิด
สิทธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตาม
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ข้อก าหนดด้านสทิธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ ท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชน
และปลกูจิตส านึกให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วย
เพิ่มมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา 
และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร 
รวมถึงปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4. จดัให้มีสวสัดิการด้านตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจาก
ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่
พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ  

5. จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6. ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจัดให้มี
มาตรการปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี และดูแลสถานท่ีท างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่ เป็นธรรมหรือการ
กระท าท่ีไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า
และยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และเอาใจใส่ลกูค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของ
บริษัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการเป็นส าคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการใช้
วตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลกูค้าได้บริโภคสินค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ
อนามยั และได้รับความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการให้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัสนิค้า โดยพนกังานของบริษัทฯ จะท าหน้าท่ีให้ข้อมลูของสนิค้าอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 
 

61 
 

2. บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพ่ือให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าและได้รับบริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความ
ต้องการในการบริโภค  

3. บริษัทฯ ยดึมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า
และบริการของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ไมบ่ิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้อง
และเพียงพอในการตดัสินใจ  

4. บริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภัยในระดบัสากล และตามท่ี
กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้ลกูค้ามีความ
มัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

6. บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า และระหวา่งลกูค้ากบับริษัทฯ ให้
ยัง่ยืน  

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ด าเนินการและควบคมุให้การ
ผลติสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม
อยา่งเคร่งครัด บริษัทฯ ยงัด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใสใ่จและรักษาสิง่แวดล้อม โดยมุง่เน้นดแูลและพฒันากระบวนการ
ผลิต และเลือกใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจ าเป็น โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้มีการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือการดแูลรักษาและหลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากการออกแบบท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม ใช้วสัดไุม่สิน้เปลืองและสามารถน ากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ จดัหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สงัคม
อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชน
โดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ เข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริม
ให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงันี ้
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• เน่ืองด้วยเกิดสถานการณ์อทุกภยั  ในพืน้ท่ีภาคใต้   ฝนท่ีตกหนกัตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 2559 - 3 ก.พ. 2560 สง่ผล
ให้เกิดอทุกภยั วาตภยั น า้ป่าไหลหลากในพืน้ท่ีภาคใต้และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีจงัหวดัได้รับผลกระทบ 
12 จังหวัด รวม 129 อ าเภอ 835 ต าบล 6 ,307 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 587 ,544 ครัวเรือน 
1,815,618 คน ผู้ เสียชีวิต 97 ราย ถนน 4,314 จดุ คอสะพาน 348 แห่ง ท่อระบายน า้ 270 แห่ง ฝาย 126 แห่ง 
อ่างเก็บน า้ 2 แห่ง สถานท่ีราชการเสียหาย 165 แห่ง โรงเรียน 2 ,336 แห่ง   ซึ่งทาง บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั 
(มหาชน ) ได้เลง็เห็นความส าคญั และมีความตัง้ใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัในเขตพืน้ท่ี จึงได้จดักิจกรรม เพ่ือขอ
บริจาคเงินสมทบเพ่ือช่วยเหลือ จากคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัมขึน้  เพ่ือน าไปซือ้ของจ าใช้จ าเป็น
น าสง่ไปบริจาคให้ผู้ประสบภยั 

•  สิ่งท่ีได้จากการจดักิจกรรมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
o พนกังานรู้จกัแบง่ปันและช่วยเหลือผู้ อ่ืน รวมถึงการมีจิตสาธารณะตอ่สงัคม 
o พนกังานมีความอดทน รู้จกัแบง่ปันและช่วยเหลือผู้ อ่ืน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ   
o รู้จกัเหน็ใจผู้ ท่ีด้อยโอกาสและ มีปัญหามากกวา่ตนเอง 
o พนกังานได้รับแรงจงูใจ และมีความตัง้ใจที่จะปฏิบตัิตนในทางท่ีดีตอ่ไป 

• ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ร่วมบริจาคสิ่งของจ าเป็น และร่วมเป็นอาสาสมคัรเพ่ือส่งมอบความสขุผ่านขนม
หวานอาฟเตอร์ยู โดยทางบริษัทอาฟเตอร์ยู จ ากัด มหาชน จัดเลีย้งขนมหวาน ให้แก่ผู้ ป่วยทหารผ่านศึก   
เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาล ทหารผ่านศึก  123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

•  วนัท่ี 18 กนัยายน 2560 กิจกรรม คืนปะการังสูท้่องทะเล  ณ หาดนางรอง  อ สตัหีบ 

 
  

• ปลายปี 2560 ร่วม โครงการ Stronger Than Cancer ชมรมเพ่ือนมะเร็งไทย (Thai Cancer Society, TCS) 
ภายใต้มูลนิธิมิตรภาพบ าบัด (นายแพทย์ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ได้ก่อตัวเป็นองค์กรเครือข่ายของผู้ ป่วย 
ครอบครัว อาสาสมคัร จิตอาสา และวิชาชีพ ทางการแพทย์และสาธารณสขุท่ีมีความเข้าใจ และพร้อมเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ ป่วยมะเร็งในรูป แบบมิตรภาพบ าบัด “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” รวมทัง้เข้าร่วม
สนบัสนนุการพฒันาระบบ และพฒันานโยบายสาธารณะท่ี เก่ียวกบัโรคมะเร็งให้เป็นประโยชน์มากขึน้โดยรวม 
เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ ป่วยมะเร็งให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ชมรม เพ่ือนมะเร็งไทยจึงได้ร่วมกบัองค์กรภาคีต่างๆ 
จัดให้มีโครงการรณรงค์ Stronger than Cancer ขึน้ และทางบริษัท อาฟเตอร์ยู จ ากัดมหาชน ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญั ตอ่โรคมะเร็ง โรคร้ายนี ้จะจดัรณรงค์ให้พนกังานในบริษัทออกมาออกก าลงักายและร่วมสมทบทนุ
บริจาคให้กบัโครงการนี ้  
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ครงการ Stronger Than Cancer ชมรมเพือ่นมะเร็งไทย(Thai Cancer 
Society, TCS) 

   

  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการจดัการความเสี่ยง เน่ืองจากบริษัทฯ 
ตระหนกัดีวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีดีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบตัิงานให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัสามารถช่วยให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง น่าเช่ือถือ และช่วยให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ซึง่บริษัทฯ ได้ยดึกรอบแนวทางปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจดงันี ้

(1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคญักบัความซ่ือสตัย์และจริยธรรม และได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต รวมทัง้ก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจ
อยา่งชดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัจดัโครงสร้างองค์กรและการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกมุและสามารถ
ปอ้งกนัการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ 

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทประเมินปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์กรอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่รวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะะสม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน
ส าหรับการปฏิบตังิาน การรายงานข้อมลูทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้อย่างเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่รวมถงึการควบคมุเชิงปอ้งกนั ได้แก่ การแบง่แยกหน้าท่ี การควบคมุการเข้าถงึข้อมลู การ
ควบคมุทรัพย์สินของบริษัทฯ การก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
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บริษัทฯ รายงานข้อมลูส าคญั ต่อคณะกรรมการอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ และมีช่องทางและกระบวนการ
สื่อสารข้อมลูภายในระหวา่งฝ่ายจดัการและพนกังานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิดบอร์ดประกาศ การแจ้งเฉพาะตวั
บคุคล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเร่ืองหรือสถานการณ์ 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้ และท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในรวมถงึระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  โดยมี
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการควบคมุการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
นโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิ
บาล รวมถงึเป็นผู้ประเมินผลเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดัประชมุจ านวน 4 ครัง้ โดยมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมมี่
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยจ านวน 1 ครัง้ 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/ 2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและจาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัท าขึน้ 
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและ
สภาวการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกนั
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท า
ธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว และได้พิจารณาอนมุตัิแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

11.2 ความเหน็ของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ในปี 2560 บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด (“DIA”) ได้ท าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตการ
ตรวจสอบดงันี ้

(1) การควบคุมภายในระดบัองค์กร ตรวจสอบในด้านต่างๆ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคมุ การสื่อสาร และการติดตามผลการปฏิบตัิ 

(2) การควบคุมภายในระดบักิจกรรม ตรวจสอบระบบต่างๆ คือ ระบบการควบคุมการขายและสินค้าท่ีสาขา   ระบบ
ควบคุมการจ่ายเช็คและฐานะทางการเงิน ระบบการควบคุมการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการ
ควบคมุการจดัการวตัถดุิบ และระบบควบคมุการจดัการกระบวนการผลิตและสนิค้าท่ีส าเร็จ 
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โดยบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเพียงพอต่อการด าเนินงาน ข้อสงัเกตบางประการท่ีผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
เป็นไปเพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในรัดกุมและดียิ่งขึน้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ครัง้ท่ี 1/2561 ได้แต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ให้
ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ ผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้างานและทีมงานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 

12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ความสัมพันธ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. คณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัร์
ฯ”) 

• กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  

2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ (“คณุแม่ทพัฯ”) • กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
3. ห้างหุ้นสว่นสามญัเมหมิง (“เมหมิง”) 

ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ 
• มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุกลุพชัร์ฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย

ละ 35 และถือหุ้นในเมหมิงร้อยละ 55 และคณุแมท่พัฯ ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 29.40 และถือหุ้นในเมหมิง ร้อยละ 45   

4. บริษัท พรีมา พบับลชิชิง จ ากดั (“พรีมา”) 
ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 

• มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุแมท่พัฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
29.40 และถือหุ้นในพรีมา ร้อยละ 50  

• มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุแม่ทพัฯ ซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในพรีมา 

5. คณุวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุวิวฒัน์ฯ”) • กรรมการของบริษัทฯ  

• เป็นบิดาของคณุกุลพชัร์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  

6. คณุไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุไพบลูย์
ฯ”) 

• เป็นพ่ีชายของคณุวิวฒัน์ฯ ซึง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ  

7. คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุพฤษภ์”) • เป็นน้องชายของคณุกลุพชัร์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
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8. บริษัท เอม็แอนด์เอม็ 2007 จ ากดั (“เอม็แอนด์
เอม็ 2007”) 
(เดิมช่ือ บริษัท อาฟเตอร์ ย ู2007 จ ากดั) 
ปัจจบุนัมิได้ประกอบการใดๆ ทัง้นี ้หากมีการ
ประกอบกิจการใดๆ ในอนาคต เอม็แอนด์เอม็ 
2007 จะไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขัน
กบับริษัทฯ 

• มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุกลุพชัร์ฯ และคณุแม่ทพัฯ ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 35 และร้อยละ 29.40 ตามล าดบั และถือหุ้น
ในเอม็แอนด์เอม็ 2007 ร้อยละ 54 และร้อยละ 45 ตามล าดบั 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุกลุพชัร์ฯ และคณุแม่ทพัฯ กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในเอม็แอนด์เอม็ 2007 

9. บริษัท แพค็ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) (“แพค็ฟูด้”) • มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุวิวฒัน์ฯ ซึง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในแพค็ฟูด้ 
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ในปี 2560 และ 2559 

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2559 และ 2560  

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

1. ห้างหุ้นสว่นสามญัเมหมิง เช่าอาคารพาณิชย์ 
บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์ จ านวน 2 อาคาร สูง 5 ชัน้ 
ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 240 ตารางเมตรต่อ
อาคาร ตัง้อยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 338, 338/1 ซอยพัฒนาการ 
30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพ่ือใช้เป็น
ส านักงานของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 65,000 
บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 135 บาทต่อ
ตารางเมตร  จ่ายช าระเป็นประจ าทกุเดือน ตามสญัญาเช่า
ท่ีมีอายสุญัญา 3 ปี และสามารถท าการต่อสญัญาได้ตาม
เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสญัญา โดยบริษัทฯ 
เร่ิมเช่าส านกังานดงักลา่วตัง้แต ่1 มกราคม 2557  
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายส านักงานไปยัง
อาคารใหม่ท่ีสร้างเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่าอาคารพาณิชย์
ดงักล่าวเพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวส าหรับพนกังานสาขา
ตา่งจงัหวดัท่ีเข้ามาฝึกอบรมท่ีส านกังานใหญ่ 
-  คา่เช่า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.78 

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากเมหมิงจ านวน 2 
อาคาร เพ่ือใช้เป็นส านกังานของบริษัทฯ  โดยอตัราคา่
เช่าประมาณเดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร เป็น
อตัราค่าเช่าท่ีเทียบเคียงได้กบัค่าเช่าบริเวณใกล้เคียง 
ท่ีมีอตัราค่าเช่าระหว่าง 125 – 156.25 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน และเง่ือนไขการช าระราคา เป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก 
ดังนั น้  รายการดังกล่าวจึ ง มีความจ า เ ป็นและ
สมเหตสุมผล  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีท าเลท่ีตัง้ของ
พืน้ท่ีเช่าอยู่ใกล้เคียงกับอาคารส านักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกันเป็นอัตรา
ราคาตลาด และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตาม
ธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์โดยทั่วไป โดยรายการ
ดงักลา่วจะยงัคงมีตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

2. คณุไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ  การเช่าอาคารพาณิชย์  
บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จ านวน 2 อาคาร   อาคาร สงู 
4 ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 288 ตารางเมตร
ต่ออาคาร ตัง้อยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 324, 326 ซอยพฒันาการ 
30 ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  เพ่ือประกอบ
ธุรกิจผลิตขนมหวาน และใช้เป็นส านักงานและศูนย์
กระจายสินค้าของบริษัทฯ ในราคาค่าเช่าเดือนละ 66,250 
บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ เดือนละ  115 บาทต่อ
ตารางเมตร จ่ายช าระเป็นประจ าทกุเดือน และสามารถท า
การต่อสญัญาได้ตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้
ในสญัญา โดยเร่ิมเช่าตัง้แต่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นรายปี 
กรณีท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะเลิกเช่า สามารถแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรก่อนเลิกเช่าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
ในเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายส านกังานและศนูย์
กระจายสินค้าไปยงัอาคารใหม่ท่ีสร้างเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่า
อาคารพาณิชย์ดังกล่าวเพ่ือเป็นท่ีผลิตสินค้าบางส่วนท่ี
ไมไ่ด้ผลติจากโรงงาน 
-  คา่เช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

0.80 

ตามท่ีบริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากคุณไพบูลย์ฯ 
เพ่ือใช้เป็นอาคารผลิต อาคารส านักงานและศูนย์
กระจายสินค้าของบริษัทฯ  ในอัตราค่าเช่าประมาณ
เดือนละ 115 บาทต่อตารางเมตร เป็นอัตราค่าเช่าท่ี
เทียบเคียงได้กับค่าเช่าบริเวณใกล้เคียง ท่ีมีอตัราค่า
เช่าระหว่าง 125 – 156.25 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และเง่ือนไขการช าระราคา เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ดังนัน้ 
รายการดงักลา่วจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีท าเลท่ีตัง้ของ
พืน้ท่ีเช่าอยู่ใกล้เคียงกับอาคารส านักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ ซึ่งมีการสะดวกเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 
โดยอตัราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกนัเป็นอตัราราคาตลาด 
และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคาร
พาณิชย์โดยทั่วไป โดยรายการดังกล่าวจะยังคงมี
ตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

3. บริษัท พรีมา พบับลชิชิง จ ากดั รับฝากขายหนงัสือ  
บริษัทฯ  ได้น าหนังสือสูตรเมนูการท าขนมหวาน May 
Made และ Sweeter Tokyo มาวางจ าหน่ายเป็นหนึ่งใน
สินค้าของบริษัทฯ ในลกัษณะของสินค้าฝากขาย หนงัสือ 
May Made และ Sweeter Tokyo แต่งโดยคุณกุลพัชร์ฯ 
และด าเนินการพิมพ์และจัดจ าหน่ายโดยพรีม่า หนังสือ
ดังกล่าวเป็นลิขสิทธ์ิของคุณกุลพัชร์ฯ ซึ่งได้เ ร่ิมเขียน
หนงัสือMay Made ตัง้แต่ปี 2549 ก่อนเปิดด าเนินการร้าน
อาฟเตอร์ ย ู
หนังสือ May Made เป็นหนังสือท่ีรวบรวมรวมสูตรขนม
หวานโดยทัว่ไป  มิใช่สตูรลบัของบริษัทฯ ตวัอยา่งสตูรขนม
หวานในหนงัสือ ได้แก่ เค้กช็อกโกแลตหน้าน่ิม เค้กชาเขียว
ลายหินออ่น   เค้กลกูพรุน   บราวน่ีชีสเค้ก เป็นต้น  ส าหรับ
หนงัสือ Sweeter Tokyo เป็นหนงัสือแนะน าร้านขนมหวาน 
40 ร้าน ใน 7 ย่านท่ีส าคญัๆ ในกรุงโตเกียว ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น และน าเสนอสตูรขนม 7 สตูรใหม่ท่ีได้ไอเดียจากการ
ท่องเท่ียวในกรุงโตเกียว และมิใช่สตูรลบัของบริษัทฯ เช่น 
ราสเบอร์ร่ี เมอแรงค์ ทาร์ต, สตรอเบอร่ี ช็อคโกแลต วิป ลา
เต้, พรีเม่ียม คอฟฟ่ี ครีม บรูเล ่เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากสาขาร้านขนมหวานของบริษัทฯ มีบริเวณ
จ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก  บริษัทฯ จึงได้น า
หนังสือสูตรเมนูการท าขนมหวานมาวางจ าหน่ายใน
ลักษณะของสินค้าฝากขาย  โดยส่วนลดค่าหนังสือ
และเง่ือนไขการช าระราคาท่ีบริษัทฯ ท ากับพรีม่า
สามารถเทียบเคียงได้กับส่วนลดและเง่ือนไขท่ีพรีมา
เสนอให้กบับคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึง
มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีการวาง
จ าหน่ายสินค้าซึ่งสอดคล้องกับร้านของบริษัทฯ และ
จัดเป็นรายการท่ีสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  โดย
สว่นลดค่าหนงัสือและเง่ือนไขทางการค้าท่ีคิดระหว่าง
กันเป็นไปตามธุรกิจการขายฝากหนังสือโดยทั่วไป  
ดังนั น้  รายการดังกล่าวจึ ง มีความจ า เ ป็นและ
สมเหตสุมผล  และจะยงัคงมีตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

ส าหรับการบนัทึกบญัชีการรับฝากหนงัสือข้างต้น บริษัทฯ 
จะมีการรับรู้รายได้ค่าฝากขายหนังสือ และเจ้าหนีค้่า
หนงัสือ ณ วนัท่ีจ าหน่ายสนิค้าดงักลา่วได้ 
-  รายได้คา่ฝากขายหนงัสือ 
-  เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 

0.03 
0.03 

 

 
 

   
        0.04 

          0.04 

4. บริษัท แพค็ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) คา่บริการ 
บริษัทฯ  จ่ายค่าบริการจัดเตรียมวัตถุดิบบางส่วนเพ่ือให้
พร้อมส าหรับการน าเข้าสูก่ระบวนการผลิต   
- คา่บริการจ่าย 
- เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           0.12 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
เมนใูหม่และได้รับผลตอบรับจากลกูค้าสงูกว่าท่ีบริษัท
ฯ คาดการณ์ไว้ ท าให้ก าลงัการผลิตท่ีบริษัทฯ มีอยู่ใน
ขณะนัน้ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าดังกล่าวให้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้า แต่เ น่ืองจากบริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดการและวาง
แผนการผลิตในระยะยาวให้ทนัต่อความต้องการของ
ลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มจ านวนแรงงาน บริษัทฯ จึง
พิจารณาว่าจ้างแพ็คฟู้ดเป็นการชั่วคราวในการ
จดัเตรียมวตัถดุิบบางสว่นให้พร้อมส าหรับการน าเข้าสู่
กระบวนการผลิต ซึ่งเม่ือบริษัทฯ ปรับแผนการผลิต
ใหม่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็ได้หยุดการ
วา่จ้างงานบริการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณา
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ซือ้วตัถดุิบ 
บ ริ ษัทฯ  ไ ด้ ซื อ้ วัตถุดิ บบางส่ วน เ พ่ื อน า ใ ช้ ใ น เ ป็ น
สว่นประกอบในการขายสนิค้า 
- คา่ซือ้วตัถดุิบ 
- เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.59 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.36 
- 
 
 
 

 

ใช้บริการเช่นนีอี้กในอนาคตโดยค านึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เป็นส าคญั 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยการรับ
บริการดงักลา่วเป็นไปเพ่ือช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิต
และให้บริการสินค้าเมนูใหม่ได้เพียงพอและทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะมีต่อไปใน
อนาคต 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้วตัถดุิบ
บางส่วนเพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการขาย
สินค้า เน่ืองจากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีราคาต ่ากว่า
ผู้ขายรายอ่ืนๆ โดยท่ีมีคณุภาพเท่าเทียมกนั  รายการ
ดั ง กล่ า ว เ ป็ น ไปตาม เ ง่ื อน ไ ขทา งกา ร ค้ าปกติ
เช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึ
มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และจะยังคงมีต่อเน่ือง
ตอ่ไปในอนาคต 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

5. คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ  การเช่าอาคาร  
บริษัทย่อยของบริษัทฯ  เช่าอาคารจ านวน 1 อาคาร   โดย
มีพืน้ท่ีเช่าประมาณ 450 ตารางเมตร เพ่ือใช้ผลิตวตัถดุิบ
ขายให้กับบริษัทฯ ในราคาค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 
หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 22 บาทต่อตาราง
เมตร จ่ายช าระภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สญัญามี
อาย ุ2 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และสามารถท า
การต่อสญัญาได้ตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้
ในสญัญา กรณีท่ีบริษัทย่อยประสงค์จะเลิกเช่า สามารถ
แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเลิกเช่าเป็นระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่ 1 เดือน 
-  คา่เช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          0.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          0.12 

ตามท่ีบริษัทฯ  เช่าอาคารจากคณุพฤษภ์ฯ เพ่ือใช้เป็น
อาคารผลิตของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  ในอตัราค่าเช่า
ประมาณเดือนละ 22 บาทต่อตารางเมตร เป็นอัตรา
ค่าเช่า ท่ีถูกกว่าราคาตลาดมาก  ดังนัน้  รายการ
ดงักลา่วจงึมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล   
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดย
อัตราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกันเป็นอัตราท่ีต ่ากว่าราคา
ตลาด และเง่ือนไขการช าระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่า
อาคารโดยทั่วไป โดยรายการดังกล่าวจะยังคงมี
ตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต  
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12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตใิห้เข้าท ารายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการท า
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ทัง้นี ้ ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาอนมุตัิรายการ
ดงักลา่วได้ 

ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการท ารายการและความ
สมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเข้าท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และรายการท่ี
เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี ้

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ี
มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ หากรายการ
ดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (แล้วแต่
กรณี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการ เข้าท า
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

หน้า 74 

 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องยึดหลกัปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการค้าทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การซือ้วตัถดุิบ การรับฝากขาย
สินค้า การเช่าพืน้ท่ีส านกังานและสถานท่ีเพ่ือประกอบการผลิตสินค้าของบริษัทฯ การรับบริการ เป็นต้น จะยงัคงเกิดขึน้  โดย
บริษัทฯ จะด าเนินการให้ราคาและเง่ือนไขช าระราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติ  
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขราคาและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สถานท่ี โดยจะด าเนินการให้ราคาและ
เง่ือนไขการช าระราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

 

 

 

 

 



   
   

 

  
 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมส าหรับปี 2558 - 2560  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2560 2559 2558 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 48,635,122 4.70 628,398,173 64.00 82,271,637 22.61 
เงนิลงทุนชั่วคราว 463,346,053 44.82     
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 11,100,917 1.07 7,268,327 0.74 1,594,492 0.44 
สินค้าคงเหลือ 24,486,225 2.37 21,575,684 2.20 14,739,681 4.05 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,164,638 0.50 7,742,044 0.79 4,073,616 1.12 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 552,732,955 53.47 664,984,228 67.72 102,679,426 28.22 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 400,000 0.04 200,000 0.02 -  
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 436,796,921 42.25 282,993,912 28.82 235,839,152 64.83 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12,555,752 1.21 3,306,128 0.34 1,454,406 0.40 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง / ค่าซือ้สินทรัพย์ 0 - 5,514,000 0.56 -  
เงนิประกันการเช่า 28,379,649 2.75 22,065,023 2.25 19,228,970 5.29 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 2,947,198 0.29 2,170,319 0.22 1,519,475 0.42 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0 - 699,412 0.07 3,071,773 0.84 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 481,079,520 46.53 316,948,794 32.28 261,113,776 71.78 
รวมสินทรัพย์ 1,033,812,475 100.00 981,933,022 100.00 363,793,202 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 59,381,285  5.74  63,789,842  6.50  47,456,286  13.04  
หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

232,704  0.02  394,418  0.04  629,578  0.17  

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันที่ถงึก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

-  -  -  

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี 

 -     -    12,506,038  1.27  13,597,596  3.74  

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 15,143,298  1.46  10,275,717  1.05  8,750,812  2.41  
เงนิปันผลค้างจ่าย -  -  25,380,000  6.98  
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 8,613,119  0.83  16,588,008  1.69  6,309,339  1.73  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 83,370,406  8.06  103,554,023  10.55  102,123,611  28.07  
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 154,968 0.01 387,652 0.04 781,919 0.21 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน -  - - - - 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป -  - - 101,413,699 27.88 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร -  53,806,060 5.48 31,927,660 8.78 
ประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอน 9,119,457  0.9  6,770,930 0.69 5,434,439 1.49 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,346,910  0.6  4,662,131 0.47 2,021,610 0.56 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 2,522,737 0.2 3,918,501 0.40 3,124,024 0.86 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 18,144,072 1.8 69,545,274 7.08 144,703,351 39.78 
รวมหนีส้ิน 101,514,478 9.8 173,099,297 17.63 246,826,962 67.85 

      หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท          
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2560 2559 2558 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
      (2560: หุ้นสามัญ 815,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 
บาท,  2559: หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 
บาท) 

         

       ทุนจดทะเบียน 81,562,500 
          

7.89  
72,500,000 

          
7.38  

54,000,000 
        

14.84  
      หุ้นสามัญ 815,623,561หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท          
      (2560: หุ้นสามัญ 815,623,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 
บาท, 2559: หุ้นสามัญ 725,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 
บาท) 

 
  

 
  

 
  

         ทุนที่ออกและช าระแล้ว 81,562,356 7.89 72,500,000 7.38 54,000,000 14.84 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 709,575,820 68.64 709,575,820 72.26 -  
ก าไรสะสม       
จัดสรรแล้ว 8,156,250 0.79 7,250,000 0.74 5,400,000 1.48 
ส ารองตามกฎหมาย – บริษัทฯ 100,000 0.01 100,000 0.01 -  
ส ารองตามกฎหมาย – บริษัทย่อย       
ยังไม่ได้จัดสรร 132,903,571 12.86 19,407,905 1.98 57,566,240 15.82 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 932,297,997 90.18 808,833,725 82.37 116,966,240 32.15 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,033,812,475 100.00 981,933,022 100.00 363,793,202 100.00 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
2560 2559 2558 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
รายได้       
รายได้จากการขาย 723,963,348 98.4 606,377,892 99.67 414,273,599 99.86 
รายได้อ่ืน        11,417,049  1.6 2,009,658 0.33 582,864 0.14 
รวมรายได้      735,380,397  100.0 608,387,550 100.00 414,856,463 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย      244,334,351  33.2 217,781,441 35.80 156,184,525 37.65 
ค่าใช้จ่ายในการขาย      227,519,463  30.9 178,530,426 29.34 122,159,085 29.45 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      106,091,531  14.4 84,169,991 13.83 58,316,274 14.06 
รวมค่าใช้จ่าย      577,945,345  78.6 480,481,858 78.98 336,659,884 81.15 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     157,435,052  21.4 127,905,692 21.02 78,196,579 18.85 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (635,986) -0.1 (6,798,117) (1.12) (5,687,976) (1.37) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้    156,799,066  21.3 121,107,575 19.91 72,508,603 17.48 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    (27,896,004) -3.8 (22,338,410) (3.67) (14,999,452) (3.62) 
ก าไรส าหรับปี     128,903,062  17.5 98,769,165 16.23 57,509,151 13.86 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:       

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุภายหลงั       
  ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั –        
    สทุธิจากภาษีเงินได้   (147,500) (0.02) - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 128,903,062 17.5 98,621,665 16.21 57,509,151 13.86 
ก าไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน/1    
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) 0.16 0.16 0.11 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 815,623,561 629,523,566 529,917,808 

หมายเหต ุ/1 -   ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่) ดว้ยจ านวน
ถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้สามัญทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปี และไดป้รับปรงุจ านวนหุน้สามัญทีใ่ชค้ านวณก าไรตอ่หุน้ส าหรับปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงของจ านวนหุน้สามัญทีเ่กดิจากการออกหุน้ปันผลเมือ่วันที ่11 พฤษภาคม 2560 จ านวน 90,623,561 หุน้ โดยถอื
เสมอืนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กดิขึน้ตัง้แตว่ันเริม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 
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- ปรับจ านวนหุน้สามัญส าหรับปีส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นไปของจ านวนหุน้สามัญทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวจ้ากมลูคา่หุน้ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท โดยถอืเสมอืนวา่การแตกหุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2557 

 
 

งบกระแสเงนิสดรวม 
2560 2559 2558 

บาท บาท บาท 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน     

ก าไรกอ่นภาษี 
      

156,799,066  
      121,107,575  

72,508,603 

รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย) จาก
กจิกรรมด าเนนิงาน   

 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
        

38,583,156  
        

27,875,955  
17,993,587 

ส ารองผลขาดทนุจากสนิคา้เสือ่มสภาพ 
 579,973   119,554   

ตดัจ าหน่ายสนิคา้เสือ่มสภาพ  213,501  -  

ก าไรทีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่
คา้ 

 (2,062,483) -  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้  (1,268,570) -  

ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 
91,678 

302,074 
3,731 

ตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 
 701,842  

- 
3,018,113 

เผือ่ดอ้ย คา่ ซอฟแวร ์ 
780,391 

 
 

   ตดัจ าหน่ายเงนิประกนัการเชา่               
252,000  

                           
-  

1,203,350 

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน           
2,200,600  

          
2,456,146  

727,947 

   คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                            
-  

          
7,681,188  

 

โอนกลบัประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 
 

- 
-143,906 

รายไดด้อกเบีย้ 
        

(3,841,398) 
           

(358,761) 
-319,501 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
             

241,396  
          

7,457,563  
3,934,218 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละ
หนีส้นิด าเนนิงาน 

 193,271,152   166,641,294  98,926,142 

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
  

 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 
        

(3,282,235) 
        

(5,673,835) 
3,489,954 

สนิคา้คงเหลอื 
        

(3,704,015) 
        

(6,955,557) 
-4,775,634 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 
          

2,453,506  
        

(3,665,179) 
-1,169,508 

เงนิประกนัการเชา่ 
        

(6,566,626) 
        

(2,836,053) 
-5,890,702 
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งบกระแสเงนิสดรวม 
2560 2559 2558 

บาท บาท บาท 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 
              

699,412  
          

2,372,361  
-663,993 

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ 
  

 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 
        

(4,112,579) 
          

5,450,374  
14,172,406 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 
        

(7,974,889) 
        

10,278,668  
3,138,314 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 
        

(1,395,764) 
              

794,476  
651,702 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
 

169,387,962  
 166,406,549  

107,878,681 

ดอกเบีย้รับ 
 3,291,043   358,761  319,501 

จา่ยดอกเบีย้ 
 (253,044)  (8,866,525) -3,088,819 

จา่ยคา่รือ้ถอนสนิทรัพย ์
 (52,051)  -  -265,000 

จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
           

(515,821) 
                          

- 
-422,657 

จา่ยภาษีเงนิได ้
      

(23,833,902) 
      

(21,430,722) 
-11,322,067 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 
      

148,024,187  
      136,468,063  93,099,639 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
  

 

ซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้และทีจ่ะถอืจนครบก าหนด    
(670,015,000) 

                           
-  

 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้       
210,000,000  

                           
-  

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ 
           

(200,000) 
           

(200,000)  

ซือ้อาคารและอปุกรณ์ 
   

(151,759,629) 
      

(77,050,807) 
-111,107,503 

ซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์
        

(4,437,180) 
        

(2,436,620) 
-983,288 

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สรา้ง / คา่ซือ้สนิทรัพย ์
      

(39,336,684) 
        

(5,514,000)  

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 
              

134,327  
                

55,210  
51 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 
 

(655,614,166) 
 (85,146,217) 

-112,090,740 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
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งบกระแสเงนิสดรวม 
2560 2559 2558 

บาท บาท บาท 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ (ลดลง) เพิม่ขึน้   -  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิลดลง            
(425,821) 

           
(690,965) 

-535,991 

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร                            
-  

        
33,000,000  

32,000,000 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทั่วไป                            
-  

   
(100,000,000) 

88,776,494 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร       
(66,312,098) 

      
(12,213,158) 

-30,553,218 

เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ                            
-  

      
736,818,813  

4,000,000 

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการเสนอขายหุน้                            
-  

        
(1,900,000) 

 

จา่ยเงนิปันผล         
(5,435,153) 

   
(160,210,000) 

-25,380,000 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ       
(72,173,072) 

      
494,804,690  

68,307,285 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ    
(579,763,051) 

      
546,126,536  

49,316,184 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี       
628,398,173  

        
82,271,637  

32,955,453 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี      
48,635,122  

628,398,173 82,271,637 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ    

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด    

   โอนสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ไปบญัชเีงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้
สนิทรัพย ์

           
(152,500) 

                           
-  

6,000,000 

ซือ้อปุกรณ์ตามสญัญาเชา่การเงนิ  
 

  
1,153,738 

   โอนเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยไ์ปบญัชอีาคารและ
อปุกรณ ์

        
38,205,934  

                           
-  

 

   โอนเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยไ์ปบญัชคีอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร ์

          
6,797,250  

                           
-  

 

   เจา้หนีค้า่งานกอ่สรา้งและซือ้อปุกรณ์ลดลง 
           

(108,122) 
        

(3,727,265) 
10,291,421 

   เจา้หนีค้า่ใชจ้า่ยทางตรงในการเสนอขายหุน้เพิม่ขึน้ 
                           

-  
        

14,524,181  
 

   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั 

                           
-  

           
(184,375) 

 

   ลกูหนีเ้งนิปันผลจากบรษัิทยอ่ย 
                           

-  
                           

-  
 

   เงนิปันผลคา้งจา่ย 
                  

3,637  
                           

-  
 

  

งบกระแสเงนิสดรวม 2557 - 2559 
2559 2558 2557 

บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    

ก าไรกอ่นภาษี 121,107,575 72,508,603 57,155,428 
รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย) จาก
กจิกรรมด าเนนิงาน    
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 27,875,955 17,993,587 13,278,759 
ส ารองผลขาดทนุจากสนิคา้เสือ่มสภาพ 119,554 - 110,160 
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งบกระแสเงนิสดรวม 2557 - 2559 
2559 2558 2557 

บาท บาท บาท 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 302,074 3,731 - 
ตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ - 3,018,113 - 
โอนกลบัประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอน - (143,906) - 
ตดัจ าหน่ายเงินประกนัการเช่า - 1,203,350 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,456,146 727,947 2,001,074 
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7,681,188 - - 
รายได้ดอกเบีย้ (358,761) (319,501) (311,723) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 7,457,563 3,934,218 4,055,078 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 166,641,294 98,926,142 76,288,776 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (5,673,835) 3,489,954 (5,071,882) 
สินค้าคงเหลือ (6,955,557) (4,775,634) (3,267,507) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (3,665,179) (1,169,508) (1,478,413) 
เงินประกนัการเช่า (2,836,053) (5,890,702) (3,695,868) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,372,361 (663,993) 1,754,420 

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 5,450,374 14,172,406 (3,399,839) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 10,278,668 3,138,314 2,428,195 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 794,476 651,702 1,589,091 

เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 166,406,549 107,878,681 65,146,973 
ดอกเบีย้รับ 358,761 319,501 311,723 
จ่ายดอกเบีย้ (8,866,525) (3,088,819) (3,890,440) 
จ่ายค่ารือ้ถอนสินทรัพย์ - (265,000) - 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - (422,657) (388,700) 
จ่ายภาษีเงินได้ (21,430,722) (11,322,067) (8,284,171) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,468,063 93,099,639 52,895,385 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้ (200,000) - - 
ซือ้อาคารและอปุกรณ์ (77,050,807) (111,107,503) (30,191,279) 
ซือ้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (2,436,620) (983,288) (558,500) 
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง / ค่าซือ้สินทรัพย์ (5,514,000) - (6,000,000) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 55,210 51 - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (85,146,217) (112,090,740) (36,749,779) 
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งบกระแสเงนิสดรวม 2557 - 2559 
2559 2558 2557 

บาท บาท บาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกรรมการ (ลดลง) เพิ่มขึน้ - - (89,810,969) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (ลดลง) เพ่ิมขึน้ (690,965) (535,991) (306,349) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป - 100,000,000 - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 33,000,000 32,000,000 - 
ช าระคืนจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป (100,000,000) - - 
ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั - (11,223,506) (2,543,994) 
ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร (12,213,158) (30,553,218) (7,511,077) 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 736,818,813 4,000,000 45,000,000 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น (1,900,000) - - 
จ่ายเงินปันผล (160,210,000) (25,380,000) - 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 494,804,690 68,307,285 (55,172,389) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 546,126,536 49,316,184 (39,026,783) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 82,271,637 32,955,453 71,982,236 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 628,398,173 82,271,637 32,955,453 
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ    
รายการที่มิใช่เงินสด    
ซือ้อปุกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน - 1,153,738 393,925 
โอนเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างไปบญัชีอาคารและอปุกรณ์ - 6,000,000 - 
เจ้าหนีค้่างานก่อสร้างและซือ้อปุกรณ์เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (3,727,265) 10,291,421 419,793 
โอนบญัชีอปุกรณ์ไปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ - - (272,586) 
เจ้าหนีค้่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นเพ่ิมขึน้ 14,524,181 - - 
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (184,375) - - 

 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั  

อตัราสว่นทางการเงนิ หนว่ย 2560 2559 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 6.63 6.42 1.01 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 6.25 6.11 0.81 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ 1.58 1.33 1.30 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 107.81 263.49 234.38 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 3.34 1.37 1.54 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 43.88 49.35 56.72 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 8.20 7.29 6.35 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เทา่ 11.25 12.34 12.15 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 31.99 29.16 29.63 

Cash cycle วนั (20.45) (20.50) (21.74) 
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อตัราสว่นทางการเงนิ หนว่ย 2560 2559 2558 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร       

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 66.25% 64.08% 62.30% 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน รอ้ยละ 20.17% 20.76% 18.74% 

อตัราก าไรอืน่ รอ้ยละ 1.55% 0.33% 0.13% 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 
101.82

% 
114.58% 129.37% 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 17.53% 16.23% 13.86% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 14.81% 21.34% 51.54% 

          

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน         

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ รอ้ยละ 12.79% 14.68% 20.36% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร รอ้ยละ 46.54% 48.82% 41.05% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ เทา่ 0.73 0.90 1.47 

       

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.11 0.21 2.11 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 680.16 18.81 34.81 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน (cash basis) เทา่ 0.55 0.37 0.52 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล (ใชจ้ านวนหุน้จรงิ ณ สิน้ปีงบการเงนิ) รอ้ยละ 94.70% 93.75% 100% 

 

  

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

 

การวเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายขนมหวานและเบเกอร่ี โดยแบง่ธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ร้านขนมหวาน ซึง่ด าเนินธุรกิจภายใต้ช่ือ “อาฟเตอร์ ย”ู และ “เมโกริ”  

2) การจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิต โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจการให้บริการจดังานนอกสถานที่ เช่น งานสงัสรรค์ 
งานแตง่งาน งานกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการขาย และได้มีการรับจ้างผลิตสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ให้กบั
ลกูค้า เช่น ผู้ประกอบการสายการบิน และร้านอาหาร  
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14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิในปี 2560 

ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดสาขาร้านอาฟเตอร์ ย ูเพิ่มทัง้หมด 8 สาขา และปิดสาขาร้านเมโกริ 1 สาขา ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษัทฯ มีสาขาของร้านอาฟเตอร์ ย ูทัง้สิน้ 26 สาขา และร้านเมโกริ 1 สาขา รวมเป็น 27 สาขา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีสาขา

ของร้านอาฟเตอร์ ย ูทัง้สิน้ 18 สาขา และมีสาขาของร้านเมโกริ 2 สาขา)  

ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯได้พฒันาและคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการเปิดร้านส าหรับขายผลติภณัฑ์เก่ียวกับ

ทเุรียนเป็นสว่นขยายของร้านอาฟเตอร์ ย ู สาขาพารากอน ตวัอยา่งเมนท่ีูขาย เช่น น า้แข็งไสทเุรียน โทสต์ทเุรียน น า้ทเุรียนป่ัน 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัออกเมนใูหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ือง ซึง่มีหลายเมนท่ีูได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับอยา่งดีจากลกูค้าจน

สามารถเพิ่มยอดขายให้กบับริษัทฯ เป็นอยา่งมาก เช่น น า้แข็งไสโฮจิฉะ และชิบยู่าแบลค็โทสต์   

จากปัจจยัดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้รายได้จากการขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2560 อยูท่ี่ 723.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.39 จาก 
606.38 ล้านบาทในปี 2559 ก าไรสทุธิในปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.47 เป็น 128.90 ล้านบาท จาก 98.77 ล้านบาทในปี 2559 อตัรา
ก าไรสทุธิอยูท่ี่ร้อยละ 17.53 ในปี 2560 เทียบกบัร้อยละ 16.23 ในปี 2559  

14.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  

รายได้ 

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกจิ 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2560 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

1. รายได้จากร้านขนมหวาน  บริษัทฯ 704.29 95.77 597.59 98.22 17.86 

2. รายได้จากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิต บริษัทฯ 19.67 2.67 8.79 1.44 123.78 

รายได้จากการขายรวม  723.96 98.45 606.38 99.67 19.39 
รายได้อื่น  11.42 1.55 2.01 0.33 468.16 
รวม  735.38 100.00 608.39 100.00 20.87 

 
จ านวนสาขาของบริษัทฯ 

 หน่วย 2560 2559 

จ านวนสาขาท่ีเปิดใหม่สทุธิ สาขา 8 5 
จ านวนสาขาท่ีปิดสทุธิ สาขา 1 - 
จ านวนสาขา ณ สิน้งวด  สาขา 27 20 
ยอดขายเฉลี่ยตอ่สาขาของสาขาเดิม ล้านบาท 34.21 36.27 
อตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย – สาขาเดิม (ไม่รวมร้านเมโกริ) 
(Same-Store Sales Growth: SSSG excluded Maygori branches)  

ร้อยละ -2.97 7.70 

อตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย  ร้อยละ 19.39 46.37 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

หน้า 85 

 

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยรายได้เกือบทัง้หมดเป็นรายได้ท่ีมาจากการขายทัง้จากร้าน
ขนมหวานและจากการจดังานนอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิตสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ จากร้านขนมหวานในปี 2560 เทา่กบั 704.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  597.59 ล้านบาทในปี 2559 
คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 17.86 เน่ืองมาจากจ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ 8 สาขา เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า สว่นรายได้จากการจดังาน
นอกสถานท่ีและการรับจ้างผลิตเพิ่มขึน้จาก 8.79 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 19.67 ล้านบาทในปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ขยาย
งานในสว่นนีอ้ย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน เท่ากบั 11.42 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึน้จาก 2.01 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัท่ีเพิ่มขึน้มาจาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุระยะสัน้ ซึง่บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2560 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดุิบ บรรจภุณัฑ์ สินค้าส าเร็จรูป วสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ เงินเดือนและค่าแรงของพนกังาน
ฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาของโรงงาน อปุกรณ์เคร่ืองครัวเคร่ืองใช้ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีของฝ่ายผลิต ทัง้นี ้ต้นทนุขายหลกั
กว่าร้อยละ 80 เป็นวตัถุดิบ โดยต้นทุนขายได้เพิ่มขึน้จาก 217.78 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 244.33 ล้านบาท ในปี 2560 ตาม
สดัสว่นรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้  

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 
รายได้จากการขาย 723.96 606.38 
ต้นทนุขาย 244.33  217.78  
ก าไรขัน้ต้น 479.63         388.60  
อัตราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ)         66.25          64.09 

ส าหรับปี 2560 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เทา่กบั 479.63 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 66.25 ซึง่ปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 2.16 
จากปีก่อนหน้าท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 64.09 เน่ืองจากสาเหตหุลกัคือการบริหารจดัการต้นทนุได้ดีขึน้ โดยเฉพาะการบริหาร
จดัการวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีส าคญัในต้นทนุขายของกลุม่บริษัทฯ และการปรับราคาขายตัง้แตก่ลางเดือน
พฤษภาคมปีนี ้นอกจากนี ้เมนใูหมห่ลายเมนท่ีูออกขายในปีนี ้มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกวา่อตัราก าไรขัน้ต้นเฉล่ียเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายในการขายโดยหลกั ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังานประจ าสาขา คา่เช่าสถานท่ีของร้านอาฟเตอร์ ย ู และร้านเมโกริ คา่
เช่าอปุกรณ์ ค่าสาธารณปูโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการขาย อาทิ คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ในสาขา 

 ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขาย เทา่กบั 227.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48.99 ล้านบาท จากปี 2559 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายอยูท่ี่ 
178.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.44 เน่ืองมาจากจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้ ท าให้ต้องมีการจ้างพนกังานประจ าสาขาและเช่า
สถานท่ีเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายพนกังานในส านกังานใหญ่ คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา คา่ท่ีปรึกษาและคา่ธรรมเนียม
วิชาชีพ คา่เสื่อมราคาทรัพย์สินและคา่ตดัจ าหน่าย การขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนด และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
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อ่ืนๆ อาทิ คา่เช่าอาคารส านกังาน โรงงาน และคลงัเก็บสนิค้า คา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายส านกังานและเบด็เตลด็ คา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัภาษีอากร  

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 106.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 84.17 ล้านบาท ในปี 2559 โดยเพิ่มขึน้ 21.92 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.04  

ทัง้นี ้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บนัทกึผลตา่งระหว่างราคาขายกบัมลูคา่ยติุธรรมท่ีผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ใช้สทิธ์ิตาม
โครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท (ESOP) จ านวนเงิน 7.68 ล้านบาท 
เป็นคา่ใช้จ่าย อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมโดยไมน่บัคา่ใช้จ่าย ESOP อยูท่ี่ร้อยละ 12.57 

สาเหตหุลกัท่ีคา่ใช้จ่ายในการบริหารของปี 2560 เพิ่มสงูขึน้จากปี 2559 มาจากการจ้างพนกังานในส านกังานใหญ่เพิ่มขึน้เพ่ือ
รองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ตามแผนการขยายสาขา  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในปี 2560 สงูขึน้ เน่ืองมาจาก ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้บนัทกึคา่ใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมสมัมนาประจ าปีส าหรับพนกังานซึง่เลื่อนมาจากปลายปี 2559 จ านวน 1.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของยอดรายได้
รวม และบนัทกึผลขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนดเน่ืองมาจากการปิดสาขาร้านเมโกริท่ีเดอะคอมมอนส์ ทองหลอ่ 
จ านวน 0.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของยอดรายได้รวม  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการจดทะเบียนลขิสทิธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าในตา่งประเทศ
จ านวน 2.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของยอดรายได้รวม และมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ท่ีเร่ิมมีในปี 2560 เช่น 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เก่ียวกบัทะเบียนหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการวิเคราะห์และสอบ
เทียบเก่ียวกบัการผลติเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลติ HACCP และ GMP ซึง่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดงักลา่ว
ตัง้แตก่ลางปี 2560 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2560 และ 2559 เทา่กบั 0.64 ล้านบาท และ 6.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 และร้อยละ 1.12 
ของรายได้รวม ตามล าดบั ซึง่การลดลงของคา่ใช้จ่ายทางการเงิน เป็นผลมาจากการช าระคืนเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารทัง้จ านวน
ในเดือนมกราคม 2560  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2560 และ 2559 เทา่กบั 27.90 ล้านบาท และ 22.34 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ตอ่ก าไรก่อน

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 17.79 และร้อยละ 18.45 ตามล าดบั ซึง่สดัสว่นในปี 2560 ต ่ากว่าปี 2559 เน่ืองมาจากการใช้สิทธิ

ประโยชน์จากการลงทนุในทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 604 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้ 30.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47 โดยเพิ่มขึน้จาก 98.77 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 
128.90 ล้านบาทในปี 2560 และอตัราก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 17.53 และร้อยละ 16.23 ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.30 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายและการบริหารจดัการต้นทนุได้ดีขึน้ 
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14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเทา่กบั 1,033.81 ล้านบาท และ 981.93 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยสินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว และท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ์ ซึง่การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สว่นใหญ่มาจากเงินลงทนุชัว่คราวท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2560 โดยน าเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดไปลงทนุ และการลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของตกแตง่และอปุกรณ์ในการเปิดสาขาใหม ่
คา่ก่อสร้างส านกังานแหง่ใหม ่ ศนูย์กระจายสินค้า และศนูย์ฝึกอบรมท่ีสร้างเสร็จในเดือนมิถนุายน 2560 และงานระหวา่งก่อสร้าง
ส าหรับสว่นเพิ่มเติมโรงงาน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 48.63 ล้านบาท และ 628.40 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยจ านวนท่ีลดลง 579.77 ล้านบาทนัน้ สว่นใหญ่มาจากการน าเงินไปลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว การจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร การจ่ายค่าก่อสร้างส าหรับอาคารส านกังาน ศนูย์ฝึกอบรม และศนูย์กระจายสนิค้า สว่น
เพิ่มเติมโรงงาน และคา่ก่อสร้างสาขาใหม่ 

เงินลงทนุชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 463.35 ล้านบาท โดยแบง่เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 
261.29 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 2.06 ล้านบาท และเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก าหนด 200 
ล้านบาท ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในเงินลงทนุระยะสัน้ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2560 เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากเงินสดท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการขายหน้าร้านเป็นหลกั โดยรายได้กวา่ร้อยละ 98 - 99 เป็นการรับเงินสดจากลกูค้าทัง้หมด ซึง่เป็น
ลกัษณะปกติของธุรกิจร้านขายขนมหวานและเคร่ืองด่ืม มีการขายอีกเพียงร้อยละ 1 - 2 ท่ีเป็นการรับจดังานนอกสถานท่ีและรับจ้าง
ผลติ ซึง่มีการให้เครดิตกบัลกูค้าบางรายขึน้อยูก่บัข้อตกลงทางการค้า ท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นลกูหนีก้ารค้าท่ีต ่าเม่ือเทียบกบั
ยอดขายของบริษัทฯ โดยมียอดลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพียง 9.42 ล้านบาท และ 
4.01 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 1 – 3 วนั การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้
จาการรับจดังานนอกสถานท่ีและรับจ้างผลิตในช่วงปลายปี 2560 นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 บริษัทฯ มีลกูหนีอ่ื้น จ านวน 1.68 ล้านบาท และ 3.25 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่รายการลดลงหลกัมาจากการช าระคืนเงินให้
กู้ ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่พนกังาน  

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สนิค้าส าเร็จรูป ได้แก่ ขนมเค้ก คุ้กกี ้ชา และสินค้าอื่นๆ ท่ีวางขายหน้าร้าน สินค้าระหว่าง
ผลติ วตัถดุิบ เช่น นม เนย ผลไม้ และวสัดสุิน้เปลือง  

 สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินค้าส าเร็จรูป 6.00 24.50 5.14 23.82 
สินค้าระหวา่งผลิต 0.31 1.26 0.29 1.34 
วตัถดุิบ 14.01 57.21 11.78 54.59 
วสัดสุิน้เปลือง 4.87 19.89 4.49 20.81 
รวม 25.19 102.86 21.70 100.56 
หกั สินค้าเสื่อมสภาพ (0.70) (2.86) (0.12) (0.56) 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 24.49 100.00 21.58 100.00 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 8.20  7.29  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิจ านวน 24.49 ล้านบาท และ21.58 ล้านบาท 
ตามล าดบั มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 7 - 8 วนั โดยสินค้าคงเหลือหลกักว่าร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือทัง้หมดเป็น
วตัถดุิบ ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติของบริษัทฯ ท่ีต้องมีการส ารองวตัถดุิบเพ่ือใช้ในการผลิตและการให้บริการในร้านอย่าง
ตอ่เน่ือง และระยะเวลาการขายสินค้าเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีวตัถดุิบและสินค้าต่างๆ จะต้องมีความสดและใหมอ่ยูเ่สมอ สินค้า
คงเหลือท่ีเพิ่มขึน้ 2.91 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.49 มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนสาขา ท าให้ต้องมี
การส ารองวตัถดุิบเพ่ือใช้ในการผลิตและขายเพิ่มขึน้ รวมถึงการส ารองสนิค้าส าเร็จรูปส าหรับการขายท่ีสาขาเพิ่มขึน้ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะเลิกผลิตสินค้าบางตวัและยงัมีวตัถดุิบคงเหลืออยู่ หรือมีสินค้าคงเหลือท่ีคาดว่าจะไม่ได้ใช้งาน บริษัทฯ 
จะพิจารณาตัง้ส ารองคา่เผ่ือสนิค้าเสื่อมสภาพ เพ่ือให้มลูค่าสนิค้าคงเหลือแสดงด้วยมลูค่าท่ีแท้จริง 

สินทรพัย์หมนุเวียนอืน่ 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 5.16 ล้านบาท ลดลง 2.58 ล้านบาท จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีมี
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7.74 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากภาษีซือ้รอย่ืนท่ีลดลง เช่น ภาษีซือ้ท่ีเก่ียวข้องกับงานบริการและค่า
ก่อสร้างท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้รับใบก ากบัภาษีตวัจริง และการตดัจ าหน่ายเบีย้ประกันท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ทัง้จ านวนกบัธนาคารผู้ให้กู้แล้ว  

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค ้าประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินฝากประจ าท่ีบริษัทฯ น าไปเป็น
หลกัประกนัการช าระหนีต้ามวงเงินสินเช่ือส าหรับคา่น า้มนัรถขนสง่ และส าหรับคา่ซือ้สนิค้าของบริษัทฯ  

ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธิ จ านวน 436.80 ล้านบาท และ 
282.99 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.25 และร้อยละ 28.82 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่า
ตกแต่งและอปุกรณ์ส าหรับร้านสาขาซึง่เปิดเพิ่มรวมทัง้หมด 8 สาขาในระหว่างปี 2560 ค่าก่อสร้างอาคารส านกังาน ศนูย์ฝึกอบรม 
และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งสร้างเสร็จเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 ค่าซือ้ท่ีดินเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการขยายตวัของอาคารส านกังาน 
ศนูย์ฝึกอบรม และศนูย์กระจายสินค้า และการรับรู้งานระหวา่งก่อสร้างส าหรับสว่นเพิ่มเติมโรงงาน 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ จ านวน 12.56 ล้านบาท และ 3.31 ล้าน
บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 1.21 และร้อยละ 0.34 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ส าหรับร้านสาขาซึ่งเปิดเพิ่มรวมทัง้หมด 8 สาขาในระหว่างปี 2560 และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตัง้ส าหรับส านกังาน
ใหญ่และโรงงาน 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรพัย์ 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 5.51 ล้านบาท โดยการลดลงทัง้จ านวนของเงินจ่ายลว่งหน้าค่า
ซือ้สนิทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองมาจากการจ่ายซือ้สนิทรัพย์ระหวา่งปี 

เงินประกนัการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินประกนัการเช่าจ านวน  ล้านบาท 28.38 ล้านบาท และ 22.07 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.75 และร้อยละ 2.25 ของสินทรัพย์รวม การเพิ่มขึน้ของเงินประกนัการเช่ามาจากจ านวน
สาขาท่ีเปิดเพิ่มขึน้ เน่ืองจากพืน้ท่ีให้บริการของร้านสาขาทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ซึ่ง
พืน้ท่ีเช่าส่วนใหญ่มีเง่ือนไขให้บริษัทฯ ต้องวางเงินประกนัการเช่าเพ่ือประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ เงินประกนัการเช่าคิด
เป็นจ านวน 3 - 8 เดือนของคา่เช่า 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 0.70 ล้านบาท โดยการลดลงทัง้จ านวนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าสว่นท่ีเกิน 1 ปี 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 หนีส้ินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น หนีส้ิน
ตามสญัญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเงินปันผลค้างจ่าย ซึง่มีจ านวนหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 
101.51 ล้านบาท และ 173.10 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่การลดลงของหนีส้ินรวมโดยหลกัมาจากการช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพร้อมดอกเบีย้ทัง้จ านวน 

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอื้น่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น จ านวน 59.38 ล้านบาท และ 63.79 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยลดลง 4.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.91 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการจ่ายช าระเจ้าหนี ้
คา่ใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น ซึง่มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 14.52 ล้านบาท หกักลบกบัการเพิ่มขึน้
ของเจ้าหนีก้ารค้า เงินประกนัค่าก่อสร้าง และโบนสัค้างจ่าย ระยะเวลาเฉลี่ยในการช าระหนีค้่าซือ้สินค้าของบริษัทฯ อยู่ท่ี 29 – 30 
วนั 

หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน จ านวน 8.61 ล้านบาท และ 16.59 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยลดลง 7.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 48.08 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายค้าง
จ่าย ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายในเดือนธนัวาคม 2559 ซึง่บริษัทฯ ได้น าสง่ภาษีดงักลา่วในเดือนมกราคม 2560 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารทัง้สิน้ 3 วงเงิน โดยมีจ านวน (รวมส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระใน 1 ปี) 66.31 ล้านบาท การลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารในระหว่างปี 2560 ทัง้จ านวนมาจากการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารพร้อมดอกเบีย้ทัง้จ านวนในเดือนมกราคม 2560 ท าให้ไม่มียอดคงเหลือของเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวจากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประมาณการหนีสิ้นในการร้ือถอน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอนจ านวน 9.12 ล้านบาท และ 6.77 
ล้านบาท ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระผกูพนัตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าในการรือ้ถอนสิ่งตกแต่งและติดตัง้ และปรับปรุง
พืน้ท่ีเช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าเม่ือสิน้อายสุญัญาเช่า สง่ผลให้หนีส้ินในการรือ้ถอนเพิ่มขึน้ตามพืน้ท่ีเช่าและจ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
จ านวน 6.35 ล้านบาท และ 4.66 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งยอดท่ีเพิ่มขึน้1.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.14 มาจากการตัง้ส ารอง
เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 2560 

 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืนจ านวน 2.52 ล้านบาท และ 
3.92 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งยอดท่ีลดลง 1.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.62 โดยหลกัมาจากการล้างยอดคงค้างเงินประกันค่า
แบบฟอร์มพนกังาน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 932.30 ล้านบาท และ 808.83 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 123.46 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิระหว่างปี 2560 เทา่กบั 
128.90 ล้านบาท และการเพิ่มทนุจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น 9.06 ล้านบาท หกัด้วยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2560 จ านวน 
14.50 ล้านบาท 

14..4 การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 148.02 136.47 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (655.61) (85.15) 
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เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (72.17) 494.81 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (579.76) 546.13 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 628.40 82.27 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 48.64 628.40 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 148.02 ล้านบาท และ 136.47 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 11.55 ล้านบาท โดยหลกัเป็นการเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง 8.61 ล้านบาท และดอกเบีย้รับเพิ่มขึน้ 2.93 
ล้านบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุส าหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 655.61 ล้านบาท และ 85.15 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเงิน
สดส่วนใหญ่ใช้ไปส าหรับการซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 460.02 ล้านบาท ค่าซือ้ท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารส านกังาน ศนูย์ฝึกอบรม และ
ศนูย์กระจายสินค้า ส่วนเพิ่มเติมโรงงาน และค่าก่อสร้างสาขาใหม่รวม 151.76 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ทรัพย์สิน 39.34 
ล้านบาท และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 4.44 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2560 เท่ากบั 72.17 ล้านบาท โดยเงินสดสว่นใหญ่ใช้ไปในการจ่ายช าระคืนเงินกู้
ระยะยาวจากธนาคารพร้อมดอกเบีย้ทัง้จ านวน 66.31 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 5.44 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 494.81 ล้านบาท โดยหลกัมาจากเงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 736.82 ล้านบาท และเงินสด
รับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 33 ล้านบาท หกัลบกบัเงินสดจ่ายส าหรับเงินปันผล 160.21 ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวจากบคุคลทัว่ไป 100 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 12.21 ล้านบาท  

14.5 สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้

สภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่มสงูขึน้เล็กน้อยจาก 6.42 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 6.63 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เช่นเดียวกบัอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วท่ีเพิ่มขึน้จาก 6.11 เทา่ในปี 2559 เป็น 6.25 เทา่ในปี 2560   

หากพิจารณาวงจรเงินสดหมนุเวียน (Cash Cycle) ของบริษัทฯ  ในปี 2560 และปี 2559 จะพบว่า บริษัทฯ มี Cash Cycle อยู่ใน
ระดบัดีท่ี (20) วนั และ (21) วนั ตามล าดบั เน่ืองด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีการรับรายได้จากการขายเป็นเงินสด รวมทัง้
สินค้าคงเหลือท่ีเป็นวตัถดุิบมีอตัราหมนุเวียนค่อนข้างเร็ว ท าให้จ านวนวนัหมนุเวียนลกูหนีแ้ละสินค้าคงเหลืออยู่ในระดบัต ่า ใน
ขณะเดียวกนัด้านหนีส้ินหมนุเวียน บริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้วตัถดิุบ 

ความสามารถในการช าระหนี ้

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยูท่ี่ 0.11 เทา่ เทียบกบั 0.21 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 สาเหตหุลกัมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารในเดือนมกราคม 2560 ท าให้หนิส้ินของบริษัทฯ ลดลง 
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อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในปี 2560 อยู่ท่ี 680.16 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 18.81 เท่าในปี 2559 สาเหตหุลกั
มาจากภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลงในปี 2560 เน่ืองจากการช าระคืนเงินกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารทัง้จ านวนในระหวา่งปี  

ส าหรับอตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ในปี 2560 และปี 2559 ของบริษัทฯ เทา่กบั 0.55 เทา่  และ 0.37 เทา่ ตามล าดบั 
ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 1 เท่า เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายสาขาทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั มีการลงทนุสร้างส านกังาน
แห่งใหม่และก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมโรงงานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร สง่ผลให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานไมเ่พียงพอ  

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจากการ IPO ในเดือนธันวาคม 2559 จ านวนมาก ท าให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุท่ี
เพียงพอในการด าเนินงานและมีความสามารถในการช าระภาระผกูพนัท่ีดีขึน้ รวมถึงมีความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจมากขึน้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ นายแม่ทพั ต. สวุรรณ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย
แมท่พั ต. สวุรรณ ก ากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายแมท่พั ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

2. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

    นายแมท่พั ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 

 
ผู้ รับมอบอ านาจ 

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ  

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 
ประธานกรรมการ / 
 กรรมการอิสระ/  กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
    วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   
  ลา่สดุ  27 เมษายน 2560 

 

62 - ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัดีทรอยซ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัดี
ทรอยซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

• Directors Certification Program 
(DCP) 

• Audit Committee Program (ACP) 

• Monitoring Fraud Management 
(MFM) 

• Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting (MFR) 

• Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) 

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

562,500 หุ้น 
หรือ 0.07%   

-ไม่มี- 
 
 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู 

กิจการอ่ืน   
2559 - 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม  

(ธรุกิจพลงังาน) 
2559 - 2560 กรรมการ บจ. อิมแพค โซล่าร์  

(ธรุกิจพลงังานทดแทน) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   
บมจ. เจเอเอส แอสเซท็  
(ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอม็ ซีเจโอช้อปปิง้  

(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอม็เอชดีดิจิทลัทีวีเทรดดิง้ 

(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทลัทีวี  

เทรดดิง้ (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอส-วนั (ธรุกิจสื่อ) 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป  (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลิชช่ิง (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซี่ (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ 

(ธรุกิจสื่อ) 
2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวนัทีวีเทรดดิง้  

(ธรุกิจสื่อ) 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2.. นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/2 
 รองประธานกรรมการ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

   
  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ เป็นกรรมการ
ลา่สดุ     23 มีนาคม  2559 
 

 
 

63 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเคนตัก๊กี ้ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

4,275,000 
หุ้น หรือ 
0.52%   

- บิดาของนางสาวกลุพชัร์ 
กนกวฒันาวรรณ และ
นายมิลล์ กนกวฒันา
วรรณ 

- น้าของนายแม่ทพั ต.
สวุรรณ 

2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
กิจการอ่ืน   
2522 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานบริหาร บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกิจอาหารทะเล

และอาหารแช่แข็ง) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอคินอส (ธรุกิจอาหารทะเล

และอาหารแช่แข็ง) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น (ธรุกิจให้

เช่าท่ีดิน) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให้เช่า

ท่ีดิน) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ (ธรุกิจอาหาร) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร 

(ธรุกิจอาหาร) 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560  (แบบ 56-1)  บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

  

 หน้า 97 

 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
  
กรรมการอิสระ และประธาน 
กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

    วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   
  ลา่สดุ 23 มีนาคม  2559 

59 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร
Director Accreditation Program 
(DAP) 
 

562,500 หุ้น 
หรือ 0.07%    

-ไม่มี- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   
2557 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกิจอาหารทะเล

และอาหารแช่แข็ง) 
2536 – 2557 
 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกิจอาหารทะเล
และอาหารแช่แข็ง) 

4. ดร. ธรรมนูญ  
อานันโทไทย 
  
   
กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ   
  
   วันที่ได้รับแต่งตัง้ : 
27 เมษายน 2560 
 

61 - ปริญญาเอก การจดัการระหวา่งประเทศ
มหาวิทยาลยัวอลเดน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยั
ซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีและการจดัการ 
วิทยาลยัแอคเคิร์ด – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
 Directors Certification Program 

(DCP) 
 Director Accreditation Program 

(DAP) 
 Audit Committee Program (ACP) 

562,500 หุ้น 
หรือ 0.07%   

-ไม่มี- 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   
2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์

ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธรุกิจการเงิน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  

(ธรุกิจการเงิน) 
2550 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  
(ธรุกิจบริการ) 

2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) (ธรุกิจการเงิน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ท
เนอร์ (ธรุกิจการเงิน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป (ธรุกิจ
อาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง) 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560  (แบบ 56-1)  บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

  

 หน้า 98 

 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 The Role of Chairman Program 
(RCP) 

 Understanding the Fundamental 
of Financial Statement (UFS) 

2544 - 2558 คณะอนกุรรมการบริหารและ
คณะอนกุรรมการส านกังานหกั
บญัชี 

คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร
ลว่งหน้าแห่งประเทศไทย  

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารในคณะกรรมการ
สายงานเศรษฐกิจ 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2548 - 2558  กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
(ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นใน
บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5. นายแม่ทพั ต.สวุรรณ/2 
 กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

 
  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ  : 

 28 มีนาคม 2559 
 

44 - ปริญญาโท ออกแบบผลิตภณัฑ์ Pratt 
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน School of Visual Arts, 
นิวยอร์ค,  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ วิทยาลยั
เซนต์โทมสั อควินาส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร  Director Accreditation 
Program (DAP) 

239,793,750 
หุ้น หรือ 29%   

- หลานของนายวิวฒัน์  
กนกวฒันาวรรณ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 

กิจการอ่ืน   

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

2547- ปัจจุบนั กรรมการ บจ. พรีมา พบัลิชช่ิง (ธรุกิจ
สิ่งพิมพ์) 

6. นางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ/2 

 กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จดัการ 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ลา่สดุ : 

28 มีนาคม 2559 
  

36 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจหลกัสตูร
นานาชาติ เอกการตลาด
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
 

285,468,750 
หุ้น หรือ 35%  
 

- บตุรของนายวิวฒัน์ 
กนกวฒันาวรรณ 

- พี่สาวนายมิลล์ กนก
วฒันาวรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้จดัการ 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 
กิจการอ่ืน   

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ  
(ธรุกิจอาหาร) 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้นในบริษัทฯ/1 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

7. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 
 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท 

    วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  
เป็นกรรมการล่าสดุ: 
  28 เมษายน 2560 

31 
 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์หลกัสตูรนานาชาติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

14,982,187 หุ้น 
หรือ 1.8%   

- บตุรของนายวิวฒัน์ 
กนกวฒันาวรรณ 

- พี่สาวนายมิลล์ กนก
วฒันาวรรณ 

2558 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

     กิจการอ่ืน   
     2555 - 2559 ผู้จดัการธรุกิจสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

(ธรุกิจการเงิน) 
8. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ 
 ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

42 - ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

320,087 หุ้น หรือ 
0.04%   

-ไม่มี- 2553 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
   
   

9. นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ์ 
 ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 

39 - ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหาร
และโภชนาการ-พฒันาผลิตภณัฑ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

368,787 หุ้น หรือ   
0.05%   

-ไม่มี- 2550 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

10. นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

39 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ California 
State Polytechnic University 
Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

320,087 หุ้น หรือ 
0.04%   

-ไม่มี- 2556 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร์ ย ู
กิจการอ่ืน   
2550 - 2556 Chief Accountant บจ. บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่

แนล (ธรุกิจโรงพยาบาล) 

หมายเหต:ุ  /1 เม่ือ 10 มกราคม 2561  

                 /2 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 

บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  
ป่ินสกลุ 

นายวิวฒัน์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  
ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 
อานนัโทไทย 

นายแม่ทพั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์ กนก
วฒันาวรรณ 

นายทรงพล 
ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 
สมานวงศ์ 

นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

 

บริษัทฯ 
1. บมจ. อาฟเตอร์ ย ู C,ID,AC VC,D ID,CAC ID,AC D,MD D,M D,M,CS M M M  
บริษัทย่อย            
2. บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม     D D      
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง            
3.  บจ. อิมแพค โซล่าร์ D           
4.  บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ ID,AC           
5. บจ. โอคินอส  D          
6. บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น  D          
7. บจ. ทกัษิณสมทุร  D          
8. บจ. ลกูหลานเจริญ  D    D      
9. บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร  D          
10. บมจ. แพ็คฟู้ด  D D         
11.  บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ 
   D        

12. บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์    D        
13. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน    D,AC        
14. บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล    D,AC        
15. บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่  

พาร์ทเนอร์ 
   D        

16. บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป    ID,AC        
17. สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย    D        
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บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  
ป่ินสกลุ 

นายวิวฒัน์ 
กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  
ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 
อานนัโทไทย 

นายแม่ทพั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  
กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์ กนก
วฒันาวรรณ 

นายทรงพล 
ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 
สมานวงศ์ 

นางสาวชไมพร  
ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

 

18. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007     D D      
19. บจ. พรีม่า พบัลิชช่ิง     D       

หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, MD-กรรมการผู้จดัการ, M-ผู้บริหาร, CS – เลขานกุารบริษัทฯ  

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

บริษัทย่อย 
กรรมการ 

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ นางสาวกุลพชัร์ กนกวัฒนาวรรณ 

1. บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 

 

  



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและทีมงานของบริษัทฯ  

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นาย จมุพฏ  ไพรรัตนากร 
หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

 

37 - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผลงานทางวิชาการ (งานแตง่ เรียบเรียง แปล 
วิจยั บทความ) 

• ร่วมปรับปรุง หนงัสือ การสอบบญัชี และ
การตรวจสอบภายในขัน้สงู (32444) ของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2558 – ปัจจบุนั คณะท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมมาถือปฏิบตัิ 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

2554 ถึง ปัจจบุนั หุ้นสว่น ฝ่ายสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2554 – 2558 อนกุรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
2548 – 2553 ผู้จดัการด้านสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
2544 – 2548 ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 

2. นางสาวพชัราภรณ์ 
แขดสนัเทียะ  
หวัหน้างาน 

25 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
2558 - ปัจจบุนั 

 
พนกังาน 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

3. นางสาวณฐัธิดา  คงคะสินธุ์ 
หวัหน้างาน 

25 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

2558 - ปัจจบุนั พนกังาน บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไมมี่- 



 
 

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนด
และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายปรีย์มน ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวกอบสกาว  เอี่ยมสรีุย์  ท าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีวาระการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้า
ร่วมด้วย 1 ครัง้ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อ่ืนๆ เป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 
ร่วมกบัผู้บริหารและผู้สอบบญัชี รวมถงึสอบทานประเดน็เก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีส าคญั การเปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา 
ผลกระทบในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายการท่ีไมใ่ช่รายการปกติท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี และมีความเหน็
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพ่ือประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน และไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเป็น
อิสระ ของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 

4. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาวา่การท ารายการมีความสมเหตสุมผล รวมถงึสอบทานวา่
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาจาก
ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตัิงาน รวมถงึคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทใน
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เครือ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงันี ้ให้ท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

   (1) นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือ 

   (2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ 

   (3)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 

6. การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก ากบัดแูลให้บริษัทด าเนินกิจการตา่งๆ 
อยา่งถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถงึการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายดงักลา่วโดยไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

7. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีความเช่ือมโยง
กบัระบบการควบคมุภายในเพื่อจดัการความเสี่ยงทัว่ทัง้บริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจยัความเสี่ยง แนวทางการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึง่ผลการสอบทานพบวา่ การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

8. การรายงานเก่ียวกบัประเดน็ท่ีเป็นข้อสงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท หากพบ
หรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
ในรอบปีท่ีผ่านมาไมมี่เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใดท่ีเป็นข้อบง่ชีว้า่มีเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 โดยสรุปในภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้
ความสามารถติดตามการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ และมีความเหน็วา่บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ได้รายงานทางการเงินในสาระส าคญัอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ และจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มี
การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ และในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งครบถ้วน มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและมีการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี มีผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีช่วยให้การสอบบญัชีและระบบการ
ควบคมุภายในมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

                                                                                                           

                                                                     ( นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน)   

                                                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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