
 

 

 

 

 

 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

===================================================== 

 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 



หน้า 1 จาก 2 
 

สารบญั 
 

 หนา้ 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ 1 

  1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 1 

  1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการส าคัญ 1 

  1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษัิท ฯ  4 

   

2. ลักษณะการประกอบธรุกจิ 5 

  2.1 ลักษณะผลติภัณฑ ์หรอื บรกิาร 5 

  2.2 การตลาดและการแขง่ขนั 8 

  2.3 การจัดหาผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 17 

 23 – 34 

3. ปัจจัยความเสีย่ง 23 

4. ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิและสญัญาตา่ง ๆ  28 

5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 33 

6. ขอ้มลูท่ัวไปและขอ้มลูส าคัญอืน่ๆ 34 

 35 - 78 

สว่นที ่2 การจัดการ และการก ากบัดแูลกจิการ 35 

7. ขอ้มลูหลักทรัพยแ์ละผูถ้อืหุน้  35 

8. โครงสรา้งการจัดการ 37 

  8.1 คณะกรรมการ 37 

  8.2 ผูบ้รหิาร 38 

  8.3 เลขานุการบรษัิท 39 

  8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 40 

  8.5 บคุลากร 41 

  

9. การก ากบัดแูลกจิการ 46 

  9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 46 

  9.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 53 

     9.2.1 คณะกรรมการบรษัิท 53 

     9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 55 

     9.2.3         คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 58 

   9.3  การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูสดุ 58 



หน้า 2 จาก 2 
 

 หนา้ 

     9.3.1 กรรมการบรษัิท 58 

     9.3.2 กรรมการตรวจสอบ 59 

   9.4 การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และ

บรษัิทรว่ม 

60 

   9.5   การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 60 

   9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 61 

10. ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 62 

11. การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง 68 

12. รายการระหวา่งกนั 71 

 79 – 95 

สว่นที ่3 ฐานะการเงนิ และผลด าเนนิงาน 79 

13. ขอ้มลูการเงนิทีส่ าคัญและงบการเงนิ 79 

14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 87 

15. รับรองความถกูตอ้งขอ้มลู  95 

   

เอกสารแนบ   

   เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุและ

เลขานุการบรษัิท 

96-103 

   เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ บรษัิทยอ่ย 104 

   เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบภายในและหัวหนา้งานก ากบัดแูล ฯ 105 

   เอกสารแนบ 4 รายงานประเมนิทรัพยส์นิ 106 

   เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 107-108 

 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่1 

การประกอบธรุกจิ 

 

  

  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

1 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสิยัทศัน ์และเป้าหมายการด าเนนิธรุกจิ 

บรษัิท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้ าในการด าเนินธุรกจิรา้นของหวานที่มี

คณุภาพมาตรฐาน สามารถน ากระแสความนยิมของผูบ้รโิภคในสนิคา้ของ “อาฟเตอร ์ยู” ใหม้คีวามตอ่เนื่อง ดว้ยความใส่

ใจในรายละเอยีดรวมถงึการสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่เพิม่ความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการพัฒนาโอกาสทางธุรกจิเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ตอ่ไป โดยบรษัิทฯ ไดว้างแผนการเพิม่สาขารา้น

ขนมอยา่งตอ่เนือ่งทัง้กรงุเทพ ฯ และ ตา่งจังหวดัทีม่ศีกัยภาพและมกี าลงัซือ้สงู นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังแสวงหาโอกาสใน

การขยายธรุกจิไปยังตา่งประเทศ เพิม่ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้และขยายสายผลติภณัฑส์นิคา้อกีดว้ย 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

2548 - บรษัิทฯ ก่อตัง้ในนาม บรษัิท ซมัีนช ์จ ากัด โดยครอบครัวกนกวัฒนาวรรณ และ ครอบครัว ต. 

สวุรรณและเครอืญาต ิเพือ่ประกอบธรุกจิรา้นอาหาร ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 2 ลา้นบาท  

2550 - เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาทในเดอืนมนีาคม  

- เปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกจิเป็นรา้นของหวาน เริม่ด าเนินกจิการรา้นของหวานภายใตแ้บรนด ์

อาฟเตอร ์ย ูโดยเปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาแรก ทีเ่จ อเวนวิ ซอยทองหลอ่ 13 

2551 - เปลีย่นชือ่บรษัิทฯ เป็น บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตราสนิคา้ของบรษัิทฯ 

2552 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาที ่2  คอื สาขาลา วลิลา่ พหลโยธนิ 

2553 - บริษัทฯ ไดม้ีการจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัทฯ โดยไดจั้ดตัง้บริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จ ากัด 

(“อาฟเตอร ์ยู 2007”)  ขึน้ในวันที ่17 มนีาคม 2553 และไดโ้อนซือ้ทรัพยส์นิทัง้หมดของอาฟ

เตอร ์ ย ูสาขาทองหลอ่เขา้มาในอาฟเตอร ์ย ู2007  

- เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหมจ่ านวน 1 สาขา คอื สาขาเซน็ทรัลเวลิด ์ภายใตบ้รษัิทฯ 

- จากเหตกุารณ์ไฟไหมศ้นูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ท าใหร้า้นอาฟเตอร ์ย ูสาขาเซ็นทรัลเวลิดต์อ้งปิด

ไป 

2554 - เปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จ านวน 2 สาขา คอื สาขาสยามพารากอน และครสิตัลพารค์ ภายใต ้

บรษัิทฯ 

- เพิม่สายผลติภัณฑเ์พือ่วางจ าหน่ายส าหรับการซือ้กลับบา้นหรอืเป็นของฝาก เชน่ คกุกี ้และขนม

บรรจหุอ่พลาสตกิ   

2555 - บรษัิทฯ ไดม้ีการจัดโครงสรา้งกลุ่มบรษัิทฯ โดยไดโ้อนซือ้ทรัพยส์นิทัง้หมดของอาฟเตอร์  ยู 

สาขาทองหลอ่จากอาฟเตอร ์ย ู2007 เขา้มาในบรษัิทฯ 
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในศนูยก์ารคา้และคอมมนูติีม้อลล ์เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาใหมจ่ านวน 

3 สาขา คอื เซ็นทรัลลาดพรา้ว ภายใตบ้รษัิทฯ และอนิท-์อนิเตอรเ์ซค พระราม 3 และสลีมคอม

เพล็กซ ์ภายใต ้อาฟเตอร ์ย ู2007 

- ขยายชอ่งทางการจัดจ าหน่าย เชน่ การบรกิารจัดงานเลีย้งนอกสถานที ่และขายสง่สนิคา้ 

2556 - เปิดอาฟเตอร ์ ย ูสาขาเซน็ทรัลเวลิดอ์กีครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม ้

- บรษัิทฯ มกีารปรับโครงสรา้งกลุม่ โดยโอนซือ้สนิทรัพยใ์นการด าเนนิงานทัง้หมดของอาฟเตอร ์ ย ู

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

มาในบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2556 

2557 - เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 25 ลา้นบาท ในเดอืนกรกฏาคม และ 50 ลา้นบาท ใน

เดอืนธนัวาคม เพือ่รองรับการขยายการด าเนนิงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คอื เดอะมอลลบ์างกะปิ และสยามสแควรว์นั 

- ขยายสายผลติภัณฑใ์หม่ โดยเปิดรา้นไอศกรมีโฮมเมดเครือ่งหมายการคา้ ครัม (Crumb) สาขา

แรกทีส่าขาเซน็ทรัลเอ็มบาสซีใ่นเดอืนมถินุายน 

- เริม่จ าหน่ายของทีร่ะลกึภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ยู 

2558 - เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 50 ลา้นบาท เป็น 54 ลา้นบาท ในเดอืนเมษายนเพือ่รองรับการขยายการ

ด าเนนิงานและสาขาของบรษัิทฯ  

- ขยายสาขาครอบคลมุการขยายตัวของเขตเมอืง โดยเปิดอาฟเตอร ์ ยู สาขาใหม่จ านวน 5 สาขา 

คอื สาขาครสิตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลลบ์างแค และฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ 

- กอ่สรา้งโรงงานใหมใ่นนคิมอตุสาหกรรมสนิสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ตอบสนองการขยายตัว

ของธรุกจิและรองรับการเตบิโตในอนาคต 

- บรษัิท ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบยีนและจัดตัง้ขึน้เพือ่

ด าเนนิการจัดซือ้วตัถดุบิในการผลติใหแ้กบ่รษัิทฯ 

- ปิดรา้นไอศกรมีโฮมเมด Crumb ทีส่าขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ่ในเดอืนกันยายน เนื่องจากผลการ

ด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้

2559 - เริม่ด าเนนิการผลติส าหรับโรงงานใหม่ในนคิมอตุสาหกรรมสนิสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในเดอืน

มกราคม 

- ขยายสาขาอาฟเตอร์ ยู อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอร์มินอล 21  

ซคีอนสแควร ์และเซน็ทรัลป่ินเกลา้ 

- ขยายสายผลติภณัฑใ์หม ่ โดยเปิดรา้นน ้าแขง็ไสเครือ่งหมายการคา้ เมโกร ิ สาขาแรกทีเ่ดอะคอม

มอนส ์ซอยทองหลอ่ 17 ในเดอืนกมุภาพันธ ์และสาขาที ่2 ทีส่ยามสแควรว์นั ในเดอืนมถินุายน 

- จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด และเปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด 

(มหาชน) ในเดอืนมนีาคม 

- เปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้

หุน้ละ 0.10 บาทและเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 54 ลา้นบาท เป็น 56 ลา้นบาท ในเดอืนเมษายน 

2559 
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 56 ลา้นบาท เป็น 72.50 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการของ

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

ประชาชนจ านวน 161.59 ลา้นหุน้ 

- บรษัิทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 165 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่

ประชาชน (IPO) ซึง่รวมถงึการเสนอขายตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษัิทฯ ใน

วนัที ่14 -16 ธนัวาคม 2559 

- บรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายหลักทรัพยว์ันแรกในตลาดหลักทรัพย ์MAI ในวันที ่23 ธันวาคม 

2559 

- ก่อสรา้งส านักงานแห่งใหม่ เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านักงาน สถานที่ฝึกอบรมพนักงาน และศูนย์

กระจายสนิคา้ เพือ่รองรับการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ในอนาคต 

2560 

 

 

 

- เปิดไลนผ์ลติภณัฑ ์ใหม ่“อาฟเตอร ์ย ูทเุรยีน” ทีห่า้งพารากอน 

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

เอสพละนาด รัชดา  มาบญุครอง  เดอะ พรอมานาด เซน็ทรัลบางนา   และ เซนทรัล เวสเกต 

- เปิด สาขาแรก ใน ตา่งจังหวดั ที ่เดอะ มอลล ์โคราช 

- ขยายสายผลติภัณฑใ์หม่ คอื เริม่เปิด  “อาฟเตอร ์ยู ทุเรยีน“ ทีส่ยามพารากอน เมือ่ พฤษภาคม 

2560  

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

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

เดอืน มถินุายน 2560 

-      เริม่บรกิาร Catering ตา่งประเทศ ที ่สงิคโปร ์และ มาเลเซยี ในไตรมาส 4 

- เริม่กจิกรรม Co-Branding กับรา้นกาแฟชัน้น า โดยสนิคา้ของบรษัิทฯ คือ ชบิูย่า ฮันนี่โทสต์    

ชอคโกแลตบราวนี ่และ ไอศกรมี  เขา้ไปขายในสาขา Reserve ของสตารบ์คั 

- 13 ธันวาคม 2560 บมจ. อาฟเตอร ์ยู ไดรั้บใบประกาศเกยีรตคิณุเป็นโรงงานดเีดน่ตามโครงการ 

 การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการก ากบัโรงงาน ประจ าปี 2560 

2561 - เปิดสาขาใหม ่สทุธ ิ5 สาขา ไดแ้ก ่ออฟฟิศ เซน็ทรัลเวลิด ์เซน็ทรัล เฟสตวิลั จังหวดัเชยีงใหม ่

      เซน็ทรัล พลาซา่ จังหวดัอดุรธาน ี เซน็ทรัล พระราม 2 และ เทอมนิอล 21 พัทยา จังหวดัชลบรุ ี

- ไตรมาส 3 มกีจิกรรม collaboration ใหลู้กคา้องคก์ร เพือ่ขยายฐานรายได ้และแสดงศักยภาพ

ร่วมกจิกรรมการตลาดใหม่ ๆ   เชน่  ออกเมนูใหม่ร่วมกับแบรนดเ์ครือ่งส าอางน าเขา้ชัน้น า ชดุ

ชัน้ในพรเีมยีม  

- เริ่มส่งผลติภัณฑ์ของหวานตามความตอ้งการลูกคา้สายการบนิในประเทศ เพื่อจ าหน่ายให ้

ผูโ้ดยสารบนเครือ่ง   

- ร่วมมอืกับการขายออนไลน์ผ่านชอ่งทาง Delivery มกีารเริม่ส่งของหวานท าสด ส่งจากสาขาที่

ใกลท้ีห่มาย ดว้ยบรรจุภัณฑท์ีพ่ัฒนาเป็นพเิศษเหมาะกับเมนู ชว่ยเพิม่ยอดขายแกส่าขา โดยไม่

ใชพ้ืน้ทีข่าย หรอื พนักงานเสริฟ์เก็บลา้ง 
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

- ไตรมาส 4 เริม่ผลติสนิคา้ใหม่ (take home) คอื ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด เริม่จาก 

การขายเพือ่การกศุลและเริม่ผลติเชงิพาณชิย ์ในเดอืน กันยายน 2561 ประสบผลส าเร็จอยา่งสงู

ในวงการของหวาน ดว้ยค าสัง่ซือ้ลว่งหนา้อยา่งลน้หลาม  

- โรงงานไดรั้บมาตรฐานฮาลาล ในสนิคา้ของหวาน และเครือ่งดืม่ เลขทะเบยีนที ่I 420/ 2018   

เมือ่ 2 ตลุาคม 2561 

 

1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

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

ธรุกจิ โดยมโีครงสรา้งธรุกจิ ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู 

จ าหน่ายขนมหวาน 

บจ. ออรั่ม แอนด ์ออร่ัม 

จ าหน่ายสนิคา้และอปุกรณ์เบเกอรี ่

After You Hong Kong Limited (ฮอ่งกง) 

(ยังไมด่ าเนนิการ) 

100% 100% 

100% 

บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

(ยังไมด่ าเนนิการ) 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ   

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทฯ สามารถแบง่ตามประเภทการด าเนนิธรุกจิ ดงันี ้ 

สายผลติภณัฑ ์/ กลุม่ธรุกจิ 

 

ด าเนนิการ

โดย 

2561 2560 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย        

1. รายไดจ้ากรา้นขนมหวาน 
บรษัิทฯ 838.23 95.17 704.29 95.77 597.83 98.26 

2. รายไดจ้ากการจัดงาน

นอกสถานทีแ่ละการ

รับจา้งผลติ 

บรษัิทฯ 32.86 3.73 19.67 2.67 8.55 1.41 

รายไดจ้ากการขายรวม  871.09 98.91 723.96 98.45 606.38 99.67 

รายไดอ้ืน่  9.64 1.09 11.42 1.55 2.01 0.33 

รวม  880.73 100.00  735.38 100.00  608.39 100.00  

หมายเหต ุ: รายไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รับ รายไดจ้ากการขายเศษวัสด ุรายไดค้า่ฝากขายหนังสอื รายไดจ้ากบตัรของขวัญที่

หมดอายแุละลกูคา้ไมไ่ดน้ ามาใช ้  

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

1) ธรุกจิรา้นขนมหวาน  

1.1) รา้นอาฟเตอร ์ย ู  

  บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการรา้นขนมหวาน ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ ย ูซึง่มแีนวการตกแตง่รา้นทีใ่ห ้

บรรยากาศอบอุน่เหมอืนอยูก่บัครอบครัว และดว้ยแนวคดิของรา้นทีด่สูบายเป็นกนัเอง และสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้า่ย 

ท าใหก้ลุม่ผูบ้รโิภค มหีลากหลายครอบคลมุทกุเพศ วัยและอายตุัง้แตเ่ด็กนักเรยีนไปจนถงึผูส้งูอาย ุดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมี

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของหวานและเครือ่งดืม่รวมกวา่ 100 รายการ แบง่เป็นประเภทหลกัๆ ดงันี ้

– ของหวาน ประกอบดว้ย ของหวานปรุงสดเสริฟ์รอ้นคูก่ับไอศกรมี โดยมเีมนูหลักทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งสงูจาก

ลูกคา้ เชน่ สนิคา้กลุ่ม ฮันนี่โทส ช็อคโกแลตลาวา น ้าแข็งไสคากโิกร ิเคก้ ไอศกรมี นอกจากนี้ยังมคีุกกีแ้ละ

ขนมบรรจหุอ่พลาสตกิเพือ่วางจ าหน่ายส าหรับการซือ้กลบับา้นหรอืเป็นของฝาก 

– เครือ่งดืม่ เชน่ ชา ชาไขม่กุ กาแฟ ชอ็คโกแลต น ้าผลไมป่ั้น  

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

 

        คสิคสิ คากโิกร ิ

 

  เครือ่งดืม่ to-go 

 

ลาเวนเดอร ์ลิน้จี ่โซดา 

 

ชาไชม่กุ 

 

            วาฟเฟิล 

 

Boba Milk Tea 

 

คสัตารด์ 

 

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

ล าดบั สาขา จงัหวดั ลกัษณะทีต่ ัง้ของสาขา 

1 เจ อเวนวิ ซอยทองหลอ่ 13 กรงุเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

2 ลา วลิลา่ พหลโยธนิ กรงุเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

3 สยามพารากอน กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

4 ครสิตลัพารค์ กรงุเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

5 เซน็ทรัลลาดพรา้ว กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

6 อนิทอ์นิเตอรเ์ซค พระราม 3 กรงุเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

7 สลีมคอมเพล็กซ ์ กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

8 เซน็ทรัลเวลิด ์ กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

9 เดอะมอลลบ์างกะปิ กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

10 สยามสแควรว์นั กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

11 ครสิตลั เอสบ ีราชพฤกษ์ นนทบรุ ี คอมมนูติีม้อลล ์

12 ทา่มหาราช กรงุเทพฯ คอมมนูติีม้อลล ์

13 เมกาบางนา สมทุรปราการ ศนูยก์ารคา้ 

14 เดอะมอลลบ์างแค กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

15 ฟิวเจอรพ์ารค์รังสติ ปทมุธาน ี ศนูยก์ารคา้ 

16 เทอรม์นิอล 21 กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 
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ล าดบั สาขา จงัหวดั ลกัษณะทีต่ ัง้ของสาขา 

17 ซคีอนสแควร ์ กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

18 เซน็ทรัลป่ินเกลา้ กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

19 เมอืงทองธาน ี นนทบรุ ี ศนูยป์ระชมุ 

20 โรงพยาบาลกรงุเทพ กรงุเทพฯ โรงพยาบาล 

21 เอสพละนาด รัชดา กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

22 มาบญุครอง กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

23 เดอะ พรอมานาด กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

24 เซน็ทรัลบางนา กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

25 เดอะมอลล ์โคราช นครราชสมีา ศนูยก์ารคา้ 

26 เซน็ทรัล เวสเกต นนทบรุ ี ศนูยก์ารคา้ 

27 ออฟฟิศ เซน็ทรัลเวลิด ์ กรงุเทพฯ อาคารส านักงาน 

28 เซน็ทรัล เฟสตวิลั เชยีงใหม ่ ศนูยก์ารคา้ 

29 เซน็ทรัล พลาซา่ อดุรธาน ี ศนูยก์ารคา้ 

30 เซน็ทรัล พระราม 2 กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 

31 เทอมนิอล 21 พัทยา ชลบรุ ี ศนูยก์ารคา้ 

รวมรา้นอาฟเตอร ์ย ู รวม 31 สาขา  

 

1.2) รา้นเมโกร ิ 

ในปี 2558 เมนูน ้าแข็งไส คากโิกร ิที่ใหบ้รกิารในรา้น อาฟเตอร์ ยู ไดรั้บความนิยมและผลตอบรับทีด่จีาก

ผูบ้รโิภคเป็นอยา่งมาก จนไดรั้บการบรรจเุป็นเมนูหลักของรา้น ใน เมือ่ ปี 2559 บรษัิทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธรุกจิในการ

ขยายฐานผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จงึไดข้ยายสายผลติภณัฑส์ูร่า้นน ้าแข็งไสภายใตช้ือ่ ” เมโกร ิ“ ซึง่รา้นน ้าแข็งไสนีม้แีนวการ

ตกแตง่รา้นทีใ่หบ้รรยากาศแบบสบายเป็นกนัเอง ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึผอ่นคลายเสมอืนอยูบ่า้น ดว้ยแนวคดิของรา้นน ้าแข็ง

ไสทีเ่ป็นของหวานคูก่ับเขตเมอืงรอ้นของประเทศไทย กลุ่มผูบ้รโิภคจงึมคีวามหลากหลายไม่ใชเ่พยีงแคก่ลุม่ นักเรยีน 

นักศกึษา คนท างาน เทา่นัน้ แตค่รอบคลมุไปถงึกลุม่แมบ่า้น ไปจนถงึผูส้งูอาย ุซึง่มผีลติภณัฑเ์ป็นน ้าแข็งไสหลากหลาย

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

    

Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut Hojicha Ume 

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

ล าดบั สาขา จงัหวดั ลกัษณะทีต่ ัง้ของสาขา 

1 สยามสแควรว์นั กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ 
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2) ธรุกจิการบรกิารจดังานนอกสถานที ่และการรบัจา้งผลติ 

บรษัิทฯ ไดม้กีารขยายชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้ไปสูก่ารบรกิารจัดงานเลีย้งนอกสถานที ่ เชน่ งานสงัสรรค ์

งานแตง่งาน งานจัดกจิกรรมตา่งๆ ซึง่มผีลติภณัฑห์ลกัทีไ่ดใ้หบ้รกิาร ไดแ้ก ่ชบิยูา่ ฮนันีโ่ทส ชอ็คโกแลตลาวา สตรอว์

เบอรร์คีรัมเบิล้ และอืน่ๆ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังไดม้กีารรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ ใหก้บั

ลกูคา้กลุม่ตา่งๆ เชน่ ผูป้ระกอบการสายการบนิ และรา้นอาหาร ซึง่มผีลติภณัฑห์ลกัทีจ่ าหน่าย อาท ิพาย คกุกี ้ ขนมปัง 

ของหวานตา่ง ๆ  

   

2.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั  

2.2.1 การสรา้งความแตกตา่งในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ปัจจัยทีส่ง่ผลใหบ้รษัิทฯ เตบิโตอยา่งกา้วหนา้และม่ันคงในธรุกจิขนมหวานและเบเกอรี ่ คอื การสรา้งความ

แตกตา่งในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทฯ จากผูป้ระกอบการรายอืน่ (Differentiate) โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การรับรูแ้ละเป็นทีรู่จั้กของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Brand Awareness)  

 จากการเปิดตวัสาขาแรกของรา้นขนมหวานและเบเกอรรีภ่ายใตช้ือ่ “อาฟเตอร ์ย”ู ในปี 2550 บรษัิทฯ ไดรั้บการ

ตอบรับเป็นอยา่งดจีากผูบ้รโิภค จากการบอกปากตอ่ปาก และการสือ่สารผา่นทางสงัคมออนไลน ์ (Social Network) ถงึ

คณุภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ อาฟเตอร ์ย ูสง่ผลใหค้วามนยิมของผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่ อาฟเตอร ์ย ูเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว

และตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั รา้นอาฟเตอร ์ย ู เริม่มาจากคณุกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ ทีม่ี

ความชืน่ชอบในการท าขนมหวานมาตัง้แตเ่ด็ก และจากการสัง่สมประสบการณ์ในการท าขนมหวานมาเป็นระยะเวลานาน 

รวมถงึการเขยีนหนังสอืสตูรขนมหวาน “May Made” ท าใหเ้ครือ่งหมายการคา้ อาฟเตอร ์ย ูเป็นทีย่อมรับในหมูค่นทีรั่กการ

ท าและรับประทานขนมหวาน ประกอบกบัความเป็นตวัตนของรา้นทีเ่ป็นของหวานสดเสริฟ์รอ้น ความใสใ่จในรายละเอยีด 

และการน าเสนอและสรา้งสรรคเ์มนูใหม่ๆ  ออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง รวมไปถงึแนวคดิของรา้นทีด่สูบายเป็นกนัเองและสามารถ

เขา้ถงึลกูคา้ได ้ท าใหเ้ครือ่งหมายการคา้อาฟเตอร ์ย ูเป็นทีย่อมรับในหมูผู่ท้ ีช่ ืน่ชอบการรับประทานของหวานทกุเพศ ทกุ

วยัตัง้แตเ่ด็กนักเรยีน คนท างาน ตลอดจนถงึผูส้งูอาย ุ 

 2)   คณุภาพและรสชาตขิองผลติภณัฑท์ัง้ทีรั่บประทานในรา้น และ Delivery 

บรษัิทฯ มนีโยบายมุง่เนน้ในเรือ่งการคดิคน้ผลติภณัฑท์ีม่คีวามแปลกใหมข่ึน้มาอยา่งตอ่เนือ่งและน าเสนอ

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามแตกตา่งจากคูแ่ขง่ใหก้บัผูบ้รโิภค รวมถงึคณุภาพของสนิคา้ ความสดใหมข่องวตัถดุบิทีน่ ามาใช ้และ
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ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์บรษัิทฯ เริม่ตน้จากการน าเสนอผลติภณัฑข์องหวานปรงุสดทีท่ าสดเสริฟ์คูก่บัไอศกรมี 

ซึง่มคีวามแตกตา่งจากรา้นขนมหวานทั่วไปในเวลานัน้ จนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้ ารายแรกๆ ส าหรับของหวานปรงุสด 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการควบคมุคณุภาพโดยเริม่ตัง้แตก่ารจัดหาวตัถดุบิ โดยการคดัสรรวตัถดุบิชัน้ดแีละได ้

มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุบิกอ่นน าเขา้สูก่ระบวนการผลติทีพ่ถิพีถิัน ซึง่ด าเนนิการโดย

โรงงานครัวกลางของบรษัิทฯ เอง รวมทัง้บรษัิทฯ มรีะบบการขนสง่วตัถดุบิและอาหารจากโรงงานครัวกลางมายังรา้น

สาขาดว้ยรถขนสง่ของบรษัิทฯ เองรวมทัง้การใชบ้รกิารบรษัิทขนสง่ทีม่มีาตรฐาน ท าใหส้ามารถควบคมุคณุภาพของ

วตัถดุบิและผลติภณัฑท์ีส่ง่ไปยังสาขาตา่งๆ ผลติภณัฑท์ีป่รงุทีส่าขาก็จะมกีารตรวจสอบคณุภาพกอ่นทีจ่ะเสริฟ์ใหก้บั

ลกูคา้ ท าใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทฯ มคีณุภาพและมมีาตรฐานเดยีวกนัในทกุสาขา 

ในเดอืนตลุาคม 2561 บรษัิทฯ รว่มกบัการขายออนไลนผ์า่นชอ่งทาง Delivery มกีารเริม่สง่ของหวานท าสด สง่

จากสาขาทีใ่กลท้ีห่มาย ดว้ยบรรจภุณัฑ ์ทีพ่ัฒนาเป็นพเิศษเหมาะกบัเมนู ชว่ยเพิม่ยอดขายแกส่าขา โดยไมใ่ชพ้ืน้ทีข่าย 

หรอื พนักงานเสริฟ์เก็บลา้ง ชว่ยลดรายจา่ยไดม้าก 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ มกีารพฒันาและคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ รวมถงึมเีมนูพเิศษเพือ่น าเสนอแก่

ลกูคา้ในชว่งเทศกาลส าคญัตา่งๆ เชน่ วนั Halloween และวนั Valentine ซึง่โดยเฉลีย่บรษัิทฯ จะออกเมนูอาหารแนะน า

ใหม ่ทกุ 1 - 2 เดอืน3 เพือ่สรา้งความแปลกใหม ่ เพิม่ทางเลอืกใหล้กูคา้ รวมทัง้สรา้งความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ และยัง

สง่เสรมิใหเ้กดิการเพิม่ความถีใ่นการรับประทานของหวานของลกูคา้ไดอ้กีดว้ย ซึง่เมนูดงักลา่วสว่นใหญไ่ดรั้บความนยิม

และไดรั้บการตอบรับอยา่งดจีากลกูคา้ ส าหรับบางเมนูทีไ่ดรั้บความนยิมมากก็จะบรรจเุป็นเมนูประจ าเพือ่เพิม่ความ

หลากหลายของผลติภณัฑ ์ 

3) การบรกิารเป็นเลศิ 

บรษัิทฯ ไดรั้บค าชมเสนอมา ดา้นการบรกิาร บรษัิทฯ เนน้ย ้าในเรือ่งคณุภาพการใหบ้รกิารและการสรา้งความ

ประทบัใจแกผู่บ้รโิภคทกุครัง้ทีเ่ขา้มารับประทานของหวานหรอืใชบ้รกิารของ อาฟเตอร ์ ย ู โดยลกูคา้จะไดรั้บการตอ้นรับ

จากพนักงานทีม่รีอยยิม้และใบหนา้ทีแ่จม่ใส เป็นกนัเอง มมีารยาทและอธัยาศยั ไดรั้บการแนะน าสนิคา้ และการใหบ้รกิาร

ทีส่ะดวก รวดเร็ว และค านงึถงึความสะอาดซึง่เป็นปัจจัยส าคญัในธรุกจิอาหารและของหวาน ซึง่บรษัิทฯ มผีูจั้ดการเขต 

และผูจั้ดการฝ่ายควบคมุมาตรฐาน เขา้มาสุม่ตรวจสอบคณุภาพการใหบ้รกิารของพนักงานทกุคนตัง้แตพ่นักงานในครัว 

พนักงานเสริฟ์ แคชเชยีร ์อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่พนักงานทกุคนปฏบิตัติามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ วางไว ้รวมทัง้มกีาร

พัฒนาคณุภาพและทักษะการใหบ้รกิารของพนักงานประจ ารา้นอยูเ่ป็นประจ า เพือ่ใหล้กูคา้ไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุ 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังมกีารสุม่ส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้จากการเขา้มารับประทานขนมหวานทีร่า้นผา่นทาง

แบบสอบถาม เพือ่น ามาพัฒนาปรับปรงุการบรกิารอกีดว้ย 

4) การสรา้งความพงึพอใจแกผู่บ้รโิภค 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในการสรา้งและรักษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดยบรษัิทฯ ใหค้วามใส่

ใจในการปรับปรงุแกไ้ข และพจิารณาขอ้เสนอแนะตา่งๆ ทีไ่ดรั้บขอ้มลูจากการแสดงความเห็นในใบแสดงความคดิเห็น

ของผูบ้รโิภคทกุใบ นอกจากนีบ้รษัิทฯ มนีโยบายใหพ้นักงานพดูคยุสอบถามความพอใจจากผูบ้รโิภคอยา่งใกลช้ดิ 

5) การรักษาและขยายฐานลกูคา้ 

บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้กีารสะสมคะแนนของลกูคา้โดย ขณะนี ้ สมาชกิรา้นอาฟเตอร ์ ย ู มกีวา่ 300,000 คน โดย

สมาชกิจะไดรั้บการสะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได ้1 คะแนน ซึง่สมาชกิจะไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการสะสมคะแนนโดย

การน าคะแนนสะสมภายในปีมาใชแ้ลกของรางวลัในปีถดัไป อกีทัง้บรษัิทฯ มกีารน าเสนอขา่วสารหรอืเมนูใหม่ๆ  ของอาฟ
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เตอร ์ย ูผา่นทางขอ้มลูสมาชกิ เชน่ ทางอเีมล เป็นตน้ เพือ่สรา้งการรับรูใ้นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ สามารถน าขอ้มลูสมาชกิดงักลา่วไปใชใ้นการเก็บสถติแิละวเิคราะหศ์กึษาขอ้มลูสมาชกิเพือ่ท าความ

เขา้ใจพฤตกิรรมของลกูคา้ไดด้ยี ิง่ข ึน้  

6) การตลาดผา่นสงัคมออนไลน ์

บรษัิทฯ เนน้การท าการตลาดบนสงัคมออนไลน ์(Social Media) ผา่นชอ่งทางตา่งๆ คอื  

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

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

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

Line@ ของของบรษัิทฯ (@afteryoucafe) 

ซึง่การท าการตลาดผา่นชอ่งทางดงักลา่วท าใหเ้ขา้ถงึไลฟ์สไตลค์นรุน่ใหมแ่ละกลุม่ลกูคา้ของบรษัิทฯ  

ซึง่สว่นมากเป็นกลุม่วยัรุน่ทีม่ารับประทานกบักลุม่เพือ่นหรอืพาครอบครัวมารับประทานของหวานทีร่า้น การท าการตลาด

ผา่นชอ่งทางดงักลา่วท าใหเ้กดิการสรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหเ้กดิการซือ้ซ า้ของกลุม่ลกูคา้เดมิ (Repeat Customer) และ

ขยายฐานกลุม่ลกูคา้ใหม ่ รวมไปถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิความแข็งแกรง่ของเครือ่งหมายการคา้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดใ้ช ้

ชอ่งทางอเีมลจากขอ้มลูสมาชกิของรา้นอาฟเตอร ์ ย ู เป็นอกีชอ่งทางในการน าเสนอสนิคา้ใหม่ๆ  หรอืสนิคา้ตามเทศกาล

ตา่งๆ ทัง้นีบ้รษัิทฯ เชือ่วา่การท าการตลาดแบบปากตอ่ปาก หรอืผา่นสงัคมออนไลน ์ เป็นกลยทุธท์างการตลาดที่

เหมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิทฯ ท าใหเ้กดิการกระตุน้ยอดขาย และมปีระสทิธภิาพสงู เนือ่งจากสามารถกระจายตวัไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและมอีทิธพิลกบัการตดัสนิใจของลกูคา้สงูในขณะทีม่ตีน้ทนุต า่ 

7)  ทีต่ัง้สาขาในจดุทีส่ าคญั (Strategic Location) 

บรษัิทฯ ด าเนินการขยายสาขาโดยไดเ้ริม่จากพื้นที่ใจกลางเมืองที่เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นของ

ประชากรกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของบรษัิทฯ เชน่ ทองหลอ่ พหลโยธนิ ลาดพรา้ว และสยามสแควร ์เป็นตน้ และขยายสาขา

อย่างตอ่เนื่องทุกปีเพือ่ใหค้รอบคลมุในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑลมากขึน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มี

สาขาของรา้นอาฟเตอร ์ยู และรา้นเมโกร ิจ านวน รวม 32 สาขา สว่นใหญ่จะตัง้อยูท่ีศ่นูยก์ารคา้ และคอมมูนติีม้อลลช์ัน้

น า 

8)  บรกิารสง่เสรมิการขายแกล่กูคา้องคก์ร 

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

- รับจา้งผลติขนมเฉพาะเพือ่แจกลกูคา้ของผูน้ าเขา้เครือ่งส าอางพรเีมยีมจากญีปุ่่ น อกีทัง้ออกเครือ่งดืม่ในชือ่ 

Serie เครือ่งส าอางนัน้ 

- แบรนดช์ดุชัน้ในสตรพีรเีมยีม น าปลอกถว้ยรปูชดุชัน้ใน มาสวมถว้ยเครือ่งดืม่ 

- ช าระเงนิในรา้น ดว้ยบตัรเครดติทีร่ว่มรายการ ถงึยอดทีก่ าหนด จะไดรั้บของหวานเป็นของก านัล เป็นตน้ 

2.2.2 ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
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บรษัิทฯ มชีอ่งทางการจ าหน่าย 6 ชอ่งทาง คอื 1) รา้นขนมหวานของบรษัิทฯ ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล 2) 

การซือ้ของหวานกลบัไปรับประทานทีบ่า้น 3) บรกิารจัดงานนอกสถานที ่4) รับจา้งผลติสนิคา้ 5) การขายบตัรของขวญั 

(Gift Voucher) และ 6) การสง่ถงึทีผ่า่นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ เป็นตน้ 

2.2.3 นโยบายการก าหนดราคา 

บรษัิทฯ มนีโยบายก าหนดราคาโดยค านงึถงึตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยหลกั เชน่ ตน้ทนุวตัถดุบิ คา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิงาน คา่เชา่ และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน รวมทัง้การพจิารณาราคาตลาด และค านงึถงึราคาทีก่ลุม่ลกูคา้

เป้าหมายยอมรับได ้ สนิคา้ทีบ่รษัิทฯ ผลติและจ าหน่ายเป็นสนิคา้ระดบัพรเีมีย่ม ดว้ยวตัถดุบิทีม่คีณุภาพและการใสใ่จ 

ในรายละเอยีดทกุขัน้ตอน ราคาสนิคา้จงึถอืวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึสงู บรษัิทฯ เชือ่ม่ันวา่การก าหนดราคาสนิคา้ของ

บรษัิทฯ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลเมือ่เทยีบกบัคณุภาพของสนิคา้  

ประเภทรา้น / 

เครือ่งหมายการคา้ 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย การก าหนดราคา 

1.  รา้นขนมหวาน อาฟเตอร ์

ย ูและ อาฟเตอร ์ย ูทเุรยีน 

ระดบัรายไดป้านกลางถงึสงู  

ตัง้แต่เด็กนักเรียน คนวัยท างาน ตลอดจนถงึ

ผูส้งูอาย ุทีเ่ขา้มารับประทานกับกลุม่เพือ่น หรอื

ครอบครัว 

ราคาขนมหวานตอ่จาน  

125 - 345 บาท 

ราคาเครือ่งดืม่ตอ่แกว้  

105 - 155 บาท  

  Take Home Product 22 - 175 

2. รา้นน ้าแข็งไส เมโกร ิ ระดบัรายไดป้านกลางถงึสงู  

กลุม่นักเรยีน นักศกึษา วยัรุน่จนถงึวยักลางคน  

ราคาตอ่จาน  

125 - 245 บาท  

 

2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

2.2.4.1 ภาวะและแนวโนม้เศรษฐกจิไทยในปี 2562 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย ์รายงาน ไตรมาส 4/ 2561 เศรษฐกจิไทยเริม่มี

สัญญาณทีด่จีากปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดวันเลอืกตัง้ทีแ่น่นอนแลว้ นอกจากนี้ ยังมปัีจจัยบวกจากการ

ลงทุนของภาครัฐในส่วนของรถไฟฟ้า และการลงทุนของ ภาคเอกชน โดยเฉพาะ EEC ซึง่จะมีการเปิดซองประมูล

โครงการตา่ง   ส านักงานสภา- คณะกรรมการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิประมาณการตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2562 

ไวท้ี ่รอ้ยละ 4.1 เป็นผลจากการเตบิโตของอุปสงคใ์นประเทศเป็นส าคัญ และคาดว่าทัง้ปี 2562 จะเตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 

3.5-4.5 

จาก ขอ้มลูน าเสนอโดย ธนาคารแหง่ประเทศไทย เมือ่ 17 มกราคม 2562  เห็นวา่ เศรษฐกจิไทยในภาพรวมมี

แนวโนม้ขยายตวัตอ่เนือ่งตามแรงสง่ของอปุสงคใ์นประเทศ แมอ้ปุสงคต์า่งประเทศชะลอลง กลา่วคอื  

อปุสงคใ์นประเทศ อปุสงคต์า่งประเทศ 

ก) การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัตอ่เนือ่ง  

ตามรายไดน้อกภาคเกษตรทีป่รับดขี ึน้และกระจายตวั

มากขึน้ - การบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโนม้ขยายตวัดใีน

หมวดสนิคา้กึง่คงทนและสนิคา้คงทน โดยไดรั้บปัจจัย

สนับสนุนจากรายไดค้รัวเรอืนนอกภาคเกษตรทีข่ยายตวั

และกระจายตวัมากขึน้ รวมถงึการจา้งงานทีม่แีนวโนม้

ปรับเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งในหลายภาคเศรษฐกจิหลกั 

ก)  การสง่ออกสนิคา้ขยายตวัชะลอลง  

ตามปรมิาณการคา้โลกและเศรษฐกจิคูค่า้ทีไ่ดรั้บ

ผลกระทบจากมาตรการกดีกนัทางการคา้ แตผ่ลดจีาก

การยา้ยค าสัง่ซือ้และการยา้ยฐานการผลติจากจนี

มายังไทย จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะตอ่ไป 
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อปุสงคใ์นประเทศ อปุสงคต์า่งประเทศ 

ประกอบกบันโยบายภาครัฐทีอ่อกมาเพิม่เตมิ เชน่ 

โครงการบตัรสวสัดกิารแหง่รัฐ เป็นตน้ 

ข)การลงทนุภาคเอกชนมกีารขยายตวั  

จากการเพิม่ประสทิธภิาพและการขยายก าลงัการผลติ

การยา้ยฐานการผลติมาไทย รวมถงึปัจจัยสนับสนุนจาก

โครงการ PPP นอกจากนี ้ มแีรงสนับสนุนเพิม่เตมิจาก

มาตรการพเิศษของ BOI เพือ่กระตุน้การลงทนุจาก

ตา่งประเทศ โครงการPPP โดยเฉพาะโครงการที่

เกีย่วเนือ่งกบั EEC เชน่ โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 

3 สนามบนิ 

ข) การทอ่งเทีย่วขยายตวัชะลอลง  

ตามจ านวนนักทอ่งเทีย่วจนีทีล่ดลงแตเ่ริม่มสีญัญาณ

ปรับดขีึน้ – การสง่ออกบรกิารไดรั้บแรงหนุนจากการ

ทอ่งเทีย่วแมข้ยายตวัชะลอลงบา้งตามจ านวน

นักทอ่งเทีย่วจนีทีพ่ืน้ตวัชา้ ทีผ่า่นมาจ านวน

นักทอ่งเทีย่วชะลอลงจากนักทอ่งเทีย่วจนีเป็นส าคญั 

สว่นหนึง่จากผลกระทบจากเหตกุารณ์เรอืลม่รนุแรงกวา่

คาด สง่ผลใหนั้กทอ่งเทีย่วประเภทกรุ๊ปทัวรห์ดตวัสงู  

อยา่งไรก็ด ีเริม่เห็นสญัญาณนักทอ่งเทีย่วจนีโดยรวม

ปรับดขีึน้หลงัจากภาครัฐเรง่ยกระดบัมาตรฐานความ

ปลอดภยัดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่สรา้งความเชือ่ม่ัน เรง่

จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

 

ค) การใชจ้า่ยภาครัฐ - ขยายตวัชะลอลง จากความลา่ชา้

ในการลงทุนของบางโครงการ การจา้งงานมแีนวโนม้ดี

ขึน้โดยเฉพาะในภาคการผลติและภาคกอ่สรา้ง 

 

   

 

 

ในรายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  เมือ่ เดอืนธนัวาคม 2561 ธปท. ไดป้ระมาณการ

เศรษฐกจิไวด้งันี ้

  

1. การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัตอ่เนือ่งตามรายไดน้อกภาคเกษตรทีป่รับดขี ึน้และกระจายตวัมากขึน้  

2. การลงทนุภาคเอกชนมแีนวโนม้ขยายตวัจากการเพิม่ประสทิธภิาพและการขยายกาลงัการผลติ การยา้ยฐาน

การผลติมาไทย รวมถงึปัจจัยสนับสนุนจากโครงการ PPP 

3. การใชจ้า่ยภาครัฐขยายตวัตวัชะลอลงจากความลา่ชา้ในการลงทนุของบางโครงการ 

4. การสง่ออกสนิคา้ขยายตวัชะลอลงตามปรมิาณการคา้โลกและเศรษฐกจิคูค่า้ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากมาตรการ

กดีกนัทางการคา้ แตผ่ลดจีากการยา้ยค าสัง่ซือ้และการยา้ยฐานการผลติจากจนีมายังไทย จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะ

ตอ่ไป 

5. การสง่ออกบรกิารขยายตวัชะลอลงตามจ านวนนักทอ่งเทีย่วจนีทีล่ดลง แตเ่ริม่มสีญัญาณปรับดขีึน้ 
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2.2.4.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมรา้นอาหารในไทย (คาดการณ์วา่อุตสาหกรรมอาหารจะเตบิโตอยา่ง

ตอ่เนือ่ง) 

Euromonitor รายงานวา่ ในปี 2560 มลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหารในประเทศไทย มมีลูคา่รวม

ประมาณ 836,997.6 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณ 172,460.2 ลา้นบาท จากในปี 2555 ซึง่มลูคา่ตลาดของ

อตุสาหกรรมประมาณ 664,537.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CARG) ประมาณรอ้ยละ 4.7 

  

 

 

129,925 132,375
137,288

142,128
147,391

152,157

2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ ำนวนรำ้นอำหำรในประเทศไทย ( หน่วย: รำ้น)

แหลง่ขอ้มลู - ธนาคารแหง่ประเทศไทย   ( % YoY ) 

รายงานเมือ่ 22 มกราคม 2562 
2560 2561 2562 

อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ                                                                  3.9 4.2 4.0 

    -การบรโิภคภาคเอกชน                                                                         3.2 4.7 4.0 

   -การลงทนุภาคเอกชน                                                                          1.7 3.6 4.5 

   -การอปุโภคภาครัฐ                                                                                0.5 2.1 2.6 

   -การลงทนุภาครัฐ                                                                                 -1.2 4.6 6.6 

   -ปรมิาณการสง่ออกสนิคา้และบรกิาร                                                    5.5 3.7 4.1 

   -ปรมิาณการน าเขา้สนิคา้และบรกิาร                                                      6.8 7.6 3.2 

ดลุบญัชเีดนิสะพัด (พันลา้นดอลลาร ์สรอ.)                                               50.2 33.1 34.5 

   -มลูคา่การสง่ออกสิน้คา้                                                                         9.8 7.0 3.8 

   -มลูคา่การน าเขา้สนิคา้                                                                           13.2 15.3 3.8 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป                                                                                     0.7 1.1 1.0 

อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน                                                                                  0.6 0.7 0.9 

ขอ้สมมตุ ิ                                                                                                   

   -จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ   ( ลา้นคน )                                                     35.6 38.0 40.0 

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

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

ประเภทไดด้งันี ้ 

 

 ปี 2560 

ประเภทรา้นอาหาร มลูคา่ตลาด จ านวนรา้น 

 ลา้นบาท รอ้ยละ รา้น รอ้ยละ 

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

2. บรกิารดว่น ( ฟาสตฟ์ู้ด ) 105,962.8 12.7 16,714 11.0 

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

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

5 . แบบสัง่กลบับา้น (Home Delivery and Takeaway) 29,180.8 3.5 4,698 3.1 

6. ฟู้ดคอรด์ ( Food Court) 235.2 0.0 1.0 0.0 

รวม 836,997.6 100.0 152,157 100.0 

 

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

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

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

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

176,360

219,438

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

29,180

50,842

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

235

307

2553 2554 2555 2556 2557 2560 2565

มลูคำ่ตลำดของธรุกจิรำ้นอำหำร แบง่ตำมประเภท ( ลำ้นบำท )

ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ คาเฟ่/บาร์
ร้านอาหาร บริการเตม็รูปแบบ ร้านอาหารแบบสัง่กลบับ้าน ฟูด้คอร์ท
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ภาพรวมอตุสาหกรรมรา้นอาหารมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งโดยมปัีจจัยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดข้อง

ประชากร การขยายตวัของประชากรไปตามหวัเมอืงใหญ ่ การเพิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคทีน่ยิมรับประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้รวมถงึการทีป่ระชากรสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยแีละอนิเตอรเ์น็ตมาก

ขึน้ 

ดา้นมลูคา่ตลาด 

   ในปี 2560 รา้นอาหารขา้งทางและรถเข็น (Kiosk and Street Stalls) มมีูลค่าตลาดสูงทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 

32.6 ของมลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหาร รองลงมาไดแ้ก ่รา้นอาหารคาเฟ่และบาร ์(Café and Bars) รา้นอาหาร

บรกิารเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) และรา้นอาหารบรกิารด่วน (Fast Food) ซึง่มูลค่าตลาดคดิเป็นรอ้ยละ 

30.2 รอ้ยละ 21.1 และ 12.7  ของมลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหาร ตามล าดบั 

ดา้นจ านวนรา้นอาหาร 

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

รา้นอาหารสูงทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 67.7 ของจ านวนรา้นอาหารทัง้หมดของอุตสาหกรรมรา้นอาหาร รองลงมาไดแ้ก่ 

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

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

ของอตุสาหกรรมรา้นอาหาร 

               ทั ้งนี้  Euromonitor International ไดค้าดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย

คาดการณ์  มูลคา่ตลาดของอตุสาหกรรมรา้นอาหารจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,055,075.6 ลา้นบาท ในปี 2565 หรอืคดิ

เป็นอัตราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 4.7 และจ านวนรา้นอาหารในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 

171,913 รา้น ในปี 2565 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) รอ้ยละ 2.5 

รา้นอาหารคาเฟ่และบาร ์( Café and Bars ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    ทีม่า: ขอ้มลูจาก  Website ของแตล่ะบรษัิท (เฉพาะสาขาในประเทศไทย)  มกราคม 2562 

 

รา้นอาหารคาเฟ่และบารไ์ดรั้บความนยิมจากผูบ้รโิภคสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากผูใ้หบ้รกิารรา้นอาหารคาเฟ่

และบารร์ายใหญม่กีารพัฒนาคณุภาพและรูปแบบของการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึมกีารขยายสาขาตามสถานทีต่า่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้       

 

รา้นคา้/ จ านวนสาขาในไทย ทีเ่ทยีบคยีงได้

กบั บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

   มกราคม 2562 

After You / Maygori 32 / 1 

Bake a wish 29 

Farm Design 20 

Iberry 6 

Kyo Roll En 29 

Mr. Jones Orphanage 2 

Swenzens 212 
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ปจัจยั และแนวโนม้ การเตบิโตของตลาดธรุกจิรา้นอาหารในประเทศไทย จะขึน้อยูก่บั ปจัจยัตอ่ไปนี ้ 

ก. ความสามารถในการจบัจา่ยของผูบ้รโิภค (คาดการณ์ดขี ึน้ จากปีกอ่นหนา้) 

ฝ่ายเศรษฐกจิมหภาค ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ไดเ้ผยแพร ่ รายงาน ตามตารางทีแ่สดงใน 6.1.4.1  

สรปุไดว้า่ การบรโิภคภาคเอกชนในภาพรวมยังไปไดต้อ่ การบรโิภคภาคเอกชนของไทยขยายตวัสงู ในปี 2561 เกนิความ

คาดหมาย สว่นหนึง่เป็นผลจากยอดขายรถยนตข์ยายตวัสงูเพราะเงือ่นไขผกูพันในในโครงการรถยนต ์คนัแรกทยอยหมด

ลง นอกจากนี ้ การจา้งงานทีป่รับดขี ึน้และกระจายตวัมากขึน้ในหลายภาคเศรษฐกจิและ หลายกลุม่รายไดท้ าใหก้ าลงัซือ้

นอกภาคเกษตรกรรมฟ้ืนตวัตอ่เนือ่ง ผนวกกบัมาตรการภาครัฐทีใ่นหลายโครงการมบีทบาทส าคญัในการชว่ยสนับสนุน

การบรโิภคโดยเฉพาะในกลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ย ส าหรับในปี 2562 คาดวา่ยอดขายรถยนตอ์าจชะลอตวัลงจากฐานทีส่งูในปีที่

ผา่นมา สว่นมาตรการภาครัฐคาดวา่จะยังมผีลตอ่มา ยังปี 2562 ขณะทีร่ายไดเ้กษตรกรอาจมแีนวโนม้ไมด่นัีกจากปัญหา 

ราคาสนิคา้เกษตร 

ข. นกัทอ่งเทีย่ว  (ปจัจยับวก เนือ่งจาก มจี านวนนกัทอ่งเทยีวมากขึน้จากปีกอ่น ๆ) 

ประมาณการนกัทอ่งเทยีว

จดัท าและคาดการณ์ โดย

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ธ.ค 2561) 

 

 

2557 

 

 

2558 

 

 

2559 

 

 

2560 

 

 

2561 (E)  

 

 

2562 (E) 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว 

ตา่งประเทศ (ลา้นคน) 

24.8 29.9 32.5 35.6 38.0 40.0 

อตัราขยายตวั (%) -6.5 20.4 8.9 9.4 6.8 5.3 

 

ภาคการทอ่งเทีย่วของไทยมแีนวโนม้ขยายตวัตอ่เนือ่ง หลงัรัฐบาลมนีโยบายยกเวน้คา่ธรรมเนยีม วซีา่จาก

นักทอ่งเทีย่ว 21 ประเทศ ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วจากประเทศ อาทเิชน่ มาเลเซยี และอนิเดยี เพิม่ขึน้อยา่งมากทัง้ในดา้น

จ านวนนักทอ่งเทีย่ว และรายรับจากนักทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ นักทอ่งเทีย่วจนีเริม่กลบัมาหลงัวกิฤตกิารณอ์บุตัเิหตทุีเ่กดิกบั

ชาวจนีในไทย ในชว่งกลางปี 2561  นอกจากนี ้ภาครัฐยังมกีาร เจาะตลาดนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและเกาหลใีตเ้พิม่เตมิ 

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

 

ก. พืน้ทีใ่หเ้ชา่รา้นคา้ยงัคงเตบิโตในระยะยาว 

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

บรษัิท เน็กซสั พรอพเพอตี ้ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั สรปุแนวโนม้ตลาดศนูยก์ารคา้ จากการส ารวจพบวา่ ตลาดยังคงมี

แนวโนม้เตบิโตอยา่งสม ่าเสมอ เนือ่งจากตลาดศนูยก์ารคา้นัน้ ขึน้อยูก่บัปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ การบรโิภคของ

ภาคเอกชน รวมไปถงึอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 
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การส ารวจของเน็กซสัฯ พบวา่พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ทีเ่กดิขึน้ใหมข่องไตรมาส 4 ของปี 2561 มาจาก 

ไอคอนสยามและเกตเวย ์ แอท บางซือ่ ทีเ่พิง่มกีารเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเมือ่เดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา และคาดวา่

จ านวนพืน้ทีข่องศนูยก์ลางการคา้ใหเ้ชา่ในปี 2562 จะมมีากถงึ 240,000 ตารางเมตร 

จากการคาดการณ์ภาพรวมของเศรษฐกจิไทย และการทอ่งเทีย่วในปีหนา้นัน้ยังคงมองเป็นปัจจัยบวก โดยทาง

สภาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วมกีารคาดการณ์วา่จ านวนนักทอ่งเทีย่ว ณ สิน้ปี 2561 จะเพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาถงึ 5.08% 

หรอืคดิเป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 37.2 ลา้นคน 

เนือ่งจากลกัษณะนสิยัของคนไทยทีน่ยิมไปซือ้ของทีร่า้นคา้ดว้ยตวัเอง และสภาพอากาศทีร่อ้น ท าให ้

ศนูยก์ารคา้ยังไดรั้บความนยิม  แตส่ าหรับตลาดในปัจจบุนัทีม่กีารแขง่ขนัสงู ผูป้ระกอบการมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับเปลีย่น

กลยทุธใ์หม่ๆ  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตวัเอง ใหส้ามารถดงึดดูลกูคา้ และเพิม่ยอดขายไดม้ากขึน้ เชน่ 

การออกแบบ ไลฟ์สไตล ์สิง่อ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และแพลตฟอรม์ จะมสีว่นชว่ยใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

ยนืหยดัอยูใ่นตลาดได ้

2.3 การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  

การจัดหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คอื โรงงานครัวกลางและสาขารา้นขนมหวาน มรีายละเอยีดดงันี ้

2.3.1 โรงงานครวักลาง 

ในเดอืนมกราคม 2559 บรษัิทฯ ไดย้า้ยสายการผลติจากโรงงานครัวกลางเดมิ ซึง่ตัง้อยูท่ี ่ ถนนพฒันาการ 

กรงุเทพฯ บนพืน้ทีใ่ชส้อย 700 ตารางเมตร ไปทีโ่รงงานครัวกลางใหม ่ ซึง่ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมสนิสาคร จังหวดั

สมทุรสาคร บนพืน้ทีใ่ชส้อย 5,000 ตารางเมตร เพือ่ขยายก าลงัการผลติและยกมาตรฐานการผลติใหม้มีาตรฐานสากล 

และรองรับการเตบิโตทางธรุกจิในอนาคต ซึง่โรงงานครัวกลางใหมน่ีส้ามารถรองรับการผลติไดม้ากถงึประมาณ 40 – 45 

สาขา ใน 1 ชว่งเวลาการท างาน (1 Shift) และเพิม่การท างานลว่งเวลาในบางระยะ 

โรงงานครัวกลางเป็นหน่วยงานทีจั่ดหาวตัถดุบิ ตรวจสอบคณุภาพ จัดเตรยีม และผลติของหวานใหไ้ดร้สชาตทิีด่ ี

ทีส่ดุ รวมถงึสะอาดถกูหลกัอนามัย จัดเก็บวตัถดุบิ และสนิคา้เพือ่ใหค้งคณุภาพของวตัถดุบิและสนิคา้ รวมถงึเป็นศนูย์



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) 

 

  

18 

 

กระจายวตัถดุบิและสนิคา้ไปยงัสาขาตา่งๆ ขัน้ตอนในการจัดหาผลติภณัฑ ์ และบรกิารในโรงงานครัวกลางสามารถแบง่

ออกเป็น 6 ขัน้ตอนโดยม ีรายละเอยีดดงันี ้

1) การจัดหาวตัถดุบิ  

วตัถดุบิหลกัในการผลติของหวาน ไดแ้ก ่แป้ง น ้าตาล ไขไ่ก ่ชอ็กโกแลต เนย นม และผลไม ้บรษัิทฯ มกีารจัดหา

วตัถดุบิจากผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ โดยฝ่ายผลติจะวางแผนการผลติตามประมาณ

การยอดขายทีผู่จั้ดการสาขาแตล่ะแหง่ประมาณการมาให ้ และสง่ขอ้มลูใหฝ่้ายคลงัสนิคา้ประเมนิจ านวนการสัง่วตัถดุบิ

และสง่ใบขอซือ้ไปยังฝ่ายจัดซือ้  

ฝ่ายจัดซือ้จะมกีระบวนการ และขัน้ตอนในการคดัเลอืกผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิ ซึง่จะพจิารณาเปรยีบเทยีบ

คณุสมบตัจิากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิจ านวนอยา่งนอ้ย 2-3 ราย โดยมปัีจจัยในการพจิารณา ไดแ้ก ่ คณุสมบตัแิละ

คณุภาพของวตัถดุบิ ราคา การใหบ้รกิารของผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิ ส าหรับวตัถดุบิทีม่กีารสัง่ซือ้เป็นประจ าจะมกีารทบทวน

ราคา และคณุภาพอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ยกเวน้สนิคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของราคาบอ่ย เชน่ ของสดหรอืพชืผล 

ทางการเกษตร จะมกีารทบทวนราคาอยา่งนอ้ยทกุๆ 3 เดอืน  

ส าหรับวตัถดุบิทีม่กีารสัง่ซือ้จ านวนมากหรอืมกีารสัง่ซือ้เป็นประจ า บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญากบัผูผ้ลติและจ าหน่าย

วตัถดุบิดงักลา่ว โดยมกีารก าหนดปรมิาณและราคา เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุบิ และบรหิาร

ตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในปี 2561 กลุม่บรษัิทฯ มยีอดสัง่ซือ้สนิคา้ และวตัถดุบิจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรายใหญ ่ 

10 รายแรก เทา่กบัรอ้ยละ 53 ของมลูคา่การสัง่ซือ้ตามงบการเงนิรวม กลุม่บรษัิทฯ ไมม่กีารพึง่พงิผูผ้ลติและผูจ้ าหน่าย

รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 30   

2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เมือ่วตัถดุบิถกูจัดสง่มาทีโ่รงงานครัวกลาง ฝ่ายคลงัสนิคา้จะท าหนา้ทีต่รวจสอบรายการวตัถดุบิทีไ่ดรั้บวา่

ถกูตอ้งและครบถว้นตามจ านวน มกีารสุม่ตรวจประมาณรอ้ยละ 5 ของปรมิาณวตัถดุบิทีรั่บมา เพือ่ตรวจสอบวนัเดอืนปีที่

ผลติและหมดอาย ุสภาพสนิคา้ บรรจภุณัฑ ์ความสดใหม ่ส ีกลิน่ ขนาด และน ้าหนักตามทีก่ าหนดไว ้จากนัน้จะน าวตัถดุบิ

ไปจัดเก็บในตูแ้ชแ่ข็ง ตูเ้ย็น หรอืหอ้งเก็บของอณุหภมูปิกต ิ แลว้แตป่ระเภทของวตัถดุบิ เพือ่เป็นการรักษาคณุภาพของ

วตัถดุบิใหม้คีวามสดใหม ่ภายใตร้ะบบการบรหิารจัดการแบบเขา้กอ่นออกกอ่น (First In First Out : FIFO) เพือ่ใหว้ตัถดุบิ

หมนุเวยีนสม ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

3) จัดเตรยีมและผลติ 

โรงงานครัวกลางจะเป็นศนูยก์ลางในการแปรรปูวตัถดุบิ และจัดเตรยีมเป็นอาหารพรอ้มปรงุ (อาหารทีไ่ด ้

จัดเตรยีมสว่นประกอบตา่งๆ บรรจไุวใ้นภาชนะ เพือ่น าไปปรงุเป็นอาหารชนดิใดชนดิหนึง่โดยเฉพาะ เชน่ ขนมปังชบิยูา่ 

น ้าแข็งไสคากโิกร ิ ซึง่มสีดัสว่นการแปรรปูพรอ้มปรงุส าเร็จแลว้กวา่รอ้ยละ 80)  และอาหารพรอ้มรับประทาน (อาหารที่

ผลติเรยีบรอ้ยพรอ้มบรโิภคทีบ่รรจใุนภาชนะพรอ้มจ าหน่ายไดท้ันท ี เชน่ เคก้ คกุกี ้และขนมบรรจหุอ่พลาสตกิ) โดยฝ่าย

ผลติจะน าขอ้มลูการประมาณการขายของผูจั้ดการแตล่ะสาขามาใชใ้นการวางแผนการผลติและประมาณการใชว้ตัถดุบิ 

และเบกิวตัถดุบิจากคลงัสนิคา้ โดยในการวางแผนผลติฝ่ายผลติจะมกีารก าหนดสนิคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) เพือ่

ป้องกนัสนิคา้ขาด หลงัจากท าการแปรรปูและผลติสนิคา้เสร็จ ฝ่ายคลงัสนิคา้จะท าหนา้ทีส่ง่วตัถดุบิและสนิคา้ไปยังสาขา

ตา่งๆ เพือ่น าไปปรงุตอ่หรอืขายทีห่นา้รา้นตอ่ไป  
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กระบวนการผลติของฝ่ายผลติจะแบง่เป็นสายการผลติตามประเภทของสนิคา้ เชน่ เคก้ ขนมปัง น ้าแข็งไส คกุกี ้

เครือ่งดืม่ ฝ่ายเตรยีมสว่นผสมและบรรจภุณัฑ ์ เป็นตน้ โดยเริม่จากการแปรรปูวตัถดุบิ ผสมเป็นสดัสว่นตา่งๆ ตามสตูรที่

คดิคน้มาจากฝ่ายพัฒนาผลติภณัฑ ์โดยทางโรงงานจะมกีารวจัิยเพิม่เตมิในสว่นของการผลติ อาท ิการปรับสว่นผสมหรอื

วธิกีารใหเ้ขา้กบักระบวนการผลติ หรอืการค านวณอายกุารจัดเก็บและวธิจัีดสง่ทีเ่หมาะสม ซึง่มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานใน

การจัดเตรยีมและปรงุของหวานใหพ้นักงานปฏบิตัติาม เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเดยีวกนั หลงัจากผลติ

เสร็จจะมแีผนกควบคมุคณุภาพคอยตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ทัง้ในดา้นกระบวนการผลติ และการควบคมุคณุภาพสนิคา้

กอ่นจัดเก็บเขา้คลงัสนิคา้เพือ่น าสง่ใหแ้กส่าขาตอ่ไป  

บรษัิทฯ มคีวามมุง่ม่ันในการพัฒนาการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงู โดยจะน าเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยเขา้มาสนับสนุนกระบวนการผลติ และมาตรฐานในการท างาน การควบคมุคณุภาพระหวา่งการผลติเพือ่ใหไ้ด ้

ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะด าเนนิการใหโ้รงงานครัวกลางไดรั้บการรับรอง

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

ระบบบรหิารงานคณุภาพตา่งๆ GMP (Good Manufacturing Practice) ใบรับรองหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติ 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ใบรับรองระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ

ในการผลติอาหาร และไดรั้บมาตรฐานฮาลาล (Halal) ในสนิคา้ของหวานและเครือ่งดืม่ เมือ่ 2 ตลุาคม 2561 จาก

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย โดยเป็นการรับรองวา่ไดด้ าเนนิการตามกรรมวธิอียา่งถกูตอ้งตาม

หลกัการศาสนาอสิลาม    

4) การจัดเก็บวตัถดุบิและสนิคา้  

ฝ่ายคลังสนิคา้จะท าการจัดเก็บวัตถุดบิและสนิคา้ไวใ้นหอ้งทีม่อีุณหภมูทิีเ่หมาะสมกับสนิคา้เพือ่เป็นการรักษา

คณุภาพของสนิคา้ใหม้คีวามสดใหม ่โดยสนิคา้ทกุรายการจะมฉีลากทีร่ะบวุนัทีผ่ลติและวันหมดอายอุยา่งชดัเจน และใช ้

ระบบการบรหิารจัดการแบบ FIFO เพือ่ใหว้ตัถดุบิหมนุเวยีนสม ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ 

5) การควบคมุสนิคา้คงเหลอื 

ฝ่ายคลังสนิคา้และฝ่ายจัดซือ้หรอืฝ่ายทีส่ั่งซือ้ร่วมกันตรวจนับวัตถุดบิหรอืสนิคา้ทีส่ั่งซือ้และบันทกึเขา้ระบบ 

เมือ่ฝ่ายผลติมคีวามตอ้งการใชง้าน ฝ่ายผลติจะท าการค านวณสว่นผสมตามสตูรทีก่ าหนดและจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มกบัท าการเบกิวตัถดุบิจากคลงัสนิคา้มาใชง้าน หลงัจากฝ่ายผลติท าการผลติเสร็จแลว้ จะมกีารบรรจลุงกลอ่งหรอืถงุ

หรือภาชนะ และน าไปจัดเก็บในคลังสนิคา้ พรอ้มกับจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง หลังจากนัน้ ฝ่ายจัดส่งสนิคา้ จัดท า

เอกสารและเบกิสนิคา้จากคลงัสนิคา้ และน าสง่ใหก้บัสาขาตอ่ไป 

นอกจากนี้ เพือ่เป็นการควบคุมสนิคา้คงเหลอือย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ ยังก าหนดใหฝ่้ายคลังสนิคา้ ฝ่าย

ผลติ และฝ่ายบญัช ี ตรวจนับสนิคา้คงเหลอืทกุสิน้เดอืน  

6) การกระจายวตัถดุบิและสนิคา้ 

บรษัิทฯ มีการกระจายวัตถุดบิและสนิคา้ไปตามสาขาต่างๆ เป็นประจ าทุกวัน ผ่านรถหอ้งเย็นและรถตูข้อง 

บรษัิทฯ รวมถงึบรกิารขนสง่จากบรษัิทขนสง่ทีไ่ดม้าตรฐาน ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคุมคณุภาพของวัตถุดบิและ

สนิคา้ไดด้ ีประกอบกับม่ันใจในความสะอาด สดใหม่ ถูกหลักอนามัย และจัดส่งไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ตามเวลาที่

ก าหนด และเป็นไปตามแผนงานการจัดส่งสนิคา้ของบรษัิทฯ ควบคู่ไปกับการบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีม่กีารดูแล

จัดการทีด่ ีนอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังใชร้ะบบ GPS ตดิตามรถขนสง่เพือ่การบรหิารจัดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
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2.3.2 รา้นขนมหวาน  

สาขารา้นขนมหวาน อาฟเตอร ์ย ูและรา้นน ้าแข็งไส เมโกร ิทกุสาขาจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดหาวตัถดุบิและ

สนิคา้จากโรงงานครัวกลางและจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ การจัดเก็บวัตถุดบิในสาขา การจัดเตรยีม ปรุงสนิคา้ 

การบรกิารลกูคา้ และการเก็บเงนิสด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1) การจัดหาวตัถดุบิและสนิคา้ 

สาขารา้นขนมหวานแต่ละสาขาจะท าประมาณการยอดขายล่วงหนา้ 3 วัน ตามสถติกิารขายของในแต่ละ

ช่วงเวลา เพือ่ใหป้รมิาณวัตถุดบิและสนิคา้ทีส่ั่งมปีรมิาณทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับพฤตกิรรมของลูกคา้ทีเ่ขา้ใช ้

บรกิารในแตล่ะชว่งเวลา ท าใหก้ารบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอืมปีระสทิธภิาพ และวัตถุดบิและสนิคา้มคีวามสดใหม่อยู่

เสมอ โดย โรงงานครัวกลางจะด าเนนิการผลติและจัดสง่สนิคา้ใหแ้ตล่ะสาขา ทัง้นี ้ส าหรับวัตถดุบิทีม่อีายสุัน้และงา่ยตอ่

การเสือ่มสภาพและไม่ตอ้งผ่านกระบวนการการผลติที่โรงงาน เช่น ผลไม ้นม ผูจั้ดการสาขาจะเป็นผูท้ าการสั่งซือ้

โดยตรงจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ การสั่งซือ้วัตถุดบิหรือสนิคา้ของผูจั้ดการสาขาจะเป็นไปตามอ านาจอนุมัติ

ด าเนนิการของบรษัิทฯ ส าหรับการช าระเงนิคา่วัตถดุบิและสนิคา้ทีผู่จั้ดการสาขาสั่งดังกลา่ว จะช าระโดยส านักงานใหญ่

ผา่นการตรวจสอบของฝ่ายบญัชแีละฝ่ายจัดซือ้กอ่นสง่ใหก้รรมการอนุมัต ิ

2) การจัดเก็บวตัถดุบิในสาขา 

พนักงานสาขาจะท าหนา้ทีต่รวจรับสนิคา้ทีไ่ดรั้บจากโรงงานครัวกลาง และจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิวา่

ถูกตอ้งและครบถว้นตามจ านวน ส าหรับวัตถุดบิทีไ่ดรั้บมาจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิจะมกีารตรวจสอบคุณภาพ

อย่างละเอยีด และลงบันทกึจ านวนวัตถดุบิในระบบขายของสาขา จากนัน้จะน าวัตถดุบิไปจัดเก็บในตูแ้ชแ่ข็ง ตูเ้ย็น หรอื

หอ้งเก็บของอุณหภูมปิกต ิแลว้แต่ประเภทของวัตถุดบิ เพือ่เป็นการรักษาคุณภาพของสนิคา้ใหม้คีวามสดใหม่ ภายใต ้

ระบบการบรหิารจัดการแบบ FIFO เพือ่ใหว้ตัถดุบิหมนุเวยีนสม ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิคา้หมดอาย ุ

3) การจัดเตรยีมและปรงุสนิคา้ 

เมื่อลูกคา้สั่งซือ้ของหวานและเครื่องดืม่ แลว้ช าระเงนิทีเ่คาน์เตอร์ขาย รายการที่สั่งจะส่งตรงมาทีค่รัวปรุง

ภายในรา้นผ่านระบบออนไลน์ และสง่ไปทีผู่ต้รวจสอบรายการและคุณภาพสนิคา้กอ่นเสริฟ์ใหล้กูคา้ ทัง้นี้ กระบวนการ

จัดเตรยีมจะแบง่เป็น 2 สายหลกั คอื ของหวาน และเครือ่งดืม่ โดยพนักงานทกุคนจะปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานใน

ครัวในการจัดเตรยีมและปรงุของหวานและเครือ่งดืม่ตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้และมผีูต้รวจสอบความถกูตอ้งของรายการ

รวมทัง้ความสวยงามและความเป็นมาตรฐานของสนิคา้ทุกรายการกอ่นเสริฟ์ใหลู้กคา้ เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพและ

มาตรฐานเดยีวกัน นอกจากนี้ ยังมผีูจั้ดการเขตและผูจั้ดการแผนกควบคมุคุณภาพ (QC) เขา้มาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวธิี

ปฏบิตังิานของทกุสาขาเป็นประจ า  

4) การบรกิารลกูคา้ 

พนักงานทีใ่หบ้รกิารในรา้นของบรษัิทฯ ทัง้พนักงานเสริฟ์ พนักงานในครัว แคชเชยีร ์พนักงานจัดเก็บโตะ๊ และ

ท าความสะอาดรา้น เฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 20 - 30 คนตอ่สาขา ขึน้กบัอยูข่นาดของรา้นสาขาแตล่ะแหง่ พนักงานสาขาทกุ

คนจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมทีส่ านักงานใหญ่ การฝึกสอนทีห่นา้รา้น รวมทัง้การทดสอบความรู ้ก่อนทีจ่ะไดบ้รรจุเป็น

พนักงานประจ าของบรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่พนักงานมคีวามเขา้ใจในผลติภัณฑ ์วธิกีารท างาน รวมทัง้วัฒนธรรมของ

องคก์ร ส าหรับการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษัิทฯ มกีารใชห้ลักสตูรการสอน กระบวนการสอบ และการใหค้ะแนน เพือ่ควบคมุ

มาตรฐานการท างานใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั  
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นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเขา้มาสุม่ตรวจคุณภาพของสนิคา้และบรกิารของพนักงาน รวมทัง้ความ

สะอาด และสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ แตล่ะสาขาเป็นประจ าทกุเดอืน เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ คณุภาพอาหารและการใหบ้รกิาร

เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคัญกับการน าขอ้มูลจากใบแสดงความ

คดิเห็นของลกูคา้มาพัฒนาการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

5) ชอ่งทางช าระคา่สนิคา้ (เงนิสด  บตัรเครดติ  ควิอารโ์คต้  อาลเิพย ์ บตัรของขวญั) 

ในการช าระค่าสินคา้ที่หนา้รา้นลูกคา้สามารถช าระไดห้ลายช่องทางทั ้งช าระเป็นเงินสด  บัตรเครดิต    

ควิอาร์โคต้ อาลเิพย ์หรือบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของทางรา้นเท่านัน้ ผูจั้ดการสาขาจะเป็นคนนับเงนิสดและ

กระทบยอดการขายทุกสิน้วันเพือ่ส่งยอดใหส้ านักงานใหญ่ ผูจั้ดการสาขาร่วมกับผูช้่วยผูจั้ดการหรือพนักงานอาวุโส  

จะเป็นผูน้ าเงนิสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเขา้บัญชธีนาคาร ทัง้นี้จะมกีารเขา้มาสุ่มตรวจนับเงนิสดและวธิกีาร

ปฏบิัตใินการเก็บเงนิสด 2 ครัง้ต่อเดอืน โดยผูจั้ดการตรวจสอบคุณภาพ 1 ครัง้และการสุ่มจากผูจั้ดการเขตอกี 1 ครัง้ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุสาขาไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  

6) การควบคมุสนิคา้คงเหลอื 

บรษัิทฯ มกีารควบคมุของเสยี โดยก าหนดใหพ้นักงานสาขาตอ้งบันทกึของเสยีในรายงานของเสยีทุกครัง้กอ่น

ทิง้ลงถังขยะ และบรษัิทฯ มกีารสุ่มตรวจสอบของเสยีในถังขยะ โดยทมีผูจั้ดการ 2 - 3 ครัง้ต่อวัน  และเพือ่เป็นการ

ควบคมุสนิคา้คงเหลอือยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ ก าหนดใหท้กุสาขาตอ้งมกีารตรวจนับสนิคา้รายการใหญ ่35 รายการ

ทุกสิน้วัน และนับรายการสนิคา้คงเหลอืทัง้หมดทุกสิน้เดอืน ฝ่ายปฏบิัตกิารและฝ่ายบัญชจีะท าการสุ่มตรวจนับสนิคา้

คงเหลอืทกุสิน้เดอืนอกีดว้ย 

2.3.3 การจดัหาทีต่ ัง้สาขา  

การเลอืกท าเลทีต่ัง้และขนาดพืน้ทีข่องสาขาเป็นหวัใจส าคญัในความส าเร็จของธรุกจิรา้นขนมหวาน เนือ่งจากมี

ผลโดยตรงตอ่รายได ้ สว่นแบง่การตลาด งานดา้นการตลาด และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารและลงทนุ ดงันัน้

บรษัิทฯ จงึใหค้วามส าคญัตอ่ทีต่ัง้ของรา้นขนมหวานเป็นอยา่งมาก บรษัิทฯ มขีัน้ตอนในการพจิารณาเปิดสาขาใหม่

ส าหรับใหบ้รกิารรา้นขนมหวานและเครือ่งดืม่ ดงันี ้

1) บรษัิทฯ มทีมีงานท าการศกึษาและส ารวจพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทีท่มีงานบรษัิทฯ เป็นผูส้รรหา หรอืทีไ่ดรั้บขอ้เสนอ

จากผูใ้หบ้รกิารศนูยก์ารคา้ หรอืคอมมนูติีม้อลล ์ โดยปัจจัยหลกัทีบ่รษัิทฯ มุง่เนน้และใหค้วามส าคญัในการ

ตดัสนิใจเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร มดีงันี ้

(1) ต าแหน่งทีต่ัง้ของรา้นตัง้อยูใ่นท าเลทีม่ผีูค้นมากทัง้ในวนัปกตแิละวนัหยดุ มคีวามหนาแน่นของ 

ประชากรและศกัยภาพการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู ท าเลทีส่ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ไมอ่ยูใ่นที่

ลบัตา เขา้ถงึงา่ย สง่ผลใหท้ศันวสิยัของรา้นเดน่ชดั รวมทัง้เป็นแหลง่ทีผู่ค้นนยิมมารับประทานอาหาร 

นอกจากนี ้ยังตอ้งตัง้อยูใ่นท าเลทีม่กีารคมนาคมสะดวก สามารถน ากลุม่ลกูคา้เป้าหมายเขา้มาถงึได ้

งา่ย เชน่ ทางรถยนตส์ว่นตวัหรอื ระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มทีีจ่อดรถเพยีงพอ เพือ่อ านวยความ

สะดวกใหก้บัลกูคา้ 

(2) ขนาดพืน้ทีเ่ชา่และแผนผังของรา้นเหมาะสมกบัการด าเนนิงานของรา้นขนมหวาน โดยในแตล่ะสาขา

บรษัิทฯ จะเนน้พืน้ทีใ่ชส้อยขนาดประมาณ 75 - 150 ตารางเมตร มทีีน่ั่งเฉลีย่ประมาณ 15 - 30 โตะ๊ 

เพือ่ใหค้ลอ่งตวัและเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังค านงึถงึความ
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เหมาะสมของอตัราคา่เชา่ เงือ่นไขการมัดจ า การท าสญัญา รวมทัง้คา่บรกิารสาธารณูปโภคตา่งๆ ซึง่มี

ผลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุ และผลการด าเนนิงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพรอ้มของศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้ อาท ิ มซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตทีด่แีละขนาดใหญเ่พยีงพอ มี

ระบบและจ านวนทีจ่อดรถเพยีงพอ มรีา้นอาหารทีม่คีณุภาพใหบ้รกิารในศนูยก์ารคา้ มกีารบรหิารจัดการ

งานสว่นกลางของศนูยก์ารคา้และระบบปฏบิตักิารทีด่ ีรวมถงึมทีมีบรหิารทีม่คีณุภาพและประสบการณ์ 

(4) ปรมิาณประชากรในพืน้ที ่ โดยสงัเกตจากจ านวนแหลง่ทีพั่กอาศยั สถาบนัการศกึษา อาคารส านักงาน 

และชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ในบรเิวณดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ ค านงึถงึโอกาสในการขยายตวัของยอดขาย

และธรุกจิ รวมไปถงึสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและการแขง่ขนัในพืน้ทีด่งักลา่ว 

2) ทมีงานของบรษัิทฯ จะน าขอ้มลูจากการศกึษาและส ารวจทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละประชมุรว่มกนั เพือ่ศกึษาความ

เป็นไปไดข้องการเปิดสาขาในพืน้ทีต่ัง้ดงักลา่ว ทัง้รปูแบบและขนาดพืน้ทีข่องสาขา รวมถงึแผนการตลาด โดย

ค านงึถงึประสทิธภิาพในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย พรอ้มศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุตาม

นโยบายของบรษัิทฯ และพจิารณาตามล าดบัขัน้ตอนอนุมัตขิองบรษัิทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มกีารก าหนดกรอบเงนิลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคนืทนุ ดงันี้ 

กรอบเงนิลงทนุ : บรษัิทฯ จะใชเ้งนิลงทนุเริม่แรกประมาณ 3 ลา้นบาท ถงึ 10 ลา้นบาท ซึง่เงนิลงทนุจะขึน้อยูก่บั

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

ไดแ้ก ่คา่กอ่สรา้งออกแบบและตกแตง่สถานที ่คา่วางระบบตา่ง ๆ (ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์และ

ระบบเก็บเงนิ) และคา่อปุกรณ ์เป็นตน้  

 

ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะตอ้งไมต่ า่กวา่อตัราทีก่ าหนด ขึน้อยูก่บัเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่

เป็นคา่ใชจ้า่ย ไดแ้ก ่ คา่วตัถดุบิสนิคา้ คา่บรรจภุณัฑ ์ คา่จา้งพนักงาน คา่เชา่พืน้ที ่ คา่น ้า คา่ไฟ 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เป็นตน้ 

ระยะเวลาคนืทนุ : จะตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี ขึน้อยูก่บัสถานทีต่ัง้ ขนาดพืน้ที ่และก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในบรเิวณดงักลา่ว 

รวมถงึปัจจัยและองคป์ระกอบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) บรษัิทฯ ด าเนนิการตดิตอ่ประสานงานเชา่พืน้ทีส่าขากบัเจา้ของพืน้ที ่ เสนอหรอืตอบกลบัขอ้เสนอดา้นท าเล 

ขนาดพืน้ที ่และคา่เชา่พืน้ที ่ใหแ้กเ่จา้ของพืน้ที ่ 

4) บรษัิทฯ ออกแบบและก าหนดรปูแบบการใหบ้รกิารของสาขาใหม ่ โดยทมีงานของบรษัิทฯ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ

ภายนอก และคดัเลอืกผูรั้บเหมากอ่สรา้งทีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรับตามขัน้ตอนการคดัเลอืกของบรษัิทฯ รวมถงึ

ด าเนนิการยืน่ขออนุญาตด าเนนิการกอ่สรา้งตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) หลงัจากไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทมีงานของบรษัิทฯ จะด าเนนิการตรวจสอบและ

ควบคมุการกอ่สรา้งทกุขัน้ตอนไมใ่หผ้ดิพลาด รวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการกอ่สรา้งให ้

เป็นไปตามแผนงานทีว่างไวเ้พือ่ใหส้าขาใหมข่องบรษัิทฯ เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

2.4 งานทีย่งัไมส่ง่มอบ 

 -ไมม่-ี 
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3.  ปจัจยัความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง สามารถสรปุไดด้งันี ้

ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ  

1. ความเสีย่งในกระแสความกงัวลเรือ่งไขมนัทรานส ์ในอตุสาหกรรมเบเกอรี ่ 

ไขมันทรานส ์คอื ไขมันทีเ่กดิจากการน าไขมันจากพชื หรอืไขมันไม่อิม่ตัว เชน่ น ้ามันพชื มาเตมิฟองอากาศ

จากไฮโดรเจนลงไปบางส่วน (Partially Hydrogenated Oil) เพื่อแปลงสภาพใหก้ลายเป็นของแข็ง หรือกึง่เหลว 

กลายเป็นไขมันอิม่ตัว อย่างเชน่ เนยเทยีม เนยขาว มารก์ารนี ครมีเทยีม ซึง่กระบวนการนี้เรยีกว่า กระบวนการไฮโดร

จเีนชัน่ (Hydrogenation)  

เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2561 มกีารประกาศจากกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้

หรือจ าหน่าย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุออกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปนี้ 

          ขอ้ 1 ใหน้ ้ามันทีผ่่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารทีม่นี ้ามันทีผ่่านกระบวนการเตมิ

ไฮโดรเจนบางสว่นเป็นสว่นประกอบ เป็นอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย 

          ขอ้ 2 ประกาศฉบับนี้ ใหใ้ชบ้ังคับเมื่อพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวัน นับแต่วันประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป (13 กรกฎาคม 2561) 

ทัง้นี ้เมือ่มปีระกาศดงักลา่วของกระทรวงฯ ไดเ้กดิความกงัวลในหมูผู่บ้รโิภคในระยะ 1 - 2 เดอืน มผีูป้ระกอบการ

อาหารหลายราย ไดท้ยอยประกาศวา่สนิคา้ของตนเองจะปราศจากไขมันทรานส ์ภายในเวลาทีก่ าหนด (180 วนัหลงัจาก 

13 กรกฎาคม 2561) 

อนึง่ ผูป้ระกอบการอาหาร รวมทัง้ บมจ. อาฟเตอรย์ู ไดรั้บทราบมาตรการนี ้มาลว่งหนา้กอ่นการประกาศ จงึได ้

เตรยีมการตรวจสอบ  วัตถุดบิที่ใชใ้นกระบวนการผลติ ใหป้ลอดจากไขมันทรานส ์จากการตรวจสอบของฝ่ายโรงงาน 

และการขอใบรับรองจาก Supplier ทุกรายทีส่ง่มอบสนิคา้ เพือ่ให ้บมจ. อาฟเตอร ์ยู  สามารถแจง้ให ้ผูบ้รโิภคทั่วไป 

ลกูคา้องคก์ร สือ่มวลชน  นักลงทนุ เพือ่ใหม้คีวามมั่นใจ ถงึความพรอ้มของบรษัิทฯ ในการเตรยีมรับมอืกบัมาตรการนี้ 

2.  ความเสีย่งดา้นวตัถดุบิอืน่ ๆ และราคา  

วัตถุดบิหลักทีใ่ชป้ระกอบดว้ย แป้ง ช็อกโกเลต ไขไ่ก ่เนย นม น ้าตาล ผลไมต้่างๆ อาท ิสตรอวเ์บอรร์ี กลว้ย 

เป็นตน้ ซึง่เป็นวัตถดุบิทีอ่าจมคีวามผันผวนในดา้นราคาและปรมิาณทีส่ามารถจัดหาได ้ขึน้อยูก่บัอปุสงคแ์ละอปุทานตาม

ปรมิาณผลผลติทีเ่ขา้สูท่อ้งตลาด ซึง่เกีย่วขอ้งกับสภาวะอากาศในแต่ละปี ส่งผลใหบ้รษัิทฯ อาจตอ้งจัดหาวัตถุดบิใน

ราคาทีส่งู แต่อาจไม่สามารถเปลีย่นแปลงราคาจ าหน่ายขนมหวานและเครือ่งดืม่ไดท้ันทตีามราคาวัตถุดบิทีอ่าจจะเพิม่

สงูขึน้ หรอือาจไมส่ามารถจัดหาวตัถดุบิไดเ้พยีงพอตอ่การจัดจ าหน่าย ท าใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีโอกาสในการสรา้งยอดขาย

ได ้นอกจากนี้ จากความตอ้งการบรโิภคขนมหวานทีเ่พิม่ขึน้จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สง่ผลใหว้ัตถุดบิหลาย

ประเภทมกีารปรับราคาสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งซึง่สง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุของบรษัิทฯ โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มกีารเก็บขอ้มูลยอดจ าหน่ายขนมหวานและเครือ่งดืม่แต่ละประเภทจากทุกสาขา ซึง่

สามารถน ามาใชว้เิคราะหแ์ละคาดการณ์ปรมิาณการจ าหน่ายขนมหวานและเครื่องดืม่แต่ละประเภท ท าใหส้ามารถ
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ประมาณการและประเมนิปรมิาณวตัถดุบิทีจ่ะใชแ้ละสามารถสัง่ซือ้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส าหรับวตัถดุบิบางประเภททีม่คีวาม

ผันผวนสงูหรอืมคีวามตอ้งการใชใ้นปรมิาณมากนัน้ บรษัิทฯ จะท าสัญญาก าหนดปรมิาณหรอืราคาทีผู่จั้ดหาวัตถดุบิตอ้ง

จ าหน่ายใหก้ับบรษัิทฯ ซึง่สัญญาซือ้ขายทีจั่ดท านัน้ บรษัิทฯ ยดึหลักความยุตธิรรมส าหรับทุกฝ่ายและเนน้การสรา้ง

ความสมัพันธท์ีด่กีบัผูข้าย นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมกีารสรา้งสรรคส์นิคา้ใหมเ่พือ่ใชป้ระโยชนจ์ากวัตถดุบิทีร่าคาดแีละได ้

คุณภาพมาชดเชย และฝ่ายจัดซือ้ยังด าเนนิการสรรหาผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายสนิคา้และวัตถุดบิรายใหม่ทีม่ศีักยภาพอยู่

เสมอ 

3. ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัสงูของอตุสาหกรรมรวมถงึการลอกเลยีนแบบ 

มผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เขา้มาในอุตสาหกรรม รวมทัง้มขีนมหวานและเครือ่งดืม่ทีม่รีูปแบบจากต่างประเทศ 

อาท ิเกาหล ีและญีปุ่่ น ทีด่ าเนินธุรกจิโดยทัง้ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวตา่งชาตใินอุตสาหกรรมมากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่

อาจสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ทางการตลาด การเตบิโต และผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ได ้

ส าหรับการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้นี ้บรษัิทมุง่เนน้ทีก่ารรักษามาตรฐานสนิคา้และการบรกิารทีป่ระทับใจ รวมถงึการ

ออกสนิคา้ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและไม่ซ ้าใครออกมาบรกิารลูกคา้อย่างต่อเนื่องเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา้อย่าง

สม ่าเสมอ การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ อกีทัง้มรีสชาตทิีไ่ม่มผีูป้ระกอบการรายอืน่สามารถลอกเลยีนแบบได ้ท าใหบ้รษัิทฯ 

สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่ในอตุสาหกรรมได ้

4. ความเสีย่งในการจดัหาบคุลากรในฝ่ายปฏบิตักิารแตล่ะสาขา 

 ธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นธุรกจิจ าหน่ายขนมหวานและเครือ่งดืม่ รวมทัง้ตอ้งมกีารบรกิาร ดังนัน้บุคลากรจงึเป็น

กลไกส าคัญในการขบัเคลือ่นธรุกจิของบรษัิทฯ และตอ้งมกีารวางแผนในการรับพนักงานใหมแ่ละฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพือ่รองรับการเปิดสาขาใหม ่และทดแทนพนักงานทีอ่าจจะลาออกในสาขาทีม่กีารใหบ้รกิารอยู่ 

ในดา้นการสรรหา บรษัิทฯ ไดส้ง่แผนกสรรหาไปรับสมัครพนักงานถงึมหาวทิยาลยัเป้าหมาย แหลง่ชมุชน แหลง่

คมนาคม เพือ่ความสะดวกของผูส้มัคร 

บรษัิทฯ มกีารดูแลเอาใจใสพ่นักงานทุกระดับชัน้ ใชร้ะบบการท าความรูจั้กกับพนักงานทุกๆ คนผ่านระบบการ

อบรมทีเ่ขา้ใจงา่ยและไดผ้ล มกีารฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มกีารวางแผนการเตบิโต (Career Path) และใหโ้อกาส

พนักงานทีม่คีวามสามารถเตบิโตไปตามล าดับขัน้ จนสามารถเป็นถงึระดับผูจั้ดการสาขาหรอืผูจั้ดการเขตไดใ้นอนาคต 

อกีทัง้บรษัิทฯ ยังมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดกิารใหอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถงึการคดิวธิกีารให ้

สวัสดกิารทีต่รงความตอ้งการและสามารถแกปั้ญหาการท างานไปในตัว ประกอบกับในอนาคต บรษัิทฯ มโีครงการเขา้

รว่มกบัสถาบนัอาชวีศกึษา โดยจัดใหนั้กศกึษาไดม้าฝึกปฏบิตังิานจรงิ ณ สาขาของบรษัิทฯ ซึง่ถอืเป็นอกีชอ่งทางหนึง่ใน

การสรรหาบคุลากรทีม่คีณุภาพและพรอ้มทีจ่ะท างานกบับรษัิทฯ  

5. ความเสีย่งในการจดัเก็บและบรหิารเงนิสดทีส่าขา 

บรษัิทฯ รับช าระค่าสนิคา้ทีห่นา้รา้นของแตล่ะสาขาในรูปแบบเงนิสด หรอืบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของ

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

ท าใหม้เีงนิสดในความดแูลของพนักงานเพิม่ขึน้ บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีเ่งนิสดดงักลา่วจะสญูหาย หรอืไมส่ามารถกระทบ

กบัยอดขายในแตล่ะวนัได ้

อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทฯ จงึไดม้ีมาตรการควบคุมเงนิสดทีเ่กดิจากการ

จ าหน่ายขนมหวานในแต่ละสาขาเพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าว โดย (1) ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าใหแ้ก่พนักงานแคชเชยีร์ที่
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จะตอ้งด าเนนิการใหผู้จั้ดการสาขาหรอืทมีผูจั้ดการตรวจสอบยอดเงนิและแบ่งจัดเก็บเขา้ตูเ้ซฟทันท ี (2) ก าหนดให ้

ผูจั้ดการสาขาหรือทีมผูจั้ดการเป็นผูนั้บเงนิสดและกระทบยอดการขายทุกสิน้วันเพื่อส่งยอดใหส้ านักงานใหญ่ (3) 

ก าหนดใหผู้จั้ดการสาขาร่วมกับผูช้ว่ยผูจั้ดการหรอืพนักงานอาวุโส เป็นผูน้ าเงนิสดจากการขายในแต่ละวันไปฝากเขา้

บัญชธีนาคาร และ (4) การเขา้มาสุ่มตรวจนับเงนิสดและวธิกีารปฏบิัตใินการเก็บเงนิสด 2 ครัง้ต่อเดอืน โดยผูจั้ดการ

แผนกตรวจสอบคุณภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผูจั้ดการเขตอกี 1 ครัง้ เพือ่ใหแ้น่ใจว่าทุกสาขาไดป้ฏบิัตติามขัน้ตอนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง   

6. ความเสีย่งจากการไมส่ามารถตอ่สญัญาเชา่สถานที ่การเพิม่ข ึน้ของคา่เชา่ และการไมส่ามารถหา

พืน้ทีเ่ชา่เพือ่เปิดสาขาใหมใ่นหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูติ ีม้อลล ์

สาขาของบรษัิทฯ ทัง้หมดในการจ าหน่ายขนมหวานและเครือ่งดืม่ ตัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูติีม้อลล ์

ซึง่บรษัิทฯ ไดม้กีารท าสญัญาเชา่พืน้ทีก่บัหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูติีม้อลล ์โดยมอีายสุญัญาเชา่ประมาณ 3 ปี ท าให ้

ตอ้งมกีารตอ่สญัญาเชา่ภายหลังหมดอายสุญัญา และจากการทีใ่นปัจจุบันมกีารแขง่ขันในอตุสาหกรรมอาหารทัง้อาหาร

คาว อาหารหวาน และเครือ่งดืม่คอ่นขา้งสงู มรีา้นเปิดใหมท่ีม่รีูปแบบขนมหวานและเครือ่งดืม่ทีค่ลา้ยคลงึกับผลติภัณฑ์

ของบรษัิทฯ อย่างตอ่เนื่อง ท าใหม้กีารแขง่ขันระหวา่งผูป้ระกอบการเพือ่ใหไ้ดท้ าเลทีเ่ป็นจุดเดน่ในการเปิดรา้น และท า

ใหห้า้งสรรพสนิคา้และคอมมูนิตีม้อลลห์ลายแห่งมอี านาจต่อรองกับผูป้ระกอบการ ซึง่อาจท าใหห้า้งสรรพสนิคา้และ

คอมมูนติีม้อลล ์ไม่ตอ่สัญญาเชา่กับบรษัิทฯ หากมผีูป้ระกอบการรายอืน่ยอมจ่ายคา่เชา่ในราคาทีส่งูกวา่ หรอือาจขึน้คา่

เชา่เมือ่มกีารตอ่สัญญาได ้รวมทัง้อาจท าใหบ้รษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีไ่ม่สามารถหาพืน้ทีเ่ชา่เพือ่เปิดสาขาใหมใ่นอัตราคา่

เชา่ทีเ่หมาะสมได ้ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ขึน้คา่เชา่ในพืน้ทีเ่ดมิ หรอืบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งจ่ายคา่เชา่ในอัตราทีส่งูใน

การเปิดสาขาใหม่ อาจท าใหส้่งผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในส่วนของตน้ทุนค่าเช่าสถานทีอ่ย่างมี

นัยส าคญั  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ เป็นพันธมติรทางธรุกจิกับหา้งสรรพสนิคา้และคอมมูนติีม้อลลช์ัน้น า มคีวามสัมพันธท์ีด่ ี

กับผูใ้หเ้ชา่มาเป็นเวลานาน มปีระวัตกิารช าระคา่เชา่ทีด่ ีปฏบิัตติามสัญญาเชา่มาโดยตลอด ไม่เคยมปัีญหากับผูใ้หเ้ชา่ 

และทีผ่่านมาไดรั้บการตอ่สญัญาเชา่มาโดยตลอดในระดับราคาทีเ่หมาะสม อกีทัง้บรษัิทฯ ยังเป็นผูป้ระกอบการรา้นขนม

หวานและเครือ่งดืม่ชัน้น า มผีลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค รวมถงึสามารถดงึดดูใหผู้บ้รโิภค

เขา้มาจับจา่ยใชส้อยในหา้งสรรพสนิคา้และคอมมนูติีม้อลลนั์น้ๆ จงึท าใหเ้ชือ่วา่ความเสีย่งดงักลา่วจะลดลง  

7. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัของสาขาของบรษิทัฯ 

สาขาของบรษัิทฯ ทีม่รีายไดม้ากและมจี านวนลกูคา้เป็นนักทอ่งเทีย่วมาก มปีระมาณ 4 – 5 สาขาจาก ทัง้หมด 

32 สาขา ดงันัน้หากเกดิเหตกุารณ์ไมค่าดคดิ อาท ิปัญหาทางการเมอืง การประทว้งยา่นธรุกจิ ภยัใด ๆ เป็นเหตใุห ้สาขา

ของบรษัิทฯ ไดรั้บความเสยีหายหรอืตอ้งปิดบรกิาร ประกอบกบัวตัถดุบิหรอืผลติภณัฑบ์างประเภททีม่อีายจุ ากดั อาจเกดิ

การหมดอายแุละเสือ่มสภาพได ้กรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งมี

นัยส าคญั  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ เริม่ขยายสาขาไปตามหัวเมอืงใหญ่ในตา่งจังหวัดทีม่ศีักยภาพและมกี าลังซือ้สงู ซึง่จะ

ชว่ยลดความเสีย่งของการกระจุกตวัของสาขาของบรษัิทฯ ได ้ในปี 2561 ไดเ้ปิด 3 สาขา ในตา่งจังหวัด จาก 6 สาขาที่

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

บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีใ่นอนาคตทีผู่บ้รโิภคอาจจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภคขนมหวานตามวัย ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคมและความนยิมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึความใสใ่จในสขุภาพ  ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคในเรือ่งดงักลา่วเป็นจ านวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมนัียส าคญั 

บรษัิทฯ ไดม้กีารออกผลติภณัฑเ์มนูใหม ่ๆ เป็นประจ าในไตรมาส 4  บรษัิทฯ ไดอ้อกจ าหน่ายสนิคา้บรรจกุลอ่ง 

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

ไดก้ระแสตอบรับจากการซือ้ผา่นออนไลน ์ และขายหนา้รา้นอยา่งลน้หลาม จนตอ้งมกีารสัง่ซือ้ลว่งหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ 

บรษัิทฯ ประสบผลส าเร็จในการเสนอผลติภณัฑใ์หต้รงกบัใจและก าลงัซือ้ของลกูคา้สว่นใหญ ่ เพราะขายในราคาไมแ่พง 

ไมเ่ปลอืงพืน้ทีเ่ชา่และพนักงานเสริฟ์เก็บลา้ง ท าใหไ้ดก้ าไรทีน่่าพอใจ บรษัิทฯ จะใหค้วามส าคญักบัการวจัิยและพัฒนา

ผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ ดงัทีไ่ดป้ฏบิตัเิสมอมา เพือ่ตอบสนองหรอืเสนอสนิคา้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้อ่ไป 

ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

1. ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50  

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

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

แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ตามล าดับ ซึง่ทัง้ 2 กลุ่มมคีวามสัมพันธท์างเครอืญาต ิท าใหม้แีนวโนม้การออกเสยีงไปใน

ทศิทางเดยีวกัน หากนับสัดส่วนรวมกันจะท าใหเ้ป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีัดส่วนการถอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 50 ซึง่

สดัสว่นการถอืหุน้ดงักลา่ว จะท าใหส้ามารถควบคมุบรษัิทฯ และมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทีต่อ้งไดรั้บมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้เรือ่งกฎหมายหรอืขอ้บังคับบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งในการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถว่งดลุเรือ่งทีผู่ ้

ถอืหุน้ใหญเ่สนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา  

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ในจ านวนนีม้กีรรมการทีเ่ป็นกรรมการ

อสิระจ านวน 3 ท่าน และมกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรษัิท เพือ่ท าหนา้ที่

ตรวจสอบ ถ่วงดลุการตัดสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการตา่งๆ กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ในกรณีที่

เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันกับกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุกจิการ กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึบคุคลที่

อาจมีความขัดแยง้ บุคคลดังกล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมัตริายการดังกล่าว และในกรณีทีม่กีารเสนอขาย

หลกัทรัพยท์ีก่ระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้น โดยใชค้ะแนนเสยีงเพยีงรอ้ยละ 10 ของผูถ้อืหุน้

ที่มาร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมัตริายการจะตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑข์องส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

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

 2. ความเสีย่งจากการบรหิารงานทีพ่ ึง่พงิผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

 เนือ่งจากคณุแมท่ัพ ต.สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) และคณุกลุพัชร ์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพัชรฯ์”) เป็นผูร้ว่ม

กอ่ตัง้บรษัิทฯ ซึง่ทัง้ 2 ทา่นเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ มคีวามส าคญัในการบรหิารงานให ้

บรษัิทฯ มชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรับของผูบ้รโิภค อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมผีลการด าเนนิงาน

ทีด่ ี โดยคณุแมท่ัพฯ ดแูลการบรหิารงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในรา้นรวมถงึการท าตลาดขยายสาขา 

ในขณะทีค่ณุกลุพัชรฯ์ จะเป็นผูค้ดิคน้พฒันาผลติภณัฑ ์สตูรขนมและเมนูทีจ่ าหน่ายในรา้น ดแูลการตลาดและการโฆษณา
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ประชาสมัพันธส์นิคา้ของบรษัิทฯ ดงันัน้หากบรษัิทฯ สญูเสยีผูบ้รหิารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารจัดการ

ของบรษัิทฯ และการด าเนนิกจิการ ซึง่อาจสง่ผลตอ่เนือ่งถงึผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั  

 อยา่งไรก็ตาม โครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ ไดม้กีารกระจายอ านาจ การบรหิารจัดการ ขอบเขตหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบไปยังผูบ้รหิารสายงานตา่งๆ ซึง่ผูบ้รหิารและหวัหนา้งานในหน่วยงานตา่งๆ ของบรษัิทฯ มคีวามรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์การท างานในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และประสบการณ์การท างานกับบรษัิทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ 

บรษัิทฯ มีโครงสรา้งการจัดการทีด่ ีมีการจัดท าแผนการขยายสาขาและธุรกจิของบรษัิทฯ รวมถงึจัดท างบประมาณ

ประจ าปี ดังนัน้การมโีครงสรา้งการจัดการรองรับ มกีารกระจายอ านาจในการด าเนนิงานและการจัดเตรยีมแผนงานส าหรับ

บรษัิทฯ ขา้งตน้ จะสามารถชว่ยลดความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ผูบ้รหิารทัง้ 2 ทา่นได ้
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4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  

4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

รายการ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์
ราคาตามบญัชสีทุธ ิ             

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ       

1.1 ทีด่นิตามโฉนดเลขที ่27475 และ 

27664 ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส านักงานแหง่

ใหม ่ทีเ่ขตพระโขนง กรงุเทพฯ 

เจา้ของ 68.79 ไมม่ ี

1.2 ทีด่นิและสว่นปรับปรงุตามโฉนดเลขที ่

110487 และ 111358  ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของโรงงานแหง่ใหม ่ทีอ่ าเภอเมอืง 

จังหวดัสมทุรสาคร  

เจา้ของ 

 

 

 

34.95 

 

 

  

ไมม่ ี

2. อาคารและสว่นปรับปรงุอาคาร เจา้ของ 170.34 ไมม่ ี

3. ระบบสาธารณูปโภค เจา้ของ 36.07 ไมม่ ี

4. เครือ่งครัวและเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ เจา้ของ 47.89 ไมม่ ี

5. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน เจา้ของ 83.95 ไมม่ ี

6. ยานพาหนะ เจา้ของ 9.88 สญัญาเชา่ทางการเงนิ/1 

7. สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ เจา้ของ 53.02 ไมม่ ี

รวม 504.90  

หมายเหต:ุ  /1  รอ้ยละ 10.68 ของยานพาหนะอยูภ่ายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ ซึง่จะสิน้สดุในปี 2562  

 

4.2 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมสีนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน คอื คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ซึง่กลุม่

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของสนิทรัพยด์งักลา่ว โดยมมีลูคา่สทุธติามบญัชตีามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ เทา่กบั 17.67  ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  1.6 ของสนิทรัพยร์วม 
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4.3 เครือ่งหมายการคา้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ ซึง่สามารถสรปุรายละเอยีดการจดทะเบยีน

เครือ่งหมายการคา้ในประเทศไทยและตา่งประเทศไดด้งันี ้

ประเทศไทย 

เครือ่งหมายการคา้ เลขทะเบยีน ส าหรบับรกิาร ระยะเวลาคุม้ครอง 

 

 

บ69458 

 

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

 

บ69459 

 

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

 

บ69460 

 

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

บ69461 บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

 

บ69462 

 

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

 

บ69463 

 

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

 

บ69464 

 

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

22 เม.ย. 2557 – 21 

เม.ย. 2567 

 

 

บ67003 

 

บรกิารจ าหน่ายอาหารและ

เครือ่งดืม่ 

 

11 ม.ีค. 2557 – 10 ม.ีค. 

2567 

 

 

 

171129339 

 

 

จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

 

6  ม.ค. 2559 – 5 ม.ค. 

2569 

 

  

 

จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

 

รอนายทะเบยีนมคี าสัง่ 

 

  

 

จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

 

รอนายทะเบยีนมคี าสัง่ 
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ตา่งประเทศ 

บรษัิทฯ ไดม้กีารจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ ในตา่งประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการ

บรกิารจัดจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ มรีะยะเวลาความคุม้ครอง 10 ปีนับจากวนัทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีน  

4.4 สรปุสญัญาทีส่ าคญั 

สรปุสญัญาของบรษัิทฯ แยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้

4.4.1 สญัญาเชา่ 

4.4.1.1 สญัญาเชา่อาคารพาณิชย ์

คูส่ญัญา ผูใ้หเ้ชา่: บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบคุคลภายนอก 

ผูเ้ชา่: บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ลกัษณะของสญัญา เชา่พืน้ทีอ่าคารพาณชิย ์เพือ่ใชเ้ป็นส านักงาน โรงงาน และคลงัสนิคา้ 

อตัราคา่เชา่ ผูเ้ชา่จะช าระคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ตามอตัราและระยะเวลาทีต่กลงกนั 

ระยะเวลาการเชา่ สญัญาเชา่มอีายปุระมาณ 1 - 3  ปี 

เงือ่นไขทีส่ าคญั - ผูใ้หเ้ชา่เป็นผูรั้บผดิชอบภาษีโรงเรอืน 

- เมือ่ครบอายกุารเชา่ หากผูเ้ชา่ประสงคเ์ชา่ตอ่ทรัพยส์นินีต้อ่ไป ใหผู้เ้ชา่แจง้ความจ านง

ลว่งหนา้กอ่นสิน้ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน หากผูใ้หเ้ชา่ยอมรับก็ใหถ้อืวา่สญัญา

ดงักลา่วตอ่อายกุารเชา่ออกไปโดยอาศยัเนือ้หาสาระตามสญัญาเชา่ฉบบัเดมิ 

- ผูเ้ชา่ตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิทีเ่ชา่เพือ่การอยา่งอืน่นอกจากทีใ่ชก้นัตามประเพณีนยิมปกต ิ

หรอืทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ผูเ้ชา่ตอ้งสงวนรักษาทรัพยส์นิทีเ่ชา่นัน้เสมอวญิญชูนจะ 

พงึสงวนรักษาทรัพยส์นิของตนเอง และตอ้งบ ารงุรักษาทัง้ท าการซอ่มแซมเล็กนอ้ยใน

ทรัพยส์นินัน้ดว้ย 

- ผูเ้ชา่ยอมรักษาตวัหอ้งเชา่มใิหช้ ารดุทรดุโทรมไปกวา่เดมิ 

- หากผูเ้ชา่ผดินัดหรอืไมป่ฏบิตัติามสญัญาไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ ผูใ้หเ้ชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญา

เชา่ไดท้ันท ี

- กรณีทีผู่เ้ชา่ประสงคจ์ะเลกิเชา่ ผูเ้ชา่จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกอ่นการเลกิเชา่ 

ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 

- บรรดาสิง่กอ่สรา้งหรอืซอ่มแซมลงในบรเิวณหอ้งเชา่ เมือ่ผูเ้ชา่ออกจากหอ้งเชา่ หา้มมใิห ้

รือ้ถอนหรอืท าลายเป็นอนัขาด และสิง่กอ่สรา้งหรอืซอ่มแซมตอ้งตกเป็นของผูใ้หเ้ชา่

ทัง้ส ิน้ โดยผูเ้ชา่จะเรยีกคา่เสยีหายใดๆ ไมไ่ดเ้ป็นอนัขาด ถา้หอ้งเชา่เกดิอคัคภียัขึน้

สญัญาเชา่เป็นอนัระงับสิน้สดุลง 

- ถา้ผูเ้ชา่ออกไปจากหอ้งเชา่จะเรยีกคา่เสยีหายหรอืคา่ขนยา้ยใดๆ จากผูใ้หเ้ชา่ไมไ่ด ้
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4.4.1.2 สญัญาเชา่สาขา 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ มสีญัญาเชา่สาขาตา่งๆ (รวมพืน้ทีใ่หบ้รกิาร และคลงัเก็บสนิคา้)  

งหมด 32 แหง่ (32 สาขา) รายละเอยีดดงันี ้ 

คูส่ญัญา ผูใ้หเ้ชา่:ผูป้ระกอบการเอกชน ไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการหา้งสรรพสนิคา้ และคอมมนูติีม้อลล ์เชน่ 

บรษัิท สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  บรษัิท สยามพารากอน รเีทล จ ากดั  

บรษัิท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั และ  บมจ. เซน็ทรัลพัฒนา  

ผูเ้ชา่:บรษัิทฯ 

ลกัษณะของสญัญาเชา่ เชา่พืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิารและคลงัเก็บสนิคา้ 

อตัราคา่เชา่และ

คา่บรกิาร 

อตัราคา่เชา่และคา่บรกิารตา่งๆ มอีตัราการค านวณเป็นตอ่ตารางเมตร ทัง้นี ้รปูแบบของ 

การท าสว่นใหญจ่ะมกีารแบง่สญัญาออกเป็นสญัญาเชา่ สญัญาบรกิาร สญัญาการใช ้

สาธารณูปโภค ขึน้กบัรปูแบบของผูใ้หเ้ชา่แตร่าย 

ระยะเวลาการเชา่ สญัญาเชา่มอีายปุระมาณ 3 - 9  ปี 

เงือ่นไขทีส่ าคญั - พืน้ทีเ่ชา่ แผนผังทีเ่ชา่ วตัถปุระสงคก์ารเชา่ ขอบเขตการใหเ้ชา่หรอืใหบ้รกิาร 

- ในบางสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารอาจมเีงือ่นไขการปรับราคา เมือ่มกีารตอ่อายสุญัญา 

หรอื ปรับเป็นรายปี ซึง่โดยเฉลีย่การปรับราคาจะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 7 - 12 ตอ่ปี 

- การวางเงนิประกนัความเสยีหาย ซึง่โดยเฉลีย่มกีารวางเงนิประกนัเป็นจ านวน 3-8 เดอืน

ของคา่เชา่ โดยจะตอ้งช าระเงนิประกนัในวนัเริม่ตน้สญัญา หรอืในสญัญาบางฉบบัอาจ

แบง่ช าระเงนิประกนัออกเป็น งวดๆ และเงนิดงักลา่วจะไดรั้บคนืเมือ่ไมม่กีารตอ่สญัญา

ภายใน 30 วนั  

- ผูเ้ชา่เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีอืน่ๆ และ 

เงนิอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัสถานทีเ่ชา่ 

- ผูเ้ชา่ตอ้งท าประกนัภยัส าหรับทรัพยส์นิตลอดระยะเวลาการเชา่  

- ผูเ้ชา่ตอ้งเปิดประกอบกจิการทกุวนัเป็นปกต ิ ตามวนัและเวลาทีผู่ใ้หเ้ชา่ใหบ้รกิารหรอื

ก าหนด และตอ้งดแูลสถานทีเ่ชา่ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสมตามทีผู่ใ้หเ้ชา่ก าหนด 

- ผูเ้ชา่ไมม่สีทิธนิ าสถานทีเ่ชา่ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นออกไปใหเ้ชา่ชว่ง หรอื 

ใหบ้คุคลอืน่เขา้ใชป้ระโยชนใ์นสถานทีเ่ชา่ เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจาก

ผูใ้หเ้ชา่กอ่น 

- กอ่นการเขา้ด าเนนิการตกแตง่สถานที ่ผูเ้ชา่ตอ้งจัดใหม้กีารท าประกนัภยัจากการ

ด าเนนิการของผูรั้บเหมา และประกนัภยัความรับผดิตอ่บคุคลทีส่ามในวงเงนิทีผู่ใ้หเ้ชา่

ก าหนด   

- หากผูเ้ชา่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเชา่สถานทีต่อ่ ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชา่ทราบเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรกอ่นสิน้สดุสญัญาเชา่ไมน่อ้ยกวา่ 1 – 6 เดอืน 

- เมือ่สญัญาสิน้สดุลง ผูใ้หเ้ชา่เลอืกทีจ่ะรับเอาทรัพยส์นิทีต่ดิตรงึหรอืสิง่ตอ่เตมิ ตกเป็น

กรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่แลว้ ผูเ้ชา่สามารถขนยา้ยทรัพยส์นิและสิง่ตดิตัง้อืน่ๆ ของผูเ้ชา่ 

ออกไปจากสถานทีเ่ชา่ไดด้ว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่ แตผู่เ้ชา่จะตอ้งซอ่มแซมและปรับ

สภาพของสถานทีเ่ชา่ใหค้นืสูส่ภาพเรยีบรอ้ยกอ่นสง่มอบคนืผูใ้หเ้ชา่ 
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4.5 นโยบายการลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบรษัิทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิที่มีความ

เกีย่วเนื่อง ใกลเ้คยีง หรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละสนับสนุนการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เพือ่เสรมิสรา้งความมั่นคง และ

ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้ในการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมนัน้ บรษัิทฯ จะสง่ตัวแทนของบรษัิทฯ 

ซึง่มคีุณสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับธุรกจิทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม

ของบรษัิทดงักลา่ว โดยตัวแทนดงักลา่วอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบคุคลใดๆ ของบรษัิท

ฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแยง้กับธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทัง้นี้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถ

ควบคุมดแูลกจิการ และการด าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ 

จงึก าหนดใหต้ัวแทนของบรษัิทฯ จะตอ้งบรหิารจัดการธุรกจิของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและ

กฎเกณฑซ์ึง่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทร่วมนัน้ๆ 

นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพือ่เป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการถอืหุน้ของ

บรษัิทฯ และ/หรอืขอ้ตกลงรว่มกนัในกรณีของบรษัิทรว่ม 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะตดิตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมอย่างใกลช้ดิ 

รวมถงึก ากบัใหม้กีารจัดเก็บขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบ  
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5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไมม่คีดคีวาม คดอีนุญาโตตลุาการ หรอืกระบวนพจิารณาคดอีืน่ใดทีม่นัียส าคญัและ

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ซึง่เชือ่วา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ 

และบรษัิทยอ่ย ทีม่จี านวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 หรอืสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนนิการ และแนวโนม้การด าเนนิการในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  
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6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกจิ : รา้นขนมหวาน 

สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 1319/9 ถ. พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรงุเทพฯ  

เลขทะเบยีนบรษัิท : 0107559000109 

โทรศพัท ์ : 0 2318 4488 

โทรสาร / อเีมล : 0 2318 1022 / ir@afteryou.co.th 

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

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

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

ชนดิและจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ : หุน้สามญัจ านวน 815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

 

บคุคลอา้งองิ 

 นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์

นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 93  ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 

10400 

โทรศพัท ์ : +662 009 9000   +662 009 9384 

โทรสาร : +662 009 9991 

 

ผูส้อบบญัช ี

ผูส้อบบญัช ี : บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

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

ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 

โทรสาร : 0 2264 0789-90 

 

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 958 ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ 

10250 

โทรศพัท ์ : 0 2332 9806  / โทรสาร 02-311-5567 

 



   
   

 

  
 

 

 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 
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7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
 

7.1 จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้  

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

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

7.2 ผูถ้อืหุน้  

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 สรปุไดด้งันี ้ 

กลุม่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่น 

1 กลุม่นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ/1     

  นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 259,669,759 31.8% 

  นายพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ/2 19,290,937 2.4% 

  นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ/2 14,982,187 1.8% 

  นายววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ/3 4,275,000 0.5% 

  นางอไุรวรรณ  กนกวฒันาวรรณ/4 5,162,437 0.6% 

  รวมกลุม่นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ 303,380,320 37.2% 

2 กลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ/1     

  นายแมท่ัพ ต.สวุรรณ 239,793,750 29.4% 

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

  รวมกลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ 258,521,875 31.7% 

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

4 ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 23,586,350 2.9% 

5 นาย พริยิรัชต ์ภทัรกติตเ์กษม 19,100,000 2.3% 

6 นางพัชรมณฑ ์ปัญจทรัพย ์ 8,000,000 1.0% 

7 นางสาวพมิพภ์ทัรา ศภุพัชรวงศ ์    7,600,000 0.9% 

8 ท.พ วรัิช  ธนูพราน 5,710,000 0.7% 

7 นาย ชเูกยีรต ิ ชนารัตน ์ 3,650,000 0.4% 

8 นาย ชงิชยั  โลหะวฒันะกลุ 3,521,300 0.4% 

9 นาย วสรรณ์  อนุรักษ์วงศศ์ร ี 3,340,000 0.4% 

10 นายวชัรพงศ ์ เตชะไพบลูย ์ 2,517,100 0.3% 

11 อืน่ ๆ  145,897,625 17.9% 

รวมท ัง้หมด 815,623,561 100% 

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

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

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ ืน่  - - ไมม่ ี- -  

7.4 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะ

กจิการภายหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
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บรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับความจ าเป็น และความเหมาะสม

อืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทอาจอนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นครัง้

คราวเมือ่เห็นวา่บรษัิทฯ มกี าไรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถัดไป 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยนัน้จะอยู่ภายใตอ้ านาจการพจิารณาอนุมัตขิองคณะกรรมการ

บรษัิทและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทยอ่ยแตล่ะบรษัิท โดยจะตอ้งค านงึถงึผลการด าเนนิงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงนิ

สด และสถานะทางการเงนิ ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษัิทยอ่ยแตล่ะบรษัิท รวมถงึปัจจัยอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยแต่ละบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อย

เป็นไปตามหลักบรรษัทภบิาล มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได ้เมือ่บรษัิทย่อยมกีารจ่ายเงนิปันผล คณะกรรมการ

บรษัิทยอ่ยแตล่ะบรษัิทจะท าการรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุ

คราวถัดไป ทัง้นี้ บรษัิท ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม จ ากัด บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน

อัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล และเงนิส ารองตา่งๆ 

ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จากผลการด าเนนิงาน ตามงบ

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

ด าเนินงานปี 2561 และก าไรสะสม หรือคดิเป็นจ านวนทัง้ส ิน้ไม่เกนิ 154,968,477 บาท   คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ  

104.9 ของก าไรสุทธหิลังจากหักภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ (ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ)  ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดัง

กลา่ง ยังจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562    

 

8.   โครงสรา้งการจดัการ 
 

8.1 คณะกรรมการ  

            ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯ มคีณะกรรมการ 3 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท  คณะกรรมการตรวจสอบ 

และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั 

           ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชมุ 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชมุ 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 
และกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

6 6 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6 6 
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ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชมุ 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชมุ 

3. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

6 6 

4. ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 6 6 

5. นายแมท่ัพ  ต.สวุรรณ กรรมการ  6 6 

6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 6 4 

7. นายมลิล ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการและเลขานุการบรษัิท   6 6 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทฯ ตามหนังสอืรับรองบรษัิทฯ  

 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ  

นางสาวกุลพัชร ์กนกวัฒนาวรรณ และนายมลิล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมอืชือ่ร่วมกันและ

ประทับตราส าคญัของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชมุ 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชมุ 

1. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 4 

2. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้

การประชมุ 

จ านวนคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชมุ 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

1 1 

2. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

1 1 

3. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1 1 

 โดยม ีนายแมท่ัพ ต. สวุรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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 8.2 ผูบ้รหิาร  

โครงสรา้งการบรหิารจัดการของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

1. นายแมท่ัพ  ต.สวุรรณ กรรมการผูจั้ดการ 

2. 

3. 

นางสาวกลุพชัร ์

นายมลิล ์

กนกวฒันาวรรณ 

กนกวฒันาวรรณ 

รองกรรมการผูจั้ดการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

4. นายทรงพล  ทัศนาเสถยีรกจิ ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

5. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

6. นางสาวชไมพร  ตัง้กติตสิวุรรณ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

8.3 เลขานกุารบรษิทั  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/ 2560 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 ไดแ้ตง่ตัง้ นายมลิล ์ 

กนกวฒันาวรรณ เป็นเลขานุการบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษัิท

ปรากฎในเอกสารแนบ 1  

เลขานุการบรษัิท มหีนา้ทีห่ลักในการจัดท าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจัดสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จัดท าโดยกรรมการให ้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนับแตว่นัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรายงานนัน้ 
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หนา้ที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท 

1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ในนามของบรษัิทฯ และ/

หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในนามของบริษัทฯ และ/หรือ

คณะกรรมการบรษัิท 

3. ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด และจัดส่งส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตาม

มาตรา 89/14 ซึง่จัดท าโดยกรรมการและผูบ้รหิารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัทีบ่รษัิทไดรั้บรายงานนัน้ ในนามของบรษัิทฯ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

4. ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกับขอ้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บังคับต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ทีค่ณะกรรมการบรษัิท

ตอ้งทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิัตติามอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด 

และ/หรอืกฎหมายทีม่นัียส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ 

5. จัดการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบรษัิทฯ และ

ขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

6. บันทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุของคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิัตติาม

มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

7. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทีรั่บผดิชอบตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามระเบยีบ

และขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักลา่ว 

8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และการด าเนินการอืน่ใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรอืตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

        ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2560 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 ไดแ้ตง่ตัง้ นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ 

เป็นเลขานุการบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษัิทปรากฎในเอกสารแนบ 1  

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกับบทบาท หนา้ที่ความ

รับผดิชอบในการก ากบัการท างานของบรษัิทฯ และผา่นการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนส์งูสดุตอ่

บรษัิทฯ ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มรีายละเอยีดดงันี ้

8.4.1 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

8.4.1.1  กรรมการ 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี ผ่านการอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้  

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ของบรษัิทฯ  เมือ่วันที ่26 เมษายน 2561 โดยมอีนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทน

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

 ต าแหนง่ ประจ าปี 2561  ประจ าปี 2560 

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

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

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

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

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไมม่ ี ไมม่ ี

 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6  เป็นตน้ไป 

ต าแหนง่ ประจ าปี 2561 (เสนอ) ประจ าปี 2560 

กรรมการอสิระ 10,000 บาท/คน/ครัง้ ไมม่ ี

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่กดิขนึจรงิของบรษัิทฯ ในปี 2561 

ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ เกดิขึน้จรงิ ปี 2561 

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

190,000 

2. นายววิฒัน ์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และ  กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

40,000 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  กรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

150,000 

4. ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 110,000 

5. นายแมท่ัพ  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมม่-ี 

6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่-ี 

7. นายมลิล ์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการ -ไมม่-ี 

รวม (บาท) 490,000 

                  

 8.4.1.2  ผูบ้รหิาร  

 

ในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้กผู่บ้รหิาร จ านวน 6 ราย รวมทัง้ส ิน้ 15.0 ลา้นบาท   

8.4.2 คา่ตอบแทนอืน่ 
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ในปี 2561 ไม่มีการใหค้่าตอบแทนอืน่ ๆ นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารในรูปของ

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิขา้งตน้ 

8.5 บคุลากร 

 

จ านวนพนักงานทัง้หมด  

จ านวนพนักงานทัง้หมดในแตล่ะสายงาน  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีดดงันี ้

 

 

สายงาน 

จ านวนพนกังาน (ราย) 

2561 2560 

ประจ า ช ัว่คราว ประจ า ช ัว่คราว 

1.ฝ่ายปฏบิตักิาร 550 127 534 102 

2.ฝ่ายผลติ 163 - 127 - 

3.ฝ่ายคลงัสนิคา้ 42 - 40 - 

4.ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 18 - 18 - 

5.ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 18 - 15 - 

6.ฝ่ายจัดซือ้ 13 - 9 - 

7.ฝ่ายการตลาด (กราฟฟิค) 4 - 5 - 

8. ฝ่ายสนับสนุนงานบรหิาร 13 - 9 - 

9. แผนกซอ่มบ ารงุ 15 - 13 - 

10. แผนกสารเทศ 5 - 4 - 

11. ฝ่ายพฒันาโครงการ 4 - 3 - 

รวม 845 127 777 102 

 

การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมนัียส าคญัในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มจี านวนพนักงานรวม 972 ราย และ 879  ราย 

ตามล าดับ โดยมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญัในฝ่ายปฏบิัตกิาร และฝ่ายผลติ เป็นหลัก ซึง่เป็นไปตามการเตบิโต

ของธรุกจิและเพิม่สาขา บรษัิทฯ ทีม่กีารเปิดสาขาเพิม่ขึน้สทุธ ิ 5 สาขา จากปี 2560 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

-ไมม่-ี 
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ผลตอบแทนพนักงาน 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน ปี 2561 

และ 2560  มดีงันี ้

คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 2561 2560 

เงนิเดอืน 176.51 146.6 

เงนิโบนัส 16.01 14.06 

คา่ตอบแทนอืน่ๆ/1 28.22 22.98 

รวม  183.64 

 หมายเหต:ุ /1 คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่เงนิไดห้นา้ที ่คา่เดนิทาง กองทนุส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม และสวสัดกิาร

อืน่ๆ แตไ่มร่วมผลประโยชนท์ีจ่า่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(ESOP) 
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นโยบายและแนวปฎบิตักิารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบคุลากร 

บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)  บรษัิทฯมแีนวทางสง่เสรมิใหก้รรมการผูบ้รหิาร และพนักงานไดรั้บการ

พัฒนาความรู ้ทักษะ และศกัยภาพ ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต  เนือ่งจาก บรษัิทฯ ตระหนัก

ดวีา่บคุลากรเป็นสว่นสาคญัของบรษัิท และตอ้งการใหบ้คุลากรเตบิโตและกา้วหนา้ไปพรอ้มกบับรษัิท  โดยการ

สนับสนุนการฝึกอบรมและการสมัมนา ทัง้ภายในองคก์ร และสถาบนัภายนอกทีม่กีารเชีย่วชาญเฉพาะดา้นตาม 

ความเหมาะสมจ าเป็น  

ค านยิามตามนโยบายการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบคุลากร  

1. การฝึกอบรมภายใน หมายถงึ การฝึกอบรมทีบ่รษัิท โดยแผนกฝึกอบรมและพฒันา ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจัดขึน้ตาม

ความจ าเป็นในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทโดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาและหลกัสตูรประจ าปีเพือ่พัฒนาใหพ้นักงานมี

ความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็น ในการปฏบิตังิานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต โดยอาจจะจัดในสถานที ่(ภายในบรษัิท) หรอื

นอกสถานที ่

2. การฝึกอบรมภายนอก หมายถงึการฝึกอบรมทีบ่รษัิท โดยแผนกฝึกอบรมและพัฒนา จัดใหม้ขี ึน้ตามทีฝ่่ายตา่งๆ  

ไดข้อมา (ไดรั้บอนุมัตจิากฝ่ายบรหิารใหส้ง่พนักงานในสายงานไปขา้รับการฝึกอบรม ตามความจ าเป็นในการ

ด าเนนิงานของสายงานนัน้) เพือ่พัฒนาใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานทง้ในปัจจบุนัและใน

อนาคต โดยไป เขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทีส่ถาบนัการศกึษาตา่งๆ จัดขึน้  

แนวทางการปฏบิตั ิ 

1. แผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการประเมนิและส ารวจความตอ้งการ  

ความจ าเป็นในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิท และ ก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาประจ าปีพรอ้มทัง้จัดท างบประมาณให ้

เสร็จสิน้กอ่นเดอืนมกราคมของทกุปี แผนพัฒนาบคุลากรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิตามแผนการ

พัฒนาบรษัิท และจะตอ้งไดรั้บการ อนุมัตจิากกรรมการผูจั้ดการ รวมทัง้ให ้สง่แผนการพัฒนาประจ าปีใหก้บัฝ่ายตา่งๆ 

ลว่งหนา้เสมอ  

 2. แผนกฝึกอบรมและพัฒนา จะตอ้งคอยตดิตามแผนการฝึกอบรม หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงหรอื

ปรับเปลีย่น จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายทีเ่กีย่วของทราบลว่งหนา้  

 3. แผนกฝึกอบรมและพัฒนา จะตอ้งควบคมุงบประมาณในการพัฒนาใหอ้ยู ่ในแผนงบประมาณทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 4. แผนกฝึกอบรมและพัฒนาจะด าเนนิงานในฐานะทีเ่ป็นผูด้แูลรับผดิชอบการฝึกอบรม ทกุฝ่ายทีจ่ะจัดฝึกอบรม 

จะตอ้งรว่มมอื และประสานงานกบัแผนกฝึกอบรมและพัฒนาในเรือ่งของวนั เวลา สถานที ่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตา่งๆ 

ทีจ่ะตอ้งใชเ้ป็นตน้  

5. แผนกฝึกอบรมในการประเมนิและตดิตามผลของหลกัสตูรตา่งๆ ทีไ่ดจั้ดไปแลว้  

6. บรษัิทสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารของบรษัิท เขา้อบรม สมัมนา ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหพ้ฒันาความรู ้

อยา่งตอ่เนือ่งและน าพาใหบ้รษัิทเจรญิกา้วหนา้ได ้ 

 7. การพฒันาบคุลากร  
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ในปี 2561 บรษัิทฯมุง่เนน้เสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพของผูบ้รหิารระดบัตน้ ทีเ่ตบิโตขึน้มาจากพนักงาน

ปฎบิตักิาร และผูท้ีม่าจากบคุคลภายนอก การเสรมิสรา้งทัศนคตเิชงิสรา้งสรรคใ์นการท างาน  การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า 

และทักษะการบรหิารจัดการส าหรับหวัหนา้งาน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทักษะในเรือ่งการพัฒนาบคุลากรของตนเอง ใหม้ี

ความเตบิโตกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน  เพือ่รองรับการขยายสาขาของบรษัิทในอนาคต    

นอกจากนีย้ังมุง่เนน้พัฒนาทักษะการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารทัง้ทีเ่ขา้ใหม ่ และพนักงานปัจจบุนั   

โดยเนน้ดา้นทกัษะการท าผลติภณัฑต์า่งๆ ใหถ้กูตอ้ง สวยงาม สะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน   และการปรับทศันคตใิน

การท างานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งตามคา่นยิมและแนวทางการท างานของบรษัิท    โดยหลกัสตูรหลกัๆทีไ่ดจั้ดอบรมมดีงันี้ 

• การปฐมนเิทศพนักงานใหม ่ เพือ่ใหเ้ขา้ใจธรุกจิ และกลยทุธข์องบรษัิท   ตลอดจนวสิยัทศันแ์ละ

คา่นยิม ทีพ่นักงานตอ้งยดึถอื   กฎระเบยีบตา่งๆ     

• การฝึกอบรมเพือ่เป็นผูใ้หบ้รกิารในรา้นอาฟเตอร ์ย ูอยา่งมอือาชพี  

• การฝึกอบรมทกัษะในการท าผลติภณัฑต์า่งๆ   

• การฝึกอบรมเทคนคิการปกครองลกูนอ้ง  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ าใหก้บัผูบ้รหิารระดบัตน้   

• การฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทักษะดา้นตา่งๆ ส าหรับหวัหนา้งาน เชน่ การสือ่สาร เป็นตน้  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ทางบรษัิทไดฝึ้กอบรมพนักงานทัง้หมด  2,916 ชัว่โมง 

โดยจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ตอ่พนักงานหนึง่คนคอื 3 ชัว่โมง  (ค านวณจากจ านวนพนักงาน 972 คน) 

8. ประเภทของการพัฒนา  

8.1 การพฒันาการบรหิารจัดการ : เป็นการพฒันาความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานใน การบรกิาร การบรหิารจัดการ 

และทักษะการคดิ วเิคราะหเ์พือ่แกไ้ขปัญหา      

8.2 การพฒันาความรูต้าม Function งาน  : เป็นการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะของพนักงานประจ ารา้นสาขา 

เชน่ การท าขนมหวาน การท าเครือ่งดืม่เป็นตน้  

9.การจัดการพฒันา   

9.1 การพฒันาทีจั่ดขึน้โดยแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

• การพัฒนาตามแผนการพัฒนาประจ าปี   

• การพัฒนาเพิม่เตมิจากแผนการพัฒนาประจ าปี โดยฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอใหจั้ดให ้  

• สง่พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทีส่ถาบนัฝึกอบรมตา่งๆ จัดขึน้   

 9.2  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและแผนกฝึกอบรม  มหีนา้ทีจั่ดเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมและพฒันา

บคุลากร  

 9.3 ในกรณีทีพ่นักงานทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมไมส่ามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ามวนั

และเวลาทีก่ าหนด  พนักงานจะตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการฝ่ายของตน และผูจั้ดการจะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกฝึกอบรม ฝ่าย

ทรัพยากรบคุคลทราบลว่งหนา้   

10.ขอบเขตความรับผดิชอบ  
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10.1.แผนกฝึกอบรมและพัฒนา สงักดัฝ่ายทรัพยากรบคุคล มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในเรือ่งของการพัฒนาการ

บรหิารจัดการและการพฒันาความรูท้างเทคนคิตา่งๆของพนักงาน  ความรับผดิชอบดงักลา่วนัน้รวมถงึ :  

• ประเมนิความตอ้งการในการพฒันา   

• จัดท า Training Roadmap และแผนการอบรมประจ าปี 

• ออกแบบหลกัสตูรการพฒันา หรอืกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการพฒันา  

• จัดใหม้กีารฝึกอบรมตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

• ประเมนิและตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่งส าหรับการฝึกอบรมทีไ่ดจั้ดไปแลว้  

• เก็บขอ้มลูการฝึกอบรม  

10.2. ฝ่ายอืน่ๆ จะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนแผนกฝึกอบรมและพัฒนาในเรือ่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ใหข้อ้มลูและความคดิเห็นในเรือ่งของการพัฒนา  

• ประเมนิความตอ้งการในการพฒันาของพนักงานทกุระดบัในฝ่าย  

• ใหค้วามรว่มมอืในการจัดพนักงานในฝ่ายมาเป็นวทิยากรตามหวัขอัทีไ่ดข้อไป  

• ใหค้วามรว่มมอืในการจัดพนักงานเขา้มาอบรม  

• สง่ขอ้มลูการฝึกอบรมทีจั่ดขึน้ภายในฝ่าย มายังฝ่ายทรัพยากรบคุคล และแผนกฝึกอบรม 

• หวัหนา้งานทกุคน จะตอ้งตดิตามผลการฝึกอบรมทีพ่นักงานของตนไดรั้บมา ประเมนิ

พฤตกิรรม ความรู ้และทักษะทัง้กอ่นและหลงัการฝึกอบรม และเปิดโอกาสใหพนักงานที่

เขา้รับการฝึกอบรมไดแ้ลกเปลีย่น หรอืแบง่ปันความรูท้ีไ่ดม้ากบัพนักงานในฝ่าย  

10.3. แตล่ะฝ่ายทีรั่บผดิชอบการฝึกอบรมตามลกัษณะงานทีต่นเองเชีย่วชาญน ้นั จะตอ้งจัดท านโยบายและ

วธิกีาร สาหรับการฝึกอบรมนัน้ๆไวด้ว้ย   ตลอดจนจัดใหม้พีีเ่ลีย้งเพือ่สอนงานแบบ On the Job Training หรอื One –

on-one Training พนักงานใหม ่  
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9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  

ในการด าเนนิงานทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษัิท ไดป้ฏบิัตติามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ และมตทิี่

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิัตติามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน (The 

Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด เพือ่

เป็นแนวทางในการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน และยังท าใหเ้กดิ

ความโปรง่ใสตอ่นักลงทนุอันจะท าใหเ้กดิความเชือ่ม่ันในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยนโยบาย

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

บรษัิทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญในสทิธขิัน้พื้นฐานต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละเจา้ของบรษัิทฯ เชน่ สทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพยท์ีต่นถอือยู ่สทิธใินการทีจ่ะไดรั้บสว่นแบง่ผล

ก าไรจากบรษัิทฯ สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลอย่างเพยีงพอ สทิธติ่างๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความ

คดิเห็น สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัของบรษัิทฯ เชน่ การจัดสรรเงนิปันผล การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 

การแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีการอนุมัตธิรุกรรมทีส่ าคัญและมผีลตอ่ทศิทางในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึการแกไ้ข

หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มพัีนธกจิในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี ้

(1) บรษัิทฯ จะจัดส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบ

ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุไม่นอ้ยกวา่ 7 วัน หรอืระยะเวลาอืน่ใดตามทีก่ฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งประกาศ

ก าหนด รวมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชมุทีเ่พยีงพอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มูลลว่งหนา้กอ่นวัน

ประชมุ นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะน าขอ้มลูดงักลา่วเผยแพรล่งในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตัวเอง บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระหรอืบุคคลอืน่ใดเขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึง่แบบใดตามทีบ่รษัิทฯ 

ไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุ 

(3) ในการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะใชส้ถานทีซ่ ึง่สะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ ึง่แสดงสถานที่

จัดการประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวันเวลาทีเ่หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชมุ

อยา่งเพยีงพอ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

(4) กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซักถามได ้

ล่วงหนา้กอ่นวันประชมุตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด โดยบรษัิทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑด์ังกลา่วผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

(5) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งอสิระกอ่นการลงมตใินวาระใด ๆ และจะมกีรรมการ

และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค าถามในทีป่ระชมุ  

9. การก ากบัดแูลกจิการ 
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(6) บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ัตรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนับผล

การลงคะแนน 

(7) ภายหลังการประชุมผูถ้ือหุน้แลว้เสร็จ บรษัิทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทกึขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้นในสาระส าคัญ รวมทัง้จะมกีารบันทกึประเด็นขอ้ซักถาม ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะทีส่ าคัญไวใ้น

รายงานการประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะน าผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

รวมทัง้รายงานการประชมุเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึส่งรายงานการ

ประชมุดังกลา่วไปยังตลาดหลักทรัพยฯ์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(8) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการไดรั้บเงนิปันผล โดยบรษัิทฯ จะจ่ายเงนิปันผลดว้ยวธิกีารโอน

เงนิเขา้บัญชธีนาคาร ทัง้นี้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บเงนิปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรือ่งเช็คช ารุด สูญหาย 

หรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้ลา่ชา้ 

(9) บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้

รายย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้สัญชาตไิทยหรอืต่างดา้ว โดยมรีายละเอยีด

ดงันี ้

(1) บรษัิทฯ จะแจง้ก าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้วาระการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ และเผยแพร่

ก าหนดการประชมุดังกลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมทัง้จะจัดท าและเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุทัง้ฉบบั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เชน่กนั 

(2) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอชือ่กรรมการหรอืเสนอวาระเพิม่เตมิไดก้อ่นวัน

ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทฯ จะก าหนดหลักเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นการลว่งหนา้เกีย่วกับวธิกีารทีใ่หผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ย

จะเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลักเกณฑเ์พือ่พจิารณาว่าบรษัิทฯ จะเพิม่วาระการ

ประชมุทีผู่ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอหรอืไม ่

(3) ในการด าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษัิทฯ จะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกัน โดยกอ่น

เริม่การประชมุ ประธานในทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินัีบคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลง

มตใินแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุทุกรายสามารถแสดงความ

คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และเพยีงพอ โดยประธานในที่

ประชมุจะด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้จะมใิหผู้บ้รหิารเพิม่วาระการประชมุทีไ่มแ่จง้ใหผู้ ้

ถอืหุน้ทราบลว่งหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่น

การตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหม้กีารเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(5) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุใด ๆ อย่างนอ้ยกอ่นการพจิารณาใน

วาระที่เกี่ยวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนไดเ้สียดังกล่าวในรายงานการประชุม
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คณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สยีอย่างมนัียส าคัญในลักษณะทีจ่ะไม่สามารถให ้

ความเห็นไดอ้ยา่งอสิระในวาระทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ ไปใช ้โดยหา้มบคุคล

หรอืหน่วยงานทีท่ราบขอ้มลูภายในน าขอ้มลูดงักลา่วไปเปิดเผยตอ่หน่วยงานหรอืบคุคลอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ในกรณี

ที่บุคคลใดเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวหรือน าขอ้มูลนัน้ไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ืน่ หรือกระท า

รายการที่อาจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างรา้ยแรงและจะถูกลงโทษทางวนัิย 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารที่มหีนา้ที่รายงานการถอืครองหลักทรัพยต์าม

กฎหมายมหีนา้ทีจั่ดส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษัิทเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของ

บรษัิทฯ 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไม่วา่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อื

หุน้และพนักงานของบรษัิทฯ หรือผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้  โดยบรษัิทฯ ตระหนักดวี่าการ

สนับสนุนและขอ้คดิเห็นจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนนิการและการพัฒนาธรุกจิของบรษัิทฯ 

ดังนัน้ บรษัิทฯ จะปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดังกลา่วไดรั้บการดแูล

อย่างด ีนอกจากนี้ ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ตามแนวทาง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะด าเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่ม่ันทีจ่ะสรา้งผลการด าเนนิงานที่

ดแีละการเจรญิเตบิโตทีม่ั่นคง เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนนิการ

เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเชือ่ถอืไดต้อ่ผูถ้อืหุน้  

พนกังาน บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่พนักงานทกุรายอยา่งเทา่เทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคญัตอ่การพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของ

พนักงานอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ การจัดอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม เป็นตน้ โดยใหโ้อกาสอยา่ง

ทั่วถงึกบัพนักงานทกุคน และพยายามสรา้งแรงจงูใจใหพ้นักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่

กบับรษัิทฯ เพือ่พัฒนาองคก์รตอ่ไป อกีทัง้ยังไดก้ าหนดแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่ 

รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นักงานทกุคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การหา้ม

ใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครัด เป็นตน้ 

คูค่า้ บรษัิทมกีระบวนการในการคดัเลอืกคูค่า้โดยการใหคู้ค่า้แขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ทา่เทยีมกนั และคดัเลอืก

คูค่า้ดว้ยความยตุธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ของบรษัิทฯ นอกจากนี ้

บรษัิทฯ ยังไดจั้ดท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแกคู่ส่ญัญาทกุฝ่าย และจัดใหม้รีะบบ

ตดิตามเพือ่ใหม่ั้นใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอยา่งครบถว้น และป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบรษัิทฯ ซือ้สนิคา้จากคูค่า้ตามเงือ่นไข

ทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครัด 

 

ลกูคา้ บรษัิทฯ รับผดิชอบตอ่ลกูคา้โดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากทีส่ดุ เพือ่มุง่เนน้การสรา้ง

ความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ในระยะยาว นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังค านงึถงึสขุลกัษณะและอนามัยของ
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ลกูคา้ในการบรโิภคสนิคา้ของบรษัิทฯ และการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีถ่กูตอ้งและครบถว้นแกล่กูคา้ 

รวมทัง้ยังจัดใหม้ชีอ่งทางใหล้กูคา้ของบรษัิทฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่

เหมาะสมเพือ่ทีบ่รษัิทฯ จะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาผา่นชอ่งทางตา่งๆ ทัง้ทางโทรศพัทแ์ละชอ่งทางออนไลนต์า่งๆ 

ของบรษัิทฯ เชน่ เว็บไซต ์Facebook และ Instagram 

เจา้หนี ้ บรษัิทฯ จะปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ตามสญัญาทีม่ตีอ่เจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคนืเงนิตน้ 

ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คูแ่ขง่ บรษัิทฯ ประพฤตติามกรอบการแขง่ขนัทีด่ ี มจีรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนับสนุนและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและ

สว่นรวม 

บรษัิทฯ ใสใ่จและใหค้วามส าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม ส ิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติของผูค้นที่

มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และสง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษัิทฯ มจีติส านกึและ

ความรับผดิชอบตอ่ส ิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จัดใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครัด นอกจากนี ้ บรษัิทฯ พยายามเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรม

ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่ส ิง่แวดลอ้มและสงัคม 

นอกจากนี ้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระท าผดิทาง

กฎหมาย ความไมถ่กูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณธรุกจิของ

บรษัิทฯ ผา่นกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ได ้ ทัง้นี ้ ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้มายัง 

บรษัิทฯ จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด าเนนิการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูและ

หาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและชอ่งทางบน

เว็บไซตห์รอืรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  

(1) คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และ

ทันเวลา ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอืน่ทีม่ผีลหรอือาจมผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย์

ของบรษัิทฯ ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ  จะ

เปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์  

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

หุน้ โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารประชมุเพือ่วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูของ

บรษัิทฯ ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทั่วไปของบรษัิทฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ นักวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์ บรษัิทจัดอนัดบั

ความน่าเชือ่ถอื และหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งรับทราบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ กลา่วคอื การรายงานตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ให ้

ผูถ้อืหุน้ไดรั้บขา่วสารเป็นประจ าผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยขอ้มลูทีอ่ยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ จะมกีาร

ปรับปรงุใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึวสิยัทศัน ์ พันธกจิ งบการเงนิ ขา่วประชาสมัพันธ ์ รายงาน

ประจ าปี โครงสรา้งบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หนังสอืเชญิประชมุ 
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เอกสารทางทะเบยีนของบรษัิทฯ กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นตน้ โดยตดิตอ่ไดท้ี ่คณุกอบสกาว 02-318-4488 ตอ่ 206 / 

อเีมล ir@afteryou.co.th 

(3) บรษัิทฯ  ใหค้วามส าคัญตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ และ

จะจัดใหม้รีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบ

บัญชใีนรายงานประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังสนับสนุนใหม้กีารจัดท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่าย

จัดการ (Management Discussion and Analysis) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิท จ านวนครัง้ของการประชมุและการเขา้ประชมุในปีทีผ่่านมา และความเห็นจาก

การท าหนา้ที ่รวมทัง้การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่งในรายงานประจ าปี และแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปีของบรษัิทฯ รวมถงึการเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน ลักษณะและรายละเอยีดของ

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (หากม)ี ดว้ย 

(5) บรษัิทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  

(6) บรษัิทฯ จะจัดใหม้รีายงานนโยบายการก ากับดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

และนโยบายเกีย่วกับความรับผดิชอบต่อสังคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ

ปฏบิัตติามนโยบายดังกล่าวรวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏบิัตติามนโยบายดังกล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดย

รายงานผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์

ใหก้ับบรษัิทฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคัญใน

การก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิทมจี านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

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

พัชร ์กนกวฒันาวรรณ และนายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ 

(2)   กรรมการบรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 ท่าน (Non-executive Directors) ไดแ้ก ่นายววิัฒน์ กนกวัฒนา

วรรณ 

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

มะโยธนิ นายปรยีม์น ป่ินสกลุ และ ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 

กรรมการทีเ่ป็นอสิระ คดิเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษัิททัง้คณะอันจะท าใหเ้กดิ

การถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทมวีาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละไมเ่กนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยกรรมการอสิระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนือ่งไม่
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เกนิ 9 ปี เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทจะเห็นวา่บคุคลนัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ตอ่ไปเพือ่

ประโยชน์สูงสดุของบรษัิทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอื

ผูบ้รหิารของบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทอืน่ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาด

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหรั้บทราบดว้ย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทยังไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ชว่ยในการก ากับดูแลกจิการของ

บรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน เพือ่ท าหนา้ทีช่่วยสนับสนุน

คณะกรรมการบรษัิทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุภายในและการปฏบิัตติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง รวมทัง้การจัดท ารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่ง

โปรง่ใสและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ นายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท เพือ่ท าหนา้ทีใ่น

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงานของ

คณะกรรมการบรษัิทโดยการใหค้ าแนะน าในเรื่องขอ้ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษัิท 

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และมหีนา้ทีก่ าหนด

นโยบายและทศิทางการด าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมทัง้ก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและ

แนวทางเพือ่ประโยชนร์ะยะยาวแกผู่ถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิ

ธรุกจิ ขณะเดยีวกนัก็ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมรีายละเอยีดตามทีก่ าหนดไวใ้น

กฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการของบรษัิทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่น าเสนอทีป่ระชมุ

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดังกลา่ว ทัง้นี้ การจัดท าคูม่อืการก ากับดแูลกจิการมวีัตถุประสงคเ์พือ่เป็น

แนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิัตติามนโยบายดังกล่าว โดยบรษัิทฯ จัดใหม้กีารทบทวน

นโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิ 

บรษัิทฯ มเีจตนารมณ์ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อย่างโปร่งใส มคีณุธรรม มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่น

ไดส้่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบัตเิป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให ้

คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตั ิดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้  

(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพันธต์อ่ลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพันธต์อ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่พนักงาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
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บรษัิทฯ  ไดป้ระกาศและแจง้ใหพ้นักงานทกุคนรับทราบและปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัด 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บรษัิทฯ  มนีโยบายขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มเีหตผุล

และเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ผลประโยชน์ของบรษัิทฯ เป็นส าคัญ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

หรอืเกีย่วโยงกับรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษัิทฯ ทราบ และ

ตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณา รวมถงึไมม่อี านาจอนุมัตใินรายการดงักลา่ว 

บรษัิทฯ มนีโยบายในการท ารายการเกีย่วโยงกัน และรายการทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้ง

กับกฎหมาย ตลอดจนขอ้บังคับของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้รีะบบการควบคมุภายในเพือ่การก ากับดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดับบรหิารและ

ระดับปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยบรษัิทฯ มกีารวา่จา้งผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ท าหนา้ทีป่ระเมนิความเพยีงพอของ

ระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีว่างไว ้โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ี

การเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบถงึความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ  

(5) การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ี

ระบบหรอืกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม โดยฝ่ายจัดการ

เป็นผูป้ฏบิัตติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าและบรษัิทฯ จัดใหม้กีารทบทวนระบบ

หรอืกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี 

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมีฝ่ายบัญชแีละผูส้อบบัญชมีาประชุม

ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบ

ตอ่งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมนิตนเอง 

บรษัิทฯ จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความ

จ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระประชมุชดัเจนลว่งหนา้ และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนนิงานเป็นประจ า บรษัิทฯ 

จัดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการทกุทา่นลว่งหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้ร่วมประชมุ เวน้แตก่รณี

มเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน และจัดใหม้กีารบันทกึรายงานการประชมุและจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีรั่บรองแลว้เพือ่ใชใ้นการ

อา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชมุทุกครัง้ บรษัิทฯ จัดใหม้ผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชมุ

เพือ่ใหข้อ้มลูและรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้งและทันเวลา 

ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ ถอืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึง่คนมหีนึง่

เสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใดจะไมเ่ขา้ร่วมประชมุและไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณี

ทีค่ะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ปรับปรุง

และแกไ้ขการด าเนนิงาน โดยมกีารก าหนดหัวขอ้ทีจ่ะประชมุชดัเจนกอ่นทีจ่ะวัดผลการประเมนิดังกล่าว เพือ่รวบรวม

ความเห็นและน าเสนอต่อทีป่ระชุม รวมทัง้เปิดเผยหลักเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมในรายงาน

ประจ าปี 

4. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คอื ค่าตอบแทนรายไตรมาส ซึง่อยู่ในเกณฑเ์ฉลีย่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

เดยีวกนั โดยค านงึถงึความเพยีงพอตอ่การปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท สว่นผูบ้รหิารจะ

ไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ าปี โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เป็นส าคัญ ทัง้นี้ 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารรวมกันจะตอ้งไม่เป็นจ านวนทีส่งูผดิปกตเิมือ่เทยีบกับผลตอบแทน

ของกรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉลีย่ของบรษัิทในอตุสาหกรรมเดยีวกนั โดยจะค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้เป็น

หลกั ทัง้นี ้  เนือ่งจากบรษัิทฯ มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูก้ าหนดตามรปูแบบและหลกัเกณฑ์

ในการจา่ยคา่ตอบแทน และ น าเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิป็นล าดบั 

5. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง

ในระบบการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษัิท เป็นตน้ 

เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุการปฏบิัตงิานอยา่งตอ่เนือ่ง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษัิทฯ หรอืใช ้

บรกิารของสถาบนัภายนอกก็ได ้

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดใหม้เีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจัดใหม้กีารแนะน าลักษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิทฯ ใหแ้กก่รรมการใหม ่

คณะกรรมการบรษัิทจะจัดใหม้กีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ดรั้บมอบหมายตามความถนัดของผูบ้รหิารและพนักงาน 

โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผูจั้ดการจะก าหนดชว่งเวลาและพจิารณาผล

การปฏบิัตงิานดังกล่าวเพือ่เป็นแผนพัฒนาและสบืทอดงานของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เพือ่พัฒนาผูบ้รหิารและพนักงานใหม้ี

ความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้

9.2  คณะกรรมการชุดยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการชุดย่อย ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรยีม์น  ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. นายววิฒัน ์  กนกวฒันาวรรณ   รองประธานกรรมการ 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายแมท่ัพ  ต.สวุรรณ กรรมการ  
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6. นางสาวกลุพชัร ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 

7. นายมลิล ์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการและ เลขานุการบรษัิท  

 กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทฯ ตามหนังสอืรับรองบรษัิทฯ  

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื นายววิัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ นายแม่ทัพ ต.สวุรรณ นางสาวกลุ

พัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และนายมลิล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทับตรา

ส าคญัของบรษัิทฯ  

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท  

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

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ปฏบิัตหินา้ที ่และก ากับดูแลกจิการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั ความซือ่สตัยส์จุรติและ

ระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

(2) ก าหนดวสิัยทัศน์ กลยุทธ ์ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร

จัดการ และอ านาจอนุมัตขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยตามทีฝ่่ายจัดการน าเสนอ และก ากับดูแลการบรหิารงาน

และผลการปฏบิัตงิานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดรั้บมอบหมายให ้

ท าหนา้ทีด่ังกล่าวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่เพิม่มูลค่า

สงูสดุใหแ้กบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

(3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตหินา้ที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบรษัิทฯ อย่าง

ตอ่เนือ่งและสม ่าเสมอเพือ่ใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(4) ด าเนนิการใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีะบบงานบัญชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจัดใหม้กีารรายงานทาง

การเงนิและการสอบบัญชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จัดใหม้รีะบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ

และเหมาะสม 

(5) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอกอ่นเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงนิเดอืน การปรับขึน้เงนิเดอืน การก าหนดเงนิโบนัส คา่ตอบแทน 

และบ าเหน็จรางวลัของผูบ้รหิาร รวมถงึดแูลระบบกลไกการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่หมาะสม 

(7) พจิารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) พจิารณาอนุมัตกิารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ

พจิารณาโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) การลงทนุในธรุกจิใหม ่และการด าเนนิงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) พจิารณาอนุมัตแิละใหค้วามเห็นตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไมจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาโดย

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้) ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(10) อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

(11) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
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(12) ดูแลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ทัง้นี้ ใน

กรณีทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดทีท่ ากับบรษัิทฯ หรอืมสีัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ และ/หรอื

บรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(13) สอบทานนโยบายในการก ากับดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถงึการต่อตา้นคอร์รัปชั่น (Anti-

Corruption) ของบรษัิทฯ และพจิารณาอนุมัตริายงานผลการประเมนิการก ากับดแูลกจิการและความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคมและการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ประจ าปีทีจั่ดท าโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

(14) ดูแลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ทัง้นี้ ใน

กรณีทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดทีท่ ากับบรษัิทฯ หรอืมสีัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทฯ และ/หรอื

บรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ 

(15) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิทตามความ

เหมาะสม 

(16) แต่งตัง้เลขานุการบรษัิท และ/หรอืเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการ

ปฏบิตังิานตา่งๆ เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(17) วา่จา้งทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพือ่ใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(18) จัดท ารายงานประจ าปี และรับผดิชอบตอ่การจัดท าและเปิดเผยงบการเงนิเพือ่แสดงถงึฐานะทางการเงนิและผล

การด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(19) จัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีอง 

บรษัิทฯ 

(20) พจิารณาอนุมัตเิรือ่งตา่งๆ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษัิทฯ อยา่งเป็น

ธรรม 

(21) จัดใหม้กีารก าหนดแผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

(22) ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(23) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรอืบุคคลอืน่ใดปฏบิัตกิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

บรษัิทได ้ 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไม่มลีักษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนุมัติ

รายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้นกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดรั้บ

ประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ยกเวน้

เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมตัิ

ไว ้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2. นายปรยีม์น  ป่ินสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
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3. ดร. ธรรมนูญ   อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

  ทั ้งนี้ นายปรีย์มน  ป่ินสกุล และดร. ธรรมนูญ  อานันโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ทีจ่ะสามารถสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิทฯ สามารถดูรายละเอยีดคุณสมบัตแิละ

ประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผู ้

มอี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งให ้ บรษัิท ส านักงานสอบบญัชดีไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  ในฐานะ

หน่วยงานภายนอก (Outsource) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยมนีางสาวกอบสกาว  เอีย่มสรุยี ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่งและการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้กรรมการ

ตรวจสอบซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่  

1) เสยีชวีติ 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบัตกิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืมลีักษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบรษัิท มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูกพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้รษัิทฯ แจง้

ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันท ีทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทีล่าออกหรอืถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตุดังกล่าวใหส้ านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ยก็ได ้

ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไมอ่าจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระไดต้ามที่

ก าหนดไวข้า้งตน้ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มจี านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท

หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม ่เพือ่ใหม้จี านวนครบถว้นทันทหีรอือยา่งชา้ภายใน 3 เดอืน

นับแต่วันทีม่จี านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

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

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

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

ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้

ความเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดที่

รับผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษัิทฯ และประเมนิผลการตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจ

สอบภายในและผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

(4) สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ 

(5) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ พรอ้มทัง้

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(6) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์/กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่

มผีลใชบ้ังคับกับบรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดังกลา่วมคีวามสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

(7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดังกล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ 

(ข) ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

(ค) ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ 

(ง) ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอืน่ใดทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หนา้ทีแ่ละ

ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(8) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

(9) ตรวจสอบผูท้ี่เกีย่วขอ้งภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งหรือน า

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยในงานตรวจสอบ 

(10) หากพบหรอืมขีอ้สงสัยว่ามรีายการหรอืการกระท าดังต่อไปนี้ ซ ึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อฐานะทาง

การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อ

ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ์ 

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ และ/หรอืธรุกจิของบรษัิทฯ 
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หากคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(11) ใหค้วามเห็นต่อฝ่ายจัดการเกีย่วกับการแต่งตัง้ เลกิจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่าย

ตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(12) จัดท ารายงานการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและใหค้วามเห็นเกีย่วกับนโยบายการก ากับดแูลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม และการตอ่ตา้น

การคอรรั์ปชัน่ 

(14) ทบทวนกระบวนการการก ากับดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถงึการต่อตา้นการคอรรั์ปชั่นของ

บรษัิทฯ 

(15) สอบทานและใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมนิการก ากับดแูลกจิการและความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการ

ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ประจ าปีของบรษัิทฯ 

(16) พจิารณาประเมนิและทบทวนลักษณะความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ ประสบอยู่หรอืคาดวา่จะเกดิขึน้และสง่ผลกระทบตอ่ 

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

ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษัิทฯ ใหม้คีวามครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบักล

ยทุธแ์ละทศิทางของธรุกจิ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งดา้นกลยทุธก์ารด าเนนิธรุกจิ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) ก าหนดกลยุทธ ์โครงสรา้งและทรัพยากรทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ

บรหิารความเสีย่งตลอดจนกลยทุธแ์ละทศิทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

(18) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรยีม์น   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพเิชษฐ  ภมีะโยธนิ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นาย ววิฒัน ์  กนกวฒันาวรรณ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

โดยม ีนายแมท่ัพ ต. สวุรรณ เป็นเลขานุการคณะสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

9.3     การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

9.3.1 กรรมการบรษิทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติการแต่งตั ้ง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนขึน้ โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย นายปรยีม์น ป่ินสกลุ นายพเิชษฐ ภี
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มะโยธนิ และนายววิัตน์ กนกวัฒนาวรรณ โดยมี นายปรีย์มน ป่ินสกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการบรษัิทฯ แตใ่นกรณีทีเ่ป็นการเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการ

ทีว่า่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถเลอืกตัง้บคุคลซึง่ถกูเสนอชือ่โดย

ผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูท้รงคณุวฒุติามสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการ กรรมการอสิระ และ

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้ทัง้นี้ บคุคลซึง่เขา้รับต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกลา่วใหอ้ยู่

ในต าแหน่งเพยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน

กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ใหจั้บสลากกัน สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ใน

ต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการเลอืกตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระหนึง่ ทัง้นี้ 

กรรมการอสิระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งรวมไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษัิทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ตอ่ไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรษัิทฯ พน้จากต าแหน่งเมือ่  

1) เสยีชวีติ 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบรษัิท หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบรษัิท มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

9.3.2  กรรมการตรวจสอบ 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ ทัง้นี้ 

กรรมการตรวจสอบซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่  

1) เสยีชวีติ 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบรษัิท มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูกพน้จากต าแหน่งกอ่นครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้รษัิทฯ แจง้

ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันท ีทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทีล่าออกหรอืถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุังกลา่วให ้ส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ยก็ได ้
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ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไมอ่าจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระไดต้ามที่

ก าหนดไวข้า้งตน้ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มจี านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท

หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม ่เพือ่ใหม้จี านวนครบถว้นทันทหีรอือยา่งชา้ภายใน 3 เดอืน

นับแต่วันทีม่จี านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และบรษิทัรว่ม 

นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

บรษัิทฯ จะสง่ตัวแทนของบรษัิทฯ ซึง่มคีณุสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับธรุกจิทีบ่รษัิทฯ เขา้ลงทุน

เขา้เป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมของบรษัิทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ 

กรรมการผูจั้ดการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดับสงู หรอืบุคคลใดๆ ของบรษัิทฯ ทีป่ราศจากผลประโยชน์ขัดแยง้กับธุรกจิ

ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเหลา่นัน้ ทัง้นี ้เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถควบคมุดแูลกจิการ และการด าเนนิงานของบรษัิท

ย่อยและบรษัิทร่วมไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึก าหนดใหต้ัวแทนของบรษัิทฯ จะตอ้งบรหิาร

จัดการธรุกจิของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับ และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตัวแทนเพือ่เป็นกรรมการใน

บรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ  และ/หรอืขอ้ตกลงร่วมกันในกรณีของ

บรษัิทรว่ม 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะตดิตามผลประกอบการและผลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมอย่างใกลช้ดิ 

รวมถงึก ากบัใหม้กีารจัดเก็บขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบ  

9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย บรษัิทฯ มนีโยบาย

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ น าความลับและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ทีย่ังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แกต่นเองหรอืผูอ้ืน่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะ

ไดรั้บผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม รวมทัง้ตอ้งไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้บรษัิท

ฯ ไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

(1) ใหค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เกีย่วกบัหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่

สมรส และบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 

แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้การ

รายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หลักทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนติภิาวะตอ่ส านักงาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(2) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนติภิาวะจัดท า และเปิดเผย

รายงานการถอืครองหลักทรัพย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส านักงาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจัดสง่ส าเนารายงานนีใ้หแ้กบ่รษัิทฯ ในวนัเดยีวกนักบัทีส่ง่รายงาน

ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 
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(3) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยทีไ่ดรั้บทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็น

สาระส าคญัซึง่มผีลหรอือาจมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ 

ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงนิหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ภายหลังจากทีข่อ้มูลดังกล่าวของบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มูลดังกล่าว

จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ ืน่ทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มูลนัน้ต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ ทัง้นี้ หากมกีาร

กระท าอันฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิัตดิังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จะถอืเป็นความผดิทางวนัิยตามขอ้บังคับการท างานของ

บรษัิทฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตักเตอืนดว้ยวาจา การตักเตอืนเป็นหนังสอื การ

ภาคทัณฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

ส าหรับงวดปีบัญชสี ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ จ่ายคา่ตอบแทนทัง้หมดเป็นคา่ตอบแทนการ

สอบบัญช ี(Audit Fee) ใหแ้ก ่บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั รวมทัง้ส ิน้ 1.7 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่สอบบัญชรีาย

ไตรมาส และคา่สอบบญัชรีายปี และคา่สอบบญัชทีีเ่กีย่วกบัการอา่น และพจิารณาขอ้มลูอืน่  

คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee)  - ไมม่ ีและ ไมม่กีารจา่ยคา่บรกิารอืน่ใด  

9.7 การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ 

-ไมม่-ี 
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  10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการด าเนนิธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยนืภายใตค้วามรับผดิชอบตอ่สังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกจิการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บรษัิทฯ เชือ่วา่การด าเนนิธรุกจิภายใต ้

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สว่นรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไปดว้ย  

10.2 การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

จากการทีบ่รษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสงัคม คณะกรรมการบรษัิทฯ มแีนวนโยบายเกีย่วกบั

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการน าไปศกึษาหรอืปฏบิตั ิ โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดท า

นโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษัิทฯ มุง่เนน้ทีจ่ะประกอบธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้ม่ันทีจ่ะแขง่ขนัทาง

การคา้ตามหลักจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการแขง่ขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน รวมถงึ

ปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ ก็ตามทีข่ัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เชน่ การแสวงหาขอ้มูลทีค่วามเป็นความลับของ

คูแ่ขง่ทางการคา้ การเรยีก รับ และไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติทางการคา้ในการจัดซือ้เครือ่งจักร นอกจากนี ้ยัง

ไดเ้คารพต่อสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น  โดยบรษัิทฯ มีนโยบายใหบุ้คลากรปฏบิัตติามกฎหมายหรือ

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา อาท ิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตามกฎหมาย อกี

ทัง้ บรษัิทฯ มโีครงการรณรงคก์ารสง่เสรมิและปลกูจติใตส้ านกึใหแ้กบ่คุลากรของบรษัิทฯ ในทกุระดับชัน้ใหเ้กดิความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมดว้ย 

2) การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่  

บรษัิทฯ มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมั่นในหลักการการก ากบัดแูลกจิการ และ

ปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ การใหห้รอืรับสนิบนกบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

หรอืภาคเอกชน โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบง่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ กระบวนการท างาน และ

สายการบังคับบัญชาในแตล่ะหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพือ่ใหม้กีารถว่งดลุอ านาจและมคีวามรัดกมุในการตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี้ เนื่องจากบรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการต่อตา้นคอรรั์ปชั่น  บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการสมัครเพือ่เขา้

ร่วมเป็นหนึง่ในภาคเีครอืขา่ยตอ่ตา้นคอรรั์ปชั่น เมือ่วันที ่16 พฤษภาคม 2559  เพือ่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว

ร่วมปฏบิัต ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โครงการนี้ด าเนินการโดย

ความร่วมมอืของ 8 องคก์รชัน้น า อันไดแ้ก่ สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย หอการคา้ไทย หอการคา้

นานาชาต ิสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธรุกจิตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย และสภาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

บรษัิทฯ ยังไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิัตใิหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

ดงันี ้
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1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ ด าเนนิการหรอืยอมรับการทุจรติคอรรั์ปชัน่ใน

ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบ

ทานการปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ มหีนา้ทีต่อ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบถงึการกระท าที่

เขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ โดยแจง้ต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลที่

รับผดิชอบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

3. บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรือ่งการทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมทัง้บคุคลที่

ใหค้วามรว่มมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

4. คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจัดการตอ้งปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างในการตอ่ตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น 

และมหีนา้ทีใ่นการใหก้ารสง่เสรมิและสนับสนุนนโยบายตอ่ตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น เพือ่สือ่สารไป

ยังพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ 

เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ีก่ระท าการทจุรติคอรรั์ปชัน่จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบทีบ่รษัิทฯ ก าหนด

ไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษัิทฯ จัดใหม้กีารฝึกอบรมและการเผยแพรค่วามรูใ้หแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท

ฯ ใหม้ีความเขา้ใจในการปฏบิัตติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น และส่งเสรมิดา้น

คณุธรรม ความซือ่สตัยค์วามรับผดิชอบ และภาระหนา้ทีข่องตน 

7. บรษัิทฯ สนับสนุนใหคู้ส่ญัญา คูค่า้ หรอืบคุคลอืน่ทีต่อ้งปฏบิัตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ รายงาน

การละเมดินโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ  

8. บรษัิทฯ มนีโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลอืกบุคลากร การเลือ่นต าแหน่ง การฝึกอบรม การ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และการก าหนดคา่ตอบแทนของพนักงานและลูกจา้งของบรษัิทฯ อย่าง

เป็นธรรมและเพยีงพอ เพือ่ป้องกันการทุจรติคอรรั์ปชัน่ภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลักประกนั

ใหแ้กพ่นักงานและลกูจา้งของบรษัิทฯ  

9. เพือ่ความชัดเจนในการด าเนนิการในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูกับการเกดิการทุจรติคอรรั์ปชั่นในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวัง และ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1 การให ้มอบหรอืรับของก านัล และการเลีย้งรับรองจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนยีมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนยิมในมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

9.2 การใหห้รือรับเงนิบรจิาค หรือเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าการใหห้รอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดังกล่าวไม่ไดเ้ป็น

การอ าพรางการตดิสนิบน 

9.3 ในการด าเนนิกจิการ การตดิตอ่ การเจรจา การประมลู และการด าเนนิการอืน่ๆ กบัหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ 

กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ จะตอ้งไมใ่หห้รอืรับสนิบนใน

ทกุขัน้ตอนของการด าเนนิกจิการ 
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3) การเคารพสทิธมินษุยชน 

บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิัตติอ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไมว่า่

จะเป็นพนักงาน ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนุษย ์ค านงึถงึความเสมอภาคและ

เสรภีาพทีเ่ทา่เทยีมกนั ไมล่ะเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน และไมเ่ลอืกปฏบิัตไิมว่า่จะเป็นในเรือ่งของเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสังคม รวมถงึจัดใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิของ

บรษัิทฯ เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ การใชแ้รงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี ้

บรษัิทฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจัดใหม้กีารมสีว่นรว่มในการแสดง

ความคดิเห็น และชอ่งทางในการรอ้งเรยีนส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บความเสยีหายจากการถกูละเมดิสทิธอิันเกดิจากการด าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิทฯ และด าเนนิการเยยีวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการสรา้งองคค์วามรูด้า้น

สทิธมินุษยชนและปลกูจติส านกึใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 

4) การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละปฏบิัตติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อันเป็น

ปัจจัยทีจ่ะชว่ยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขันและการเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยนืของ

บรษัิทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงือ่นไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการก าหนดคา่ตอบแทน และ

การพจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม  

3. สง่เสรมิการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหม้กีารจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถงึสง่บุคลากรเขา้ร่วม

สัมมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พัฒนาความรู ้ความสามารถศักยภาพของ

บคุลากร รวมถงึปลกูฝังทัศนคตทิีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแกบ่คุลากร 

4. จัดใหม้ีสวัสดกิารดา้นต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม และ

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัตเิหตุ รวมถงึการใหเ้งิน

ชว่ยเหลอืประเภทตา่ง ๆ แกพ่นักงาน เชน่ ทนุการศกึษาแกบ่ตุร และเงนิชว่ยฌาปนกจิ  

5. จัดใหม้บีรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับชัน้ของบรษัิทฯ โดยพจิารณาจากปัจจัย

ความเสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6. ด าเนนิการใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยั และมสีขุอนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ีโดยจัดให ้

มมีาตรการป้องกนัการเกดิอบุัตเิหต ุและเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านกึดา้นความปลอดภยั รวมถงึ

จัดการฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นักงานมสีขุอนามัยทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถ้กูสขุลกัษณะ มี

ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคดิเห็น หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกับปฏบิัตอิย่างไม่เป็นธรรม

หรอืการกระท าทีไ่มถ่กูตอ้งในบรษัิทฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนักงานทีร่ายงานเรือ่งดงักลา่ว 

5) ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้ 
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บรษัิทฯ มุ่งม่ันทีจ่ะพัฒนาสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืเพือ่ความพงึพอใจและประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้และยดึม่ันในการปฏบิัตติ่อลูกคา้ดว้ยความรับผดิชอบ ความซือ่สัตย ์และเอาใจใสลู่กคา้เสมอืนเป็น

บคุคลในครอบครัวของบรษัิทฯ ดงันี ้

1. บรษัิทฯ ค านงึถงึคณุภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิารเป็นส าคญั โดยบรษัิทฯ มุง่เนน้ทีก่ารใช ้

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้ไดบ้ริโภคสนิคา้ที่มีคุณภาพ ถูก

สขุลักษณะอนามัย และไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี้ บรษัิทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการ

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสนิคา้ โดยพนักงานของบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีใ่หข้อ้มลูของสนิคา้อยา่ง

ถกูตอ้งและครบถว้น  

2. บรษัิทฯ มีโครงการทีจ่ะพัฒนาคดิคน้สนิคา้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้ไดบ้รโิภคสนิคา้และไดรั้บบรกิารทีห่ลากหลาย มคีณุภาพและมาตรฐาน และตรง

ความตอ้งการในการบรโิภค  

3. บรษัิทฯ ยดึมั่นในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการด าเนนิการใหล้กูคา้ไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบั

สนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ ทีถู่กตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลมุเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพือ่ใหล้กูคา้มี

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอในการตดัสนิใจ  

4. บรษัิทฯ ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้ และมุง่ม่ันทีจ่ะใหล้กูคา้ไดรั้บสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพ

และมคีวามปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด  รวมถงึออกแบบ สรา้งสรรค ์และพัฒนาสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ เพือ่ให ้

ลกูคา้มคีวามมั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จัดใหม้รีะบบลกูคา้สมัพันธเ์พือ่ใชใ้นการสือ่สารตดิตอ่กับลกูคา้ รวมถงึการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับคณุภาพของสนิคา้และบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านทางเว็บไซตแ์ละสือ่สงัคมออนไลน์ 

(Social Media) ของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

6. บรษัิทฯ จะรักษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 

7. บรษัิทฯ จัดใหม้ีกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างลูกคา้ และระหว่างลูกคา้กับ

บรษัิทฯ ใหย้ั่งยนื  

6) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญตอ่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มโดยบรษัิทฯ ด าเนนิการและ

ควบคมุใหก้ารผลติสนิคา้และการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืมกีารปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครัด บรษัิทฯ ยังด าเนินกจิการภายใตแ้นวคดิการใส่ใจและรักษาสิง่แวดลอ้ม โดย

มุ่งเนน้ดูแลและพัฒนากระบวนการผลติ และเลอืกใชว้ัสดทุีเ่ป็นมติรกับธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ บรษัิทฯ 

ยังใหค้วามส าคัญต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลักการใชใ้หน้อ้ยหรือใชเ้ท่าที่จ าเป็น โดยมี

วัตถุประสงค ์เพื่อใหม้ีการหมุนเวยีนการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างเกดิประสทิธภิาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและ

หลกีเลีย่งการท าลายสิง่แวดลอ้ม โดยเริม่จากการออกแบบทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม ใชว้ัสดไุมส่ ิน้เปลอืงและสามารถ

น ากลับมาใชไ้ดห้ลายครัง้ จัดหาระบบรักษาสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่ าหนดเป็นแนวทางปฏบิัต ิและเป็นอปุกรณ์ในการด าเนนิ

ธรุกจิ 

7) การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
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บรษัิทฯ ตระหนักถงึความรับผดิชอบต่อชมุชนและสังคม เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชนและตอบ

แทนคนืสูส่งัคมอยา่งแทจ้รงิ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้ สรา้งงาน สรา้งคน ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมนีโยบาย

ในการใหค้วามชว่ยเหลอื พัฒนาสงัคม การสนับสนุนการศกึษา ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมตา่ง ๆ กบัชมุชนโดยรอบใน

พืน้ทีท่ีบ่รษัิทฯ เขา้ด าเนนิธุรกจิตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน สังคมและ

สิง่แวดลอ้มอันเนือ่งมาจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ดว้ยความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังได ้

สง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษัิทฯ มจีติส านกึและความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย โดยในปี 2561 บรษัิทฯ 

ไดจั้ดใหม้กีจิกรรมเพือ่สงัคม ดงันี ้

1) มถินุายน 2561 - ผูบ้รหิาร และ พนักงาน รว่มบรจิาคเงนิสด และรว่มไถช่วีติ โค กระบอื 10 ตวั   

 

 

 

 

 

 

       

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

นานาชาตสิรินิธร ชะอ า จ.เพชรบรุ ี

 

3) กนัยายน 2561 – บมจ. อาฟเตอร ์ย ูร่วมกบั มลูนธิยิวุพัฒน ์(Yuvabadhana Foundation) วางขายขนมปัง

เนยโสด ทีบู่ธ #limitededucation บรเิวณชัน้ 3 Atrium ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวริล์ พาวลิเลีย่นการศกึษา

ขายในราคา กลอ่งละ 100 บาท รวมยอดบรจิาค เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 50,000 บาท 

 
วัตถุประสงค ์:  รายไดจ้ากการขายขนมปังเนยโสด มอบให ้มูลนธิยิุวพัฒน์ (Yuvabadhana Foundation) 

เพือ่สนับสนุนการศกึษาของเยาวชนไทย 
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4) กนัยายน 2561 - ผูบ้รหิาร และ พนักงาน บรจิาคพัดลมจ านวน 11 เครือ่งและ สิง่ของ ใหแ้กม่ลูนธิชิว่ยคน

ตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์พรอ้มทัง้เลีย้งอาหารกลางวนั  

 

      วตัถปุระสงค ์- เพือ่มอบสมัผัสแหง่ความสขุในการทานขนมใหแ้กผู้พ้กิารทางการมองเห็น  สรา้งความ 

ม่ันใจในการเขา้ใชบ้รกิารจากผูพ้กิารทางสายตาซึง่มศีกัยภาพเทยีบเทา่คนปกต ิ ปลกูฝังจติส านกึใหแ้ก่

พนักงานในการชว่ยเหลอืผูพ้กิารทางการมองเห็น อกีทัง้เป็นการสง่เสรมิการท ากจิกรรมดว้ยความสามัคคี

ภายในองคก์ร 
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11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง  
 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสีย่ง เนือ่งจาก

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกจิและความเสี่ยงในกระบวนการ

ปฏบิัตงิานใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้และชว่ยใหส้ามารถคน้พบขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม อกีทัง้

ยังสามารถชว่ยใหร้ายงานทางการเงนิของบรษัิทมคีวามถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอื และชว่ยใหก้ารด าเนนิงานของบรษัิทบรรลุ

เป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่บรษัิทฯ ไดย้ดึกรอบแนวทางปฏบิัตดิา้นการควบคุมภายในของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนิน

ธรุกจิดงันี ้

 (1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

บรษัิทฯ มนีโยบายการด าเนนิธรุกจิ โดยใหค้วามส าคญักบัความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรม และไดแ้สดง

เจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ รวมทัง้

ก าหนดเป้าหมายการด าเนนิธรุกจิอยา่งชดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแกพ่นักงาน

อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังจัดโครงสรา้งองคก์รและการก าหนดระเบยีบวธิปีฏบิัตงิานทีช่ว่ยให ้

การบรหิารงานมคีวามรัดกมุและสามารถป้องกนัการน าทรัพยส์นิของบรษัิทไปใชโ้ดยมชิอบได ้

(2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

บรษัิทประเมนิปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิทัง้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองคก์รอยา่ง

สม ่าเสมอ ซึง่รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติหรอืการกระท าทีไ่มเ่หมาะะสม นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังมกีาร

ก าหนดวตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนส าหรับการปฏบิตังิาน การรายงานขอ้มลูทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทาง

การเงนิ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรับไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

บรษัิทฯ มมีาตรการควบคมุภายในทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ เพือ่ลด

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้ ซึง่รวมถงึการควบคมุเชงิป้องกนั ไดแ้ก ่ การแบง่แยกหนา้ที ่ การ

ควบคมุการเขา้ถงึขอ้มลู การควบคมุทรัพยส์นิของบรษัิทฯ การก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมัตขิองผูบ้รหิารแตล่ะ

ระดบัอยา่งเหมาะสม 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

บรษัิทฯ รายงานขอ้มลูส าคญั ตอ่คณะกรรมการอยา่งเพยีงพอส าหรับใชป้ระกอบการตดัสนิใจ และมชีอ่งทาง

และกระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในระหวา่งฝ่ายจัดการและพนักงานหลากหลายชอ่งทาง เชน่ อเีมล ปิดบอรด์ประกาศ 

การแจง้เฉพาะตวับคุคล โดยพจิารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเรือ่งหรอืสถานการณ์ 

(5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งบรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว ้

และท าหนา้ทีต่รวจสอบและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในรวมถงึระบบสารสนเทศ

ของบรษัิทฯ  โดยมกีารรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

            คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ทีพ่จิารณาความเพยีงพอของระบบ

การควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ รวมถงึสอบทานการควบคมุการปฏบิตังิานตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดตัง้ขึน้เพือ่ประโยชนใ์นการก ากบัดแูล
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กจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล รวมถงึเป็นผูป้ระเมนิผลเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของ 

บรษัิทฯ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารจัดประชมุจ านวน 4 ครัง้ โดยมกีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชขีอง

บรษัิทฯ โดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ยจ านวน 1 ครัง้ 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน 2561 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยการซกัถามขอ้มลูจาก

ฝ่ายบรหิารและจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายในทีฝ่่ายบรหิารจัดท าขึน้ แลว้สรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ ในดา้นต่างๆ 5 

องคป์ระกอบ คอื  1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)  

2)  การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities)  

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) และ 

5) ระบบการตดิตาม  (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกับขนาดของ

กจิการและสภาวการณ์ปัจจุบันของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้บีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการตามระบบได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรือ่งการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อยให ้

สามารถป้องกันทรัพยส์นิของบรษัิทและบรษัิทย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มี

อ านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และบุคคลที่เกีย่วโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ และได ้

พจิารณาอนุมัตแิบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

11.2 ความเห็นของผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ  

ในปี 2561 บรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั (“DIA”) ไดท้ าการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยมี

ขอบเขตการตรวจสอบดงันี ้

(1)  การควบคุมภายในระดับองคก์ร ตรวจสอบในดา้นต่างๆ คอื สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง 

กจิกรรมควบคมุ การสือ่สาร และการตดิตามผลการปฏบิตั ิ

(2)  การควบคมุภายในระดบักจิกรรม ตรวจสอบระบบการควบคมุรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 

(3)  ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

โดยบรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีด่แีละเพยีงพอตอ่การด าเนนิงาน ขอ้สงัเกตบางประการทีผู่ต้รวจสอบ

ภายในตรวจพบเป็นไปเพือ่ใหร้ะบบการควบคมุภายในรัดกมุและดยีิง่ข ึน้ ซึง่ไม่ใชป่ระเด็นทีเ่ป็นสาระส าคัญอันอาจจะ

กระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

11.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 ครัง้ที ่1/2561 ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ด ีไอ เอ 

ออดทิ จ ากัด ใหป้ฏบิัตหินา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ ซึง่บรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากัด ไดม้อบหมายให ้นาย

จุมพฏ  ไพรรัตนากร เป็นผูรั้บผดิชอบหลักในการปฏบิัตหินา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการ
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ตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ ผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม 

ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว  

ทัง้นี้ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในตอ้งไดรั้บอนุมัตจิาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิองผูด้ ารงต าแหน่งเป็นหัวหนา้งานและทมีงานตรวจสอบภายในปรากฎใน

เอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหวา่งกนั 
 

12.1 รายละเอยีดบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และความสมัพนัธ ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

ความสมัพนัธ ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

1. คณุกลุพัชร ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพัชรฯ์”) • กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  

2. คณุแมท่ัพ ต. สวุรรณ (“คณุแมท่ัพฯ”) • กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  

3. หา้งหุน้สว่นสามัญเมหมงิ (“เมหมงิ”) 

ประกอบธรุกจิใหเ้ชา่อาคารพาณชิย ์

• มผีูถ้อืหุน้ใหญร่ว่มกนั โดยคณุกลุพัชร ์ถอืหุน้ในบรษัิท

ฯ รอ้ยละ 31.8 และถอืหุน้ในเมหมงิรอ้ยละ 55 และคณุ

แมท่ัพฯ ถอืหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 29.40 และถอืหุน้ใน

เมหมงิ รอ้ยละ 45   

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

ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายสือ่ส ิง่พมิพ ์

• มผีูถ้อืหุน้ใหญร่ว่มกนั โดยคณุแมท่ัพ ถอืหุน้ในบรษัิทฯ 

รอ้ยละ 29.40 และถอืหุน้ในพรมีา รอ้ยละ 50  

• มกีรรมการรว่มกนั คอื คณุแมท่ัพ  ซึง่เป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ ด ารงต าแหน่ง

กรรมการในพรมีา 

5. คณุววิฒัน ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุววิฒันฯ์”) • กรรมการของบรษัิทฯ  

• เป็นบดิาของคุณกุลพัชร์ฯ ซึง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  

6. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุไพบลูยฯ์”) • เป็นพีช่ายของคณุววิฒัน ์ซึง่เป็นกรรมการของบรษัิทฯ  

7. คณุพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ (“คณุพฤษภ”์) • เป็นนอ้งชายของคณุกลุพัชร ์ซึง่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ 
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12.2 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ในปี 2561 และ 2560 

รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ในชว่งปี 2561 และ 2560 และจะยงัคงมตีอ่เนือ่งในอนาคต 

 
บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

1. หา้งหุน้สว่นสามัญเมหมงิ เชา่อาคารพาณชิย ์

   บรษัิทฯ  เชา่อาคารพาณชิย ์จ านวน 2 อาคาร สงู 5 ชัน้ 

ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพื้นที่ประมาณ 240 ตารางเมตรต่อ

อาคาร ตัง้อยู่ทีอ่าคารเลขที ่338, 338/1 ซอยพัฒนาการ 

30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพือ่ใชเ้ป็น

ส านักงานของบรษัิทฯ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 65,000 

บาท หรือคดิเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 135 บาทต่อ

ตารางเมตร  จ่ายช าระเป็นประจ าทกุเดอืน ตามสญัญาเชา่

ทีม่อีายุสัญญา 3 ปี และสามารถท าการตอ่สัญญาไดต้าม

เงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา โดยบรษัิท

ฯ เริม่เชา่ส านักงานดงักลา่วตัง้แต ่1 มกราคม 2557  

ในเดอืนมถิุนายน 2560 บรษัิทฯ ไดย้า้ยส านักงานไปยัง

อาคารใหม่ที่สรา้งเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่าอาคารพาณิชย์

ดังกลา่วเพือ่เป็นทีพั่กอาศัยชัว่คราวส าหรับพนักงานสาขา

ตา่งจังหวดัทีเ่ขา้มาฝึกอบรมทีส่ านักงานใหญ ่

-  คา่เชา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.78 

   บรษัิทฯ  เชา่อาคารพาณิชยจ์ากเมหมงิจ านวน 

2 อาคาร เพื่อใชเ้ป็นที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับ

พนักงานสาขาต่างจังหวัดที่เขา้มาฝึกอบรมที่

ส านักงานใหญ ่ โดยอตัราคา่เชา่ประมาณเดอืนละ 

135 บาทต่อตารางเมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่

เทยีบเคยีงไดก้บัคา่เชา่บรเิวณใกลเ้คยีง ทีม่อีัตรา

คา่เชา่ระหวา่ง 125 – 156.25 บาทตอ่ตารางเมตร

ต่อเดอืน และเงือ่นไขการช าระราคา เป็นไปตาม

เ งื่ อ น ไ ข ท า ง ก า ร ค ้า ป ก ติ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ

บุคคลภายนอก ดังนัน้ รายการดังกล่าวจงึมคีวาม

จ าเป็นและสมเหตสุมผล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ  โดยที่

ท าเลที่ตัง้ของพื้นที่เช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคาร

ส านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ โดยอัตราคา่เชา่ทีค่ดิ

ระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเงือ่นไขการ

ช าระราคาเป็นไปตามธุรกจิเช่าอาคารพาณิชย์

โดยทั่วไป โดยรายการดังกลา่วจะยังคงมตีอ่เนือ่ง

ตอ่ไปในอนาคต 

 

2. คณุไพบลูย ์กนกวฒันาวรรณ  การเชา่อาคารพาณชิย ์ 

   บรษัิทฯ  เชา่อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 อาคาร   อาคาร 

สูง 4 ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 288 ตาราง

เมตรต่ออาคาร ตั ้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 324, 326 ซอย

พัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตามที่บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากคุณ

ไพบูลยฯ์ เพือ่ใชเ้ป็นอาคารผลติสนิคา้บางสว่นที่

ไม่ไดผ้ลติจากโรงงาน  ในอัตราค่าเช่าประมาณ

เดอืนละ 115 บาทตอ่ตารางเมตร เป็นอตัราคา่เชา่

ที่เทียบเคียงไดก้ับค่าเช่าบริเวณใกลเ้คียง ที่มี
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

เพือ่ประกอบธุรกจิผลติขนมหวาน และใชเ้ป็นส านักงาน

และศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษัิทฯ ในราคาคา่เชา่เดอืนละ 

66,250 บาท หรือคดิเป็นค่าเช่าประมาณ เดือนละ 115 

บาทต่อตารางเมตร จ่ายช าระเป็นประจ าทุกเดือน และ

สามารถท าการตอ่สัญญาไดต้ามเงือ่นไขและรายละเอยีด

ที่ก าหนดไวใ้นสัญญา โดยเริ่มเช่าตัง้แต่ 15 สงิหาคม 

2557 เป็นรายปี กรณีที่บริษัทฯ ประสงค์จะเลิกเช่า 

สามารถแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเลิกเช่าเป็น

ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั  

   ในเดอืนมถิุนายน 2560 บรษัิทฯ ไดย้า้ยส านักงานและ

ศูนยก์ระจายสนิคา้ไปยังอาคารใหม่ทีส่รา้งเสร็จ บรษัิทฯ 

จึงเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเพื่อเป็นที่ผลิตสินคา้

บางสว่นทีไ่ม่ไดผ้ลติจากโรงงาน ในเดอืนกันยายน 2561 

บรษัิทฯ ไดโ้อนงานผลติสนิคา้บางสว่นไปยังบรษัิทออร่ัม 

แอนด ์ออร่ัม ซึง่เป็นบรษัิทย่อย โดยบรษัิทออร่ัม แอนด ์

ออร่ัม ไดเ้ชา่อาคารพาณชิยด์งักลา่วตอ่แทนบรษัิทฯ 

-  คา่เชา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

0.80 

 

อตัราคา่เชา่ระหวา่ง 125 – 156.25 บาทตอ่ตาราง

เมตรต่อเดอืน และเงือ่นไขการช าระราคา เป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค า้ปกติเช่น เดีย วกับ

บุคคลภายนอก ดังนัน้ รายการดังกล่าวจงึมคีวาม

จ าเป็นและสมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ  โดยที่

ท าเลที่ตัง้ของพื้นที่เช่าอยู่ใกลเ้คียงกับอาคาร

ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีการสะดวก

เหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ โดยอัตราค่าเช่าที่

คดิระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเงือ่นไข

การช าระราคาเป็นไปตามธรุกจิเชา่อาคารพาณชิย์

โดยทั่วไป โดยรายการดังกลา่วจะยังคงมตีอ่เนือ่ง

ตอ่ไปในอนาคต  
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รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ในชว่งปี 2561 และ 2560 และจะไมเ่กดิขึน้ในอนาคต 

 

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการทีถ่อืเป็น

รายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 2561        2560 

1. บรษัิท พรมีา พับบลชิชงิ จ ากดั รับฝากขายหนังสอื  

   บรษัิทฯ  ไดว้างจ าหน่ายหนังสอืสตูรเมนูการท าขนม

หวาน May Made และ Sweeter Tokyo ในลักษณะ

ของสนิคา้ฝากขาย หนังสือดังกล่าวแต่งโดยคุณกุล

พัชร์ฯ และด าเนินการพมิพแ์ละจัดจ าหน่ายโดยพรมี่า 

หนังสอืดงักลา่วเป็นลขิสทิธิข์องคณุกลุพัชรฯ์ ซึง่ไดเ้ริม่

เขียนหนังสือMay Made ตั ้งแต่ ปี  2549 ก่อนเ ปิด

ด าเนนิการรา้นอาฟเตอร ์ย ู

   หนังสอื May Made เป็นหนังสอืที่รวบรวมรวมสูตร

ขนมหวานโดยทั่วไป  มใิชส่ตูรลบัของบรษัิทฯ ตวัอยา่ง

สตูรขนมหวานในหนังสอื เชน่ เคก้ช็อกโกแลตหนา้นิม่ 

เคก้ลูกพรุน   บราวนี่ชสีเคก้ ส าหรับหนังสอื Sweeter 

Tokyo เป็นหนังสอืแนะน ารา้นขนมหวาน 40 รา้น ใน 7 

ย่านทีส่ าคัญๆ ในกรุงโตเกยีว ของประเทศญีปุ่่ น และ

น าเสนอสูตรขนม 7 สูตรใหม่ที่ไดไ้อเดียจากการ

ท่องเทีย่วในกรุงโตเกยีว และมใิชส่ตูรลับของบรษัิทฯ 

เชน่ ราสเบอรร์ี ่เมอแรงค ์ทารต์ส าหรับการบันทกึบัญชี

การรับฝากหนังสอืขา้งตน้ บรษัิทฯ จะมกีารรับรูร้ายได ้

ค่าฝากขายหนังสือ และเจา้หนี้ค่าหนังสือ ณ วันที่

จ าหน่ายสนิคา้ดงักลา่วได ้

   ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ไดห้ยุดขาย

หนังสอืทัง้หมดในรา้นสาขาของบรษัิทฯ  

-  รายไดค้า่ฝากขายหนังสอื 

-  เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(มลูคา่วนัที ่ 

 1 มกราคม 

ถงึ 31 

พฤษภาคม 

2561) 

 

 

0.01 

            - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(มลูคา่วนัที ่ 

1 มกราคม 

ถงึ 31 

ธนัวาคม 

2560) 

 

 

       0.03 

          0.03 

 

เนือ่งจากสาขารา้นขนมหวานของบรษัิทฯ มบีรเิวณ

จ าหน่ายสนิคา้และของที่ระลกึ บรษัิทฯ จงึไดน้ า

หนังสอืสตูรเมนูการท าขนมหวานมาวางจ าหน่ายใน

ลกัษณะของสนิคา้ฝากขาย  โดยสว่นลดคา่หนังสอื

และเงือ่นไขการช าระราคาทีบ่รษัิทฯ ท ากับพรมี่า

สามารถเทยีบเคยีงไดก้ับสว่นลดและเงือ่นไขทีพ่รี

มาเสนอใหก้ับบุคคลภายนอก ดังนั้น รายการ

ดงักลา่วจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตสุมผล  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมคีวามสมเหตุสมผล โดยมกีาร

วางจ าหน่ายสนิคา้ซึง่สอดคลอ้งกบัรา้นของบรษัิทฯ 

และจัดเป็นรายการที่สนับสนุนธุรกจิของบรษัิทฯ 

โดยสว่นลดคา่หนังสอืและเงือ่นไขทางการคา้ทีค่ดิ

ระหว่างกันเป็นไปตามธุรกจิการขายฝากหนังสอื

โดยทั่วไป  ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึมคีวามจ าเป็น

และสมเหตสุมผล  อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากบรษัิทฯ 

หยุดขายหนังสอืดังกล่าวในรา้นสาขาของบรษัิทฯ 

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561 รายการดังกล่าวจงึ

ไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการทีถ่อืเป็น

รายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 2561        2560 

2. บรษัิท แพ็คฟู้ด จ ากดั (มหาชน) คา่ซือ้วตัถดุบิ 

   บริษัทฯ ไดซ้ื้อวัตถุดิบบางส่วนเพื่อน าไปใชเ้ป็น

สว่นประกอบในการขายสนิคา้ 

ในเดือนมิถุนายน 2561 กรรมการของบริษัทฯ ได ้

ลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิท แพ็คฟู้ด จ ากดั 

(มหาชน) รายการที่เกดิขึน้หลังจากเดือนมิถุนายน 

2561 ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากัด 

(มหาชน) จงึไมถ่อืเป็นรายการระหวา่งกนั 

- คา่ซือ้วตัถดุบิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25 

(มลูคา่วนัที ่  

1 มกราคม 

ถงึ 30 

มถินุายน 

2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.59 

(มลูคา่วนัที ่ 

1 มกราคม 

ถงึ 31 

ธนัวาคม 

2560) 

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

ส่วนประกอบในการขายสินคา้ เนื่องจากราคา

วัตถุดบิดังกลา่วมรีาคาต ่ากวา่ผูข้ายรายอืน่ๆ โดยที่

มคีณุภาพเทา่เทยีมกนั  รายการดงักลา่วเป็นไปตาม

เงือ่นไขทางการคา้ปกตเิชน่เดยีวกบับคุคลภายนอก 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นและ

สมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท อย่างไรก็

ตาม เนื่องจากในเดือนมถิุนายน 2561 กรรมการ

ของบรษัิทฯ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของ

บรษัิท แพ็คฟู้ด จ ากัด (มหาชน) รายการทีเ่กดิขึน้

หลังจากเดอืนมถิุนายน 2561 ระหว่างบรษัิทฯ กับ

บริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากัด (มหาชน) จึงไม่ถือเป็น

รายการระหวา่งกนั 

 

3. คณุพฤษภ ์กนกวฒันาวรรณ  การเชา่อาคาร  

   บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ  เชา่อาคารจ านวน 1 อาคาร   

โดยมพีืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 450 ตารางเมตร เพือ่ใชผ้ลติ

วัตถุดิบขายใหก้ับบริษัทฯ ในราคาค่าเช่าเดือนละ 

10,000 บาท หรือคดิเป็นค่าเช่าประมาณเดอืนละ 22 

บาทตอ่ตารางเมตร สญัญามอีาย ุ2 ปี เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 

มกราคม 2559 และสามารถท าการต่อสัญญาไดต้าม

เงือ่นไขและรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา  

   ในเดอืนกรกฎาคม 2561 บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ได ้

เช่าอาคารพาณิชย์จากคุณไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

(มลูคา่วนัที ่

1 มกราคม 

ถงึ 30สิ

 

 

 

 

 

 

 

(มลูคา่วนัที ่

1 มกราคม 

ถงึ 31 

   ตามทีบ่รษัิทฯ  เชา่อาคารจากคุณพฤษภฯ์ เพือ่

ใชเ้ป็นอาคารผลติของบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ  ใน

อัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 22 บาทต่อตาราง

เมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าราคาตลาดมาก 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นและ

สมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษัิทย่อยของ

บรษัิทฯ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบรษัิทย่อยของ
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บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการทีถ่อืเป็น

รายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท)  ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 2561        2560 

ตอ่จากบรษัิทฯ เนือ่งจากมขีนาดพืน้ทีใ่หญก่วา่ และอยู่

ใกลก้ับอาคารส านักงานของบริษัทฯ สะดวกและ

เหมาะสมต่อการด าเนนิธุรกจิมากกว่า บรษัิทย่อยของ

บรษัิทฯ จงึเลกิเช่าอาคารจากคุณพฤษภ ์กนกวัฒนา

วรรณ ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2561 

-  คา่เชา่ 

มถินุายน

2561) 

 

 

         

0.06 

 

ธนัวาคม 

2560) 

 

 

         

0.12 

 

บรษัิทฯ เลกิเชา่อาคารจากคุณพฤษภ ์กนกวัฒนา

วรรณ ตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561  รายการ

ดงักลา่วจงึไมเ่กดิขึน้อกีในอนาคต 
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12.3 มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนมุตัใิหเ้ขา้ท ารายการระหวา่งกนั  

ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2559 ไดม้กีารก าหนดมาตรการและขัน้ตอน

การอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นได ้

เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตกบับรษัิทฯ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ บรษัิทฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้บงัคบั 

ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ทัง้นี ้ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมส่ามารถเขา้มามี

สว่นรว่มในการพจิารณาอนุมัตริายการดงักลา่วได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหวา่งกนันัน้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ บรษัิทฯ 

จะจัดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณาและใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความจ าเป็นในการท ารายการและ

ความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ ในการเขา้ท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป 

และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตเิป็นหลกัการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไประหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่ี

ความเกีย่วขอ้งได ้ หากรายการดงักลา่วนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง (แลว้แตก่รณี) 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะจัดท ารายงานสรปุการท าธรุกรรมดงักลา่วเพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ทกุไตรมาส 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาและให ้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพือ่

พจิารณาอนุมัตติอ่ไป ทัง้นี ้ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และ

ค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษัิทฯ 

จะแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเพือ่ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เพือ่ให ้

มั่นใจวา่การเขา้ท ารายการดงักลา่วมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผล โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็น

ส าคญั ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบ

การเงนิทีไ่ดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ  

12.4 นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะตอ้งยดึหลกัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ 

หรอืบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

12.5 แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บรษัิทฯ คาดวา่ในอนาคต รายการคา้ทั่วไป หรอืรายการสนับสนุนธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ เชน่ การเชา่พืน้ที่

ส านักงานและสถานทีเ่พือ่ประกอบการผลติสนิคา้ของบรษัิทฯ การรับบรกิาร เป็นตน้ จะยังคงเกดิขึน้  โดยบรษัิทฯ จะ

ด าเนนิการใหร้าคาและเงือ่นไขช าระราคาเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ปกต ิ 

กลุม่บรษัิทฯ อาจมกีารพจิารณาแกไ้ขราคาและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ถานที ่ โดยจะด าเนนิการใหร้าคา

และเงือ่นไขการช าระราคามคีวามเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

อยา่งไรก็ตาม  การรับฝากขายจะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

 



   
   

 

  
 

 

 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
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13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

ตารางสรปุงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2559 - 2561  

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2561 2560 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  

สนิทรพัย ์          

สนิทรัพยห์มนุเวยีน          

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 62,545,165     5.7  48,635,122      4.7  628,398,173   64.0  

เงนิลงทนุชัว่คราว 402,645,626   36.7  463,346,053    44.8    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 13,724,709     1.3  11,100,917      1.1  7,268,327     0.7  

สนิคา้คงเหลอื 33,721,795     3.1  24,486,225      2.4  21,575,684     2.2  

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 9,575,060     0.9  5,164,638      0.5  7,742,044     0.8  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 522,212,355   47.6  552,732,955    53.5  664,984,228   67.7  

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน          

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 3,480,620     0.3  400,000      0.0  200,000     0.0  

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 504,903,540   46.0  436,796,921    42.3  282,993,912   28.8  

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 17,675,478     1.6  12,555,752      1.2  3,306,128     0.3  

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สรา้ง  

/ คา่ซือ้สนิทรัพย ์
12,565,508     1.1  0       -    5,514,000     0.6  

เงนิประกนัการเชา่ 32,290,427     2.9  28,379,649      2.7  22,065,023     2.2  

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 4,293,107     0.4  2,947,198      0.3  2,170,319     0.2  

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0      -    0       -    699,412     0.1  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 575,208,680   52.4  481,079,520   46.5  316,948,794   32.3  

รวมสนิทรพัย ์ 1,097,421,035 100.0  1,033,812,475 100.0  981,933,022 100.0  

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้          

หนีส้นิหมนุเวยีน          

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 82,480,608     7.5  59,381,285      5.7  63,789,842     6.5  

หนีส้นิ-สญัญาเชา่ทางการเงนิทีถ่งึ 

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
154,977     0.0  232,704      0.0  394,418     0.0  

เงนิกูร้ะยะยาว ธ. ก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 
      -    0       -    12,506,038     1.3  

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 19,436,076     1.8  15,143,298      1.5  10,275,717      1.0  

เงนิปันผลคา้งจา่ย    -   -   

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 14,342,365     1.3  8,613,119      0.8  16,588,008      1.7  

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 116,414,026   10.6  83,370,406      8.1  103,554,023   10.5  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2561 2560 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท  รอ้ยละ  ลา้นบาท  รอ้ยละ  

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 0      -    154,968      0.0  387,652     0.0  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลที่

เกีย่วขอ้งกนั 
   -   -   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทัว่ไป    -   -   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร       -    0       -    53,806,060     5.5  

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 10,595,612     1.0  9,119,457      0.9  6,770,930     0.7  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนักงาน 
9,309,457     0.8  6,346,910      0.6  4,662,131     0.5  

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4,001,778     0.4  2,522,737      0.2  3,918,501     0.4  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 23,906,847     2.2  18,144,072      1.8  69,545,274     7.1  

รวมหนีส้นิ 140,320,873   12.8  101,514,478      9.8  173,099,297  17.6  

สว่นของผูถ้อืหุน้          

ทนุเรอืนหุน้          

  ทนุจดทะเบยีน          

      หุน้สามัญ 815,625,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

         

      (2561: หุน้สามัญ 
815,625,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 
0.10 บาท, 

81,562,500     7.4  81,562,500      7.9  72,500,000     7.4  

        

  ทนุทีอ่อกและช าระแลว้          

      หุน้สามัญ 815,623,561หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

    

 

   

      (2561: หุน้สามัญ 
815,623,561 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 
0.10 บาท, 

 

81,562,356 7.4  

 

81,562,356      7.9  

 

72,500,000 

  

7.4  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 
 

709,575,820 64.7 709,575,820    68.6  709,575,820   72.3  

ก าไรสะสมจัดสรรแลว้             

    ส ารองตามกฎหมาย – บรษัิทฯ 8,156,250     0.7  8,156,250      0.8  7,250,000     0.7  

    ส ารองตามกฎหมาย – บรษัิท

ยอ่ย 
100,000     0.0  100,000      0.0  100,000     0.0  

  ยังไมไ่ดจั้ดสรร 157,705,736   14.4  132,903,571    12.9  19,407,905     2.0  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 957,100,162   87.2  932,297,997    90.2  808,833,725   82.4  

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,097,421,035 100.0  1,033,812,475 100.0  981,933,022 100.0  
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 
2561 2560 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได ้             

รายไดจ้ากการขาย 871,088,755 98.9 723,963,348 98.4 606,377,892 99.7 

รายไดอ้ืน่ 9,641,194 1.1 11,417,049 1.6 2,009,658 0.3 

รวมรายได ้ 880,729,949 100.0 735,380,397 100.0 608,387,550 100.0 

คา่ใชจ้า่ย             

ตน้ทนุขาย 288,971,535 32.8 244,334,351 33.2 217,781,441 35.8 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 271,023,275 30.8 227,519,463 30.9 178,530,426 29.3 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 140,410,216 15.9 106,091,531 14.4 84,169,991 13.8 

รวมคา่ใชจ้า่ย 700,405,026 79.5 577,945,345 78.6 480,481,858 79.0 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและ 

ภาษีเงนิได ้
180,324,923 20.5 157,435,052 21.4 127,905,692 21.0 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ -230,787 (0.0) -635,986 (0.1) -6,798,117 (1.1) 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 180,094,136 20.4 156,799,066 21.3 121,107,575 19.9 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ -32,668,320 (3.7) -27,896,004 (3.8) -22,338,410 (3.7) 

ก าไรส าหรับปี 147,425,816 16.7 128,903,062 17.5 98,769,165 16.2 

ก าไรตอ่หุน้    

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน/1    

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิทฯ (บาทตอ่หุน้) 0.18 0.16 0.16 

จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลีย่ถว่ง

น ้าหนัก (หุน้) 
815,623,561 815,623,561 629,523,566 

หมายเหต ุ/1 -   ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอืน่) ดว้ยจ านวนถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้สามัญทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปี และไดป้รับปรงุจ านวนหุน้สามัญทีใ่ช ้
ค านวณก าไรตอ่หุน้ส าหรับปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงของจ านวนหุน้สามัญที่
เกดิจากการออกหุน้ปันผลเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 จ านวน 90,623,561 หุน้ โดยถอืเสมอืนวา่การออกหุน้ปันผลได ้
เกดิขึน้ตัง้แตว่นัเริม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 
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   บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยงบ กระแสเงนิสด 

   ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 

งบกระแสเงนิสดรวม 

2561 2560 2559 

บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 

ก าไรกอ่นภาษี 180,094,136 156,799,066 12,107,575 

รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย) 

จากกจิกรรมด าเนนิงาน 

   

  คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 56,527,511 38,583,156 27,875,955  

  คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) (282,115) 579,973 119,554 

  ตดัจ าหน่ายสนิคา้เสือ่มสภาพ 416,840 213,501 - 

  ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (84,771) -  

  ขาดทนุ (ก าไร) ทีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุใน

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

- 

  ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (4,876,940) (1,268,570) - 

  ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 1,092,596 91,678 302,074 

  ตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 4,451,152 701,842 - 

  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์(โอนกลบั) (780,391) 780,391 - 

  ตดัจ าหน่ายคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 777,554 -  

  ตดัจ าหน่ายเงนิประกนัการเชา่ - 252,000 - 

  ขาดทนุจากการรือ้ถอนสาขา 209,129 -  

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 3,758,596 2,200,600 2,456,146 

  รายไดด้อกเบีย้ (2,249,515) (3,841,398) (358,761) 

  คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 230,787 241,396 7,457,563  

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์

   และหนีส้นิด าเนนิงาน 
240,666,314 193,271,152 

 

166,641,294  

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 
  

 

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ (2,927,297) (3,282,235) (5,673,835) 
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งบกระแสเงนิสดรวม 

2561 2560 2559 

บาท บาท บาท 

  สนิคา้คงเหลอื (9,370,295) (3,704,015) (6,955,557) 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ (4,363,054) 2,453,506 (3,665,179) 

  เงนิประกนัการเชา่ (3,910,778) (6,566,626) (2,836,053) 

  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - 699,412 2,372,361  

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
  

 

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 10,876,842 (4,112,579) 5,450,374  

  หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 5,729,246 (7,974,889) 10,278,668  

  หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1,478,741 (1,395,764) 794,476  

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 238,179,719 169,387,962 166,406,549  

  ดอกเบีย้รับ 2,553,020 3,291,043 358,761  

  จา่ยดอกเบีย้ - (253,044) (8,866,525) 

  จา่ยคา่รือ้ถอนสนิทรัพย ์ (410,500) (52,051) - 

  จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (1,145,809) (515,821) - 

  จา่ยภาษีเงนิได ้ (29,698,867) (23,833,902) (21,430,722) 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 209,477,563 148,024,187 136,468,063  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

ซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้และทีจ่ะถอืจนครบก าหนด (656,204,378) (670,015,000) - 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 
  และทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 720,400,000 210,000,000 

 

- 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (3,080,620) (200,000) (200,000) 

เงนิสดรับ (จา่ย) สทุธจิากการซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 85,681 -  

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (106,237,261) (151,759,629) (77,050,807) 

ซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ (7,600,976) (4,437,180) (2,436,620) 

จา่ยเงนิลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพย ์ (20,431,617) (39,336,684) (5,514,000) 
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งบกระแสเงนิสดรวม 

2561 2560 2559 

บาท บาท บาท 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 55,426 134,327 55,210  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (73,013,745) (655,614,166) (85,146,217) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิลดลง (246,956) (425,821) (690,965) 

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร   33,000,000  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลทั่วไป   (100,000,000) 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - (66,312,098) (12,213,158) 

เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ   736,818,813  

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการเสนอขายหุน้   (1,900,000) 

จา่ยเงนิปันผล (122,306,819) (5,435,153) (160,210,000) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (122,553,775) (72,173,072) 494,804,690 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 13,910,043 (579,763,051) 546,126,536  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 48,635,122 628,398,173 82,271,637  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 62,545,165 48,635,122 628,398,173  

 2561 2560 2559 

บาท บาท บาท 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด 
  

 

   โอนสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ไปบญัชเีงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้

สนิทรัพย ์

- (152,500) - 

   โอนเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยไ์ปบญัชอีาคารและ

อปุกรณ์ 

7,866,109 38,205,934 - 

   โอนเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยไ์ปบญัชคีอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร ์

- 6,797,250 - 

   เจา้หนีค้า่งานกอ่สรา้งและซือ้อปุกรณ์เพิม่ขึน้ (ลดลง) 12,184,847 (108,122) (3,727,265) 

   เจา้หนีค้า่ใชจ้า่ยทางตรงในการเสนอขายหุน้เพิม่ขึน้   14,524,181  
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 2561 2560 2559 

บาท บาท บาท 

   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกนัภยั 

349,760 - (184,375) 

   ลกูหนีเ้งนิปันผลจากบรษัิทยอ่ย - - - 

   เงนิปันผลคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ 37,024 3,637 - 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราสว่นทางการเงนิ หนว่ย 2561 2560 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
เทา่ 

4.49 6.63 6.42 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 
เทา่ 

4.10 6.25 6.11 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด 
เทา่ 

2.10 1.58 1.33 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ 
เทา่ 

79.56 107.81 263.49 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 
วนั 

4.53 3.34 1.37 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื 
เทา่ 

39.08 43.88 49.35 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 
วนั 

9.21 8.20 7.29 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้
เทา่ 

10.08 11.25 12.34 

ระยะเวลาช าระหนี ้
วนั 

35.73 31.99 29.16 

Cash cycle 
วนั 

(21.99) (20.45) (20.50) 

 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร    2561 2560 2559 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 
66.83% 66.25% 64.08% 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน รอ้ยละ 
19.59% 20.17% 20.76% 

อตัราก าไรอืน่ รอ้ยละ 
1.09% 1.55% 0.33% 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 
122.89% 101.82% 114.58% 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 
16.74% 17.53% 16.23% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 
15.61% 14.81% 21.34% 
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อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการ

ด าเนนิงาน 
  2561 2560 2559 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ รอ้ยละ 13.83% 12.79% 14.68% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร รอ้ยละ 43.32% 46.54% 48.82% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ เทา่           0.83         0.73         0.90  

 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ    2561 2560 2559 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.15 0.11 0.21 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ n.a 680.16 18.81 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน (cash 

basis) 
เทา่ 0.82 0.55 0.37 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล รอ้ยละ 104.9% 94.7% 93.8% 
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 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ  

การวเิคราะหก์ารด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ  

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

ประเภท คอื  

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

  2) การจัดงานนอกสถานทีแ่ละการรับจา้งผลติ โดยบรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิการใหบ้รกิารจัดงานนอกสถานที ่เชน่ 

งานสงัสรรค ์งานแตง่งาน งานกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการขาย และไดม้กีารรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของ

บรษัิทฯ ใหก้บัลกูคา้ เชน่ ผูป้ระกอบการสายการบนิ และรา้นอาหาร  

14.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิในปี 2561 

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

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

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  มสีาขาของรา้นอาฟเตอร ์ย ูทัง้ส ิน้ 26 สาขา และมสีาขาของรา้นเมโกร ิ1 สาขา)  

ในระหวา่งปี 2561 บรษัิทฯไดพ้ัฒนาและคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง และเริม่มผีลติภณัฑใ์หมส่ าหรับ

สนิคา้ซือ้กลบับา้น โดยใชช้ือ่วา่ ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด สนิคา้ดงักลา่วเริม่ขายทีส่ านักงานใหญใ่นเดอืน

กนัยายน และเริม่ขายทีร่า้นสาขาในเดอืนธนัวาคม ซึง่ไดรั้บความนยิมและไดรั้บการตอบรับอยา่งดจีากลกูคา้จนสามารถเพิม่

ยอดขายใหก้บับรษัิทฯ เป็นอยา่งมาก 

จากปัจจัยดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายรวมของบรษัิทฯ ในปี 2561 อยูท่ี ่871.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

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

128.90 ลา้นบาทในปี 2560 อตัราก าไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 16.74 ในปี 2561 เทยีบกบัรอ้ยละ 17.53 ในปี 2560 โดยสาเหตุ

หลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้และการปิดสาขาดอนเมอืง  อตัราก าไรสทุธสิ าหรับส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2561 หากไมม่ผีลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิของสาขาดอนเมอืง เทา่กบัรอ้ยละ 17.22 

14.2 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน  

รายได ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธรุกจิ 

 

ด าเนนิ 

การโดย 

ประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  

เปลีย่นแปลง  

(รอ้ยละ) 
2561 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย       

1. รายไดจ้ากรา้นขนมหวาน  บรษัิทฯ 838.23 95.17 704.29 95.77 19.02 

2. รายไดจ้ากการจัดงานนอกสถานที ่ 

การรับจา้งผลติ  

และการขายผา่นส านักงานใหญ ่

บรษัิทฯ 32.86 3.73 19.67 2.67 67.06 

รายไดจ้ากการขายรวม  871.09 98.91 723.96 98.45 20.32 

รายไดอ้ืน่  9.64 1.09 11.42 1.55 (15.59) 

รวม  880.73 100.00 735.38 100.00 19.77 
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จ านวนสาขาของบรษิทัฯ 

 หนว่ย 2561 2560 

จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม ่  สาขา 6 8 

จ านวนสาขาทีปิ่ดสทุธ ิ สาขา 1 1 

จ านวนสาขา ณ สิน้งวด  สาขา 32 27 

ยอดขายเฉลีย่ตอ่สาขาของสาขาเดมิ ลา้นบาท 29.16 34.21 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย – สาขาเดมิ (ไมร่วม

รา้นเมโกร)ิ  

รอ้ยละ -4.44 -2.97 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย  รอ้ยละ 20.32 19.39 

 

รายไดข้องบรษัิทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ้ืน่ โดยรายไดเ้กอืบทัง้หมดเป็นรายไดท้ีม่าจาก

การขายทัง้จากรา้นขนมหวานและจากการจัดงานนอกสถานทีแ่ละการรับจา้งผลติสนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ

บรษัิทฯ 

รายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ จากรา้นขนมหวานในปี 2561 เทา่กบั 838.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก  704.29 ลา้น

บาทในปี 2560 คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 19.02 เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 6 สาขา เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ สว่น

รายไดจ้ากการจัดงานนอกสถานที ่การรับจา้งผลติ และการขายผา่นส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้จาก 19.67 ลา้นบาทในปี 2560 

เป็น 32.86 ลา้นบาทในปี 2561 เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดอ้อกผลติภณัฑใ์หมส่ าหรับซือ้กลบับา้น โดยเริม่ขายผา่นทางส านักงาน

ใหญต่ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน และมกีารขยายงานในสว่นของการรับจา้งผลติ  

บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ เทา่กบั 9.64 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจาก 11.42 ลา้นบาท ในปีกอ่นหนา้ โดยรายไดห้ลกั

ทีล่ดลงมาจากผลตอบแทนจากเงนิลงทนุระยะสัน้ เนือ่งจากยอดเงนิตน้ลดลง 

ตน้ทนุขายและก าไรข ัน้ตน้ 

ตน้ทุนขายของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย วัตถุดบิ บรรจุภัณฑ ์สนิคา้ส าเร็จรูป วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เงนิเดอืนและ

คา่แรงของพนักงานฝ่ายผลติ คา่เสือ่มราคาของโรงงาน อปุกรณ์เครือ่งครัวเครือ่งใช ้และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีข่องฝ่าย

ผลติ ทัง้นี้ ตน้ทุนขายหลักกว่ารอ้ยละ 80 เป็นวัตถุดบิ โดยตน้ทุนขายไดเ้พิม่ขึน้จาก 244.33 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 

288.97 ลา้นบาท ในปี 2561 ตามสดัสว่นรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้  

หนว่ย : ลา้นบาท 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 871.09 723.96 

ตน้ทนุขาย 288.97  244.33 

ก าไรข ัน้ตน้ 582.12        479.63  

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (รอ้ยละ)         66.83 66.25 

ส าหรับปี 2561 ก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ เทา่กบั 582.12 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.83 ซึง่ปรับตวั

ดขี ึน้รอ้ยละ 0.58 จากปีกอ่นหนา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 66.25 เนือ่งจากสาเหตหุลกัคอืการบรหิารจัดการตน้ทนุไดด้ขี ึน้ 

โดยเฉพาะการบรหิารจัดการวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่ าคญัในตน้ทนุขายของกลุม่บรษัิทฯ  
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คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

คา่ใชจ้า่ยในการขายโดยหลกั ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงานประจ าสาขา คา่เชา่สถานทีข่องรา้นอาฟเตอร ์ย ูและ

รา้นเมโกร ิคา่เชา่อปุกรณ์ คา่สาธารณูปโภค และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการขาย อาท ิคา่โฆษณาและสง่เสรมิการขาย คา่เสือ่ม

ราคาสนิทรัพยใ์นสาขา 

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

มคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ี ่ 227.52 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.12 เนือ่งมาจากจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหต้อ้งมกีารจา้ง

พนักงานประจ าสาขาและเชา่สถานทีเ่พิม่ขึน้ สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายตอ่รายไดร้วมส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2561 และ 2560 อยูท่ีร่อ้ยละ 30.77 และรอ้ยละ 30.94 ตามล าดบั โดยสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงานของสาขาตอ่

รายไดร้วมลดลง  เนือ่งจากความพยายามของบรษัิทในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน  เพือ่ใหจ้ านวน

พนักงานตอ่สาขาลดลง แตส่ดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายตอ่รายไดร้วมทีเ่พิม่สงูขึน้มาจากการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาของ

สนิทรัพยใ์นสาขา และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละอปุกรณ์ 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร    

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงานในส านักงานใหญ ่ คา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษา คา่ทีป่รกึษา

และคา่ธรรมเนยีมวชิาชพี คา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิและคา่ตดัจ าหน่าย การขาดทนุจากการยกเลกิสญัญาเชา่กอ่นก าหนด และ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอืน่ๆ อาท ิคา่เชา่อาคารส านักงาน โรงงาน และคลงัเก็บสนิคา้ คา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้า่ยส านักงาน

และเบ็ดเตล็ด คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัภาษีอากร  

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

เพิม่ขึน้ 34.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.35 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการปิดสาขาดอนเมอืงในเดอืนมถินุายน ท าใหม้ี

การตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิของสาขานีเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยจ านวน 4.24 ลา้นบาท และจากการจา้งพนักงานในส านักงานใหญเ่พิม่ขึน้ 

เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ตามแผนการขยายสาขาและแผนธรุกจิใหม่ๆ  รวมถงึคา่เสือ่มราคาทรัพยส์นิทีเ่พิม่สงูขึน้ 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบั 0.23 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้น

บาท ตามล าดบั การลดลงของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเนือ่งมาจากตวัเลขในปี 2560 รวมคา่ปรับจ านวน 0.39 ลา้นบาท จาก

การช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารทัง้จ านวนกอ่นก าหนดในเดอืนมกราคม 2560  

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดส้ าหรับปี 2561 และ 2560 เทา่กบั 32.67 ลา้นบาท และ 27.90 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราภาษี

เงนิไดต้อ่ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 18.14 และรอ้ยละ 17.79 ตามล าดบั  

ก าไรสทุธแิละอตัราก าไรสทุธ ิ

ก าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้ 18.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.38 โดยเพิม่ขึน้จาก 128.90 ลา้นบาท

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

รอ้ยละ 17.53 ตามล าดบั ลดลงรอ้ยละ 0.79 โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่สงูขึน้และการปิดสาขา

ดอนเมอืง  อตัราก าไรสทุธสิ าหรับส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 หากไมม่ผีลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยส์นิ

ของสาขาดอนเมอืง เทา่กบัรอ้ยละ 17.22 
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14.3 การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

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

1,033.81 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรัพยห์ลกัของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เงนิลงทนุ

ชัว่คราว และทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

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

บาท และ 48.64 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ 13.91 ลา้นบาทนัน้ สว่นใหญม่าจากเงนิสดรับจากการขาย 

เงนิลงทนุช ัว่คราว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มเีงนิลงทนุชัว่คราวจ านวน 402.65 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นเงนิลงทนุใน

หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 301.76 ลา้นบาท การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 0.68 ลา้นบาท และเงนิลงทนุ

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

463.35 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  สว่นใหญม่าจากการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 

เนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นการขายหนา้รา้นเป็นหลกั โดยรายไดก้วา่รอ้ยละ 97 - 98 เป็นการรับเงนิสดหรอื

ช าระผา่นชอ่งทางการช าระเงนิอืน่ๆ เชน่ การโอนเงนิผา่นระบบ QR code การช าระผา่นบตัรเครดติ ซึง่เป็นลกัษณะปกตขิอง

ธรุกจิรา้นขายขนมหวานและเครือ่งดืม่ มกีารขายอกีเพยีงรอ้ยละ 2 - 3 ทีเ่ป็นการรับจัดงานนอกสถานทีแ่ละรับจา้งผลติ ซึง่มี

การใหเ้ครดติกบัลกูคา้บางรายขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงทางการคา้ ท าใหบ้รษัิทฯ มสีดัสว่นลกูหนีก้ารคา้ทีต่ า่เมือ่เทยีบกบัยอดขาย

ของบรษัิทฯ โดยมยีอดลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพยีง 12.48 ลา้นบาท และ 

9.42 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 3 – 5 วนั การเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้สว่นใหญเ่นือ่งมาจากการ

เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าการรับจา้งผลติ  

สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอืของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย สนิคา้ส าเร็จรปู ไดแ้ก ่ขนมเคก้ คุก้กี ้ชา และสนิคา้อืน่ๆ ทีว่างขายหนา้

รา้น สนิคา้ระหวา่งผลติ วตัถดุบิ เชน่ นม เนย ผลไม ้และวสัดสุ ิน้เปลอืง  

สนิคา้คงเหลอื 
31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สนิคา้ส าเร็จรปู 8.79 26.07 6.00 24.50 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 0.50 1.48 0.31 1.26 

วตัถดุบิ 17.14 50.83 14.01 57.21 

วสัดสุ ิน้เปลอืง 7.71 22.87 4.87 19.89 

รวม 34.14 101.25 25.19 102.86 

หกั สนิคา้เสือ่มสภาพ (0.42) (1.25) (0.70) (2.86) 

สนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ 33.72 100.00 24.49 100.00 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 9.21  8.20  
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ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มสีนิคา้คงเหลอืสทุธจิ านวน 33.72 ลา้นบาท และ

24.49 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่อยูท่ี ่8 - 9 วนั โดยสนิคา้คงเหลอืหลกักวา่รอ้ยละ 50 ของสนิคา้

คงเหลอืทัง้หมดเป็นวตัถดุบิ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ ทีต่อ้งมกีารส ารองวตัถดุบิเพือ่ใชใ้นการผลติและ

การใหบ้รกิารในรา้นอย่างตอ่เนื่อง และระยะเวลาการขายสนิคา้เหมาะสมกับสภาพธรุกจิทีว่ัตถดุบิและสนิคา้ตา่งๆ จะตอ้งมี

ความสดและใหม่อยู่เสมอ สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 9.23 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.69 มสีาเหตุหลักมา

จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนสาขา ท าใหต้อ้งมกีารส ารองวัตถดุบิเพือ่ใชใ้นการผลติและขายเพิม่ขึน้ รวมถงึการส ารองสนิคา้

ส าเร็จรปูส าหรับการขายทีส่าขาเพิม่ขึน้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทฯ คาดว่าจะเลกิผลติสนิคา้บางตัวและยังมวีัตถุดบิคงเหลอือยู่ หรือมสีนิคา้คงเหลอืทีค่าดว่าจะ

ไมไ่ดใ้ชง้าน บรษัิทฯ จะพจิารณาตัง้ส ารองคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ เพือ่ใหม้ลูคา่สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 

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

ธันวาคม 2560 ที่มีสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5.16 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากภาษีซือ้รอยื่นที่เพิม่ขึน้ เช่น ภาษีซือ้ที่

เกีย่วขอ้งกบังานบรกิารและคา่กอ่สรา้งทีบ่รษัิทฯ ยังไมไ่ดรั้บใบก ากบัภาษีตวัจรงิ  

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 

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

ทีบ่รษัิทฯ น าไปเป็นหลกัประกนัการเชา่พืน้ทีส่าขา และ 0.20 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัส าหรับคา่ซือ้สนิคา้ของบรษัิทฯ  

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 

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

ลา้นบาท และ 436.80 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 46.01 และรอ้ยละ 42.25 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดบั โดยหลักมาจาก

การเพิม่ขึน้ของคา่ตกแตง่และอปุกรณ์ส าหรับรา้นสาขาซึง่เปิดเพิม่รวมทัง้หมด 6 สาขาในระหวา่งปี 2561 และการรับรูง้าน

ระหวา่งกอ่สรา้งส าหรับสว่นเพิม่เตมิโรงงาน 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

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

บาท และ 12.56 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.61 และรอ้ยละ 1.21 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ โดยหลักมาจากการ

เพิม่ขึน้ของคอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรส์ าหรับรา้นสาขาซึง่เปิดเพิม่รวมทัง้หมด 6 สาขาในระหว่างปี 2561 และคอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วรส์ าหรับส านักงานใหญแ่ละโรงงาน 

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัย ์

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สนิทรัพย ์ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 12.57 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงนิจ่าย

ลว่งหนา้คา่กอ่สรา้งโรงงานสว่นเพิม่เตมิ และคา่ซือ้อปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการผลติ 

เงนิประกนัการเชา่ 

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

บาท และ 28.38 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 2.94 และรอ้ยละ 2.75 ของสนิทรัพยร์วม การเพิม่ขึน้ของเงนิ
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ประกนัการเชา่มาจากจ านวนสาขาทีเ่ปิดเพิม่ขึน้ เนือ่งจากพืน้ทีใ่หบ้รกิารของรา้นสาขาทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็นพืน้ทีเ่ชา่ใน

ศูนยก์ารคา้และคอมมูนิตีม้อลล ์ซึง่พืน้ทีเ่ช่าส่วนใหญ่มเีงือ่นไขใหบ้รษัิทฯ ตอ้งวางเงนิประกันการเช่าเพือ่ประกันความ

เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ เงนิประกนัการเชา่คดิเป็นจ านวน 3 - 8 เดอืนของคา่เชา่ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

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

และ 2.95 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชสีอดคลอ้งกับการเพิม่ขึน้ของ

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และรายไดร้อการรับรู ้– โปรแกรมสทิธพิเิศษ

แกล่กูคา้ 

หนีส้นิ 

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

การคา้และเจา้หนีอ้ืน่ ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน และส ารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงาน ซึง่มจี านวนหนีส้นิรวมทัง้ส ิน้ 140.32 ลา้นบาท และ 101.51 ลา้นบาท ตามล าดบั  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 

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

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

จากการการเพิม่ขึน้ของเจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีจ้ากการซือ้ทรัพยส์นิ 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 

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

15.14 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้  4.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.40 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้

ของก าไรสทุธขิองบรษัิทฯ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

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

8.61 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้  5.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.55 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการการ

เพิม่ขึน้ของรายไดรั้บลว่งหนา้และรายไดร้อการรับรูจ้ากโปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ทีล่งทะเบยีนเป็นสมาชกิ 

ประมาณการหนีส้นิในการรือ้ถอน 

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

ลา้นบาท และ 9.12 ลา้นบาท ตามล าดบั เนือ่งจากบรษัิทฯ มภีาระผกูพันตามเงือ่นไขในสญัญาเชา่ในการรือ้ถอนสิง่ตกแตง่

และตดิตัง้ และปรับปรุงพืน้ทีเ่ชา่คนืแกผู่ใ้หเ้ชา่เมือ่ส ิน้อายุสัญญาเชา่ สง่ผลใหห้นี้สนิในการรือ้ถอนเพิม่ขึน้ตามพืน้ทีเ่ชา่

และจ านวนสาขาทีเ่พิม่ขึน้ 
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ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลอืของบญัชสี ารองผลประโยชนร์ะยะยาว

ของพนักงานจ านวน 9.31 ลา้นบาท และ 6.35 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่ยอดทีเ่พิม่ขึน้ 2.96 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 46.61 

มาจากการปรับปรงุส ารองเพิม่ขึน้ระหวา่งปี 2561 จากการค านวณของนักคณติศาสตรป์ระกนัภยั 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

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

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

ของเงนิประกนัคา่แบบฟอรม์พนักงาน 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

932.30 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่การเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 24.80 ลา้นบาท มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธิ

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

ปรับปรงุผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่แสดงรายการเป็นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ใน

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.28 ลา้นบาท 

14.4 การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด 

หนว่ย : ลา้นบาท 2561 2560 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 209.47 148.02 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (73.01) (655.61) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (122.55) (72.17) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 13.91 (579.76) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 48.64 628.40 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 62.55 48.64 
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 

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

148.02 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 61.45 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการเพิม่ขึน้จากยอดขาย 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 73.01 ลา้นบาท และ 655.61 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยเงนิสดสว่นใหญเ่พิม่ขึน้จากเงนิรับจากการขายเงนิลงทนุชัว่คราวสทุธจิากการซือ้ อยูท่ี ่64.20 ลา้นบาท หัก

ดว้ยคา่กอ่สรา้ง และคา่ซือ้ทรัพยส์นิ (รวมจา่ยลว่งหนา้) 126.67 ลา้นบาท คา่ซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์7.60 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิในปี 2561 เท่ากับ 122.55 ลา้นบาท โดยเงนิสดสว่นใหญ่ใชไ้ปใน

การจา่ยเงนิปันผล  
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14.5 สภาพคลอ่งและความสามารถในการช าระหนี ้

สภาพคลอ่ง 

บรษัิทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 6.63 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 4.49 เท่า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เชน่เดยีวกบัอัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วทีล่ดลงจาก 6.25 เทา่ในปี 2560 เป็น 4.10 เทา่ในปี 2561 โดย

สาเหตหุลักมาจากเงนิลงทนุชัว่คราวสว่นหนึง่ลดลงจากการจ่ายเงนิปันผล ในขณะทีเ่จา้หนีค้า่กอ่สรา้งและคา่ซือ้ทรัพยส์นิ

เพิม่สงูขึน้   

หากพจิารณาวงจรเงนิสดหมุนเวยีน (Cash Cycle) ของบรษัิทฯ  ในปี 2561 และปี 2560 จะพบว่า บรษัิทฯ ม ี

Cash Cycle อยูใ่นระดับดทีี ่22 วัน และ 20 วัน ตามล าดับ เนือ่งดว้ยลักษณะธรุกจิของบรษัิทฯ มกีารรับรายไดจ้ากการขาย

เป็นเงนิสด รวมทัง้สนิคา้คงเหลอืทีเ่ป็นวัตถุดบิมอีัตราหมุนเวยีนค่อนขา้งเร็ว ท าใหจ้ านวนวันหมุนเวยีนลูกหนี้และสนิคา้

คงเหลอือยูใ่นระดบัต า่ ในขณะเดยีวกนัดา้นหนีส้นิหมนุเวยีน บรษัิทฯ ไดรั้บเครดติจากเจา้หนีก้ารคา้จากการซือ้วตัถดุบิ 

ความสามารถในการช าระหนี ้

อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ31 ธันวาคม 2560 อยู่ที ่0.15 

เทา่ และ 0.11 เทา่ ตามล าดบั สาเหตหุลกัมาจากเจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและคา่ซือ้ทรัพยส์นิเพิม่สงูขึน้   

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

0.55 เทา่ ตามล าดบั ซึง่อยูใ่นระดบัทีต่ า่กวา่ 1 เทา่ เนือ่งจากบรษัิทฯ อยูใ่นชว่งขยายสาขาทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั 

มกีารลงทุนสรา้งสว่นเพิม่เตมิโรงงานเพือ่รองรับการขยายตัวของธุรกจิ  รวมถงึการจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

และจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร สง่ผลใหก้ระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานไมเ่พยีงพอ  

อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่รษัิทฯ ยังคงมเีงนิสดคงเหลอืจากการ IPO ในเดอืนธันวาคม 2559 จ านวนมาก ท าให ้

บรษัิทฯ มีแหล่งเงนิทุนที่เพียงพอในการด าเนินงานและมีความสามารถในการช าระภาระผูกพันที่ดขี ึน้ รวมถงึมีความ

คลอ่งตวัในการด าเนนิธรุกจิมากขึน้ 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
   

 

  

95 

 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

บรษัิทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนี้แลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บรษัิทฯ ขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแลว้ 

(2) บรษิทฯ ไดจั้ดใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั

ทัง้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิัตติามระบบดังกลา่ว และบรษัิทฯ 

ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคมุภายใน ณ วันที ่26 กมุภาพนัธ ์2562 ตอ่ผูส้อบบัญชแีละกรรมการ

ตรวจสอบของบรษัิทฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิท

ยอ่ย  

ในการนี ้เพือ่เป็นหลักฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิทฯ ได ้

มอบหมายให ้นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ 

นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ ก ากับไว ้บรษัิทฯ จะถอืว่าไม่ใชข่อ้มูลทีข่า้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดังกล่าว

ขา้งตน้ 

 ชือ่ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1. นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ  

2. นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

 

 

 

 

 ชือ่ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ 

    นายแมท่ัพ ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 

 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทัฯ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร  ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทัฯ  

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกลุ 

ประธานกรรมการ / 

 กรรมการอสิระ/  กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

 

    วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ   

    27 เมษายน 2560 

 

 

63 - ปรญิญาโท  ศลิปศาสตร ์สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัดี

ทรอยซ ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลยัดทีรอยซ ์ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (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 หุน้ 

หรอื 0.07%   

-ไมม่-ี 

 

 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู 

กจิการอืน่   

2559 - 2560 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ บจ.อมิแพค อเิลคตรอนส ์

สยาม  (ธรุกจิพลังงาน) 

2559 - 2560 กรรมการ บจ. อมิแพค โซลา่ร ์ 

(ธรุกจิพลงังานทดแทน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. เจเอเอส แอสเซท็  

(ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย)์ 

2554 – 2558 ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่(ธรุกจิ

สือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จดีซี ี(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็ม ซเีจโอชอ้ปป้ิง  

(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มแซท(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มทวี ี(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มบ ี(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็ม วัน ทวี(ีธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มเอชดดีจิทิัลทวีเีท

รดดิง้ (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็ม แชนแนล (ธรุกจิ

สือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มเอสด ีดจิทิัลทวี ี 

เทรดดิง้ (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอส-วัน (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ดจิติอลเจน (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ดจิสิตรมี (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เดอะนวิสท์วี ี(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ทร ี-อารด์(ีธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. ทนีทอลก์ (ธรุกจิสือ่) 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

2558 กรรมการ บจ. เรดโิอ คอนเซป็  (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. อมิเมจ พับลชิชิง่ (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เอเจนอเีวน้ทเ์อเจนซี ่(ธรุกจิ

สือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทมม์เีดยี (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. เอสทจีเีอ็มเอ็ม (ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มแชนแนล (ธรุกจิ

สือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ 

(ธรุกจิสือ่) 

2558 กรรมการ บจ. จเีอ็มเอ็มวันทวีเีทรดดิง้  

(ธรุกจิสือ่) 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

2. นายววิัฒน ์

   กนกวัฒนาวรรณ/2 

 รองประธานกรรมการ / 

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

   

  วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ เป็น

กรรมการลา่สดุ      

26 เมษายน  2561 

 

 

 

64 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเคนตั๊กกี ้ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

 

4,275,000 

หุน้ หรอื 

0.52%   

- บดิาของนางสาว 

กลุพัชร ์ 

กนกวัฒนาวรรณ  

และนายมลิล ์

กนกวัฒนาวรรณ 

- นา้ของนายแมท่พั 

ต.สวุรรณ 

2558 – ปัจจบุนั 

 

รองประธานกรรมการ  บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กจิการอืน่   

2522- 2561 กรรมการ และประธานบรหิาร บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหาร
ทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

อดตี – 2560 กรรมการ บจ. โอคนิอส (ธรุกจิอาหาร
ทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

อดตี – 2560 กรรมการ บจ. เจา้พระยาหอ้งเย็น (ธรุกจิ
ใหเ้ชา่ทีด่นิ) 

อดตี – 2560 กรรมการ บจ. ทักษิณสมทุร (ธรุกจิให ้
เชา่ทีด่นิ) 

อดตี – 2560 กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ (ธรุกจิ
อาหาร) 

อดตี - 2560 กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนก
ธร (ธรุกจิอาหาร) 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 

  

กรรมการอสิระ และประธาน 

กรรมการตรวจสอบ  / 

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

    วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็น

กรรมการ   

  ลา่สดุ 26 เมษายน 2561 

 

60 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรDirector Accreditation 

Program (DAP) 

 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07%    

-ไมม่-ี 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กจิการอืน่   

2557 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหาร

ทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

2536 – 2557 

 

ผูจั้ดการโรงงาน บมจ. แพ็คฟู้ด (ธรุกจิอาหาร

ทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

4. ดร. ธรรมนูญ  

อานันโทไทย 

  

   

กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

  

   วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ : 

27 เมษายน 2560 

 

62 - ปรญิญาเอก การจัดการระหวา่ง

ประเทศมหาวทิยาลยัวอลเดน 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัซาราโซตา้ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัชแีละการจัดการ 

วทิยาลยัแอคเคริด์ – เซนตปี์เตอร์

เบริก์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูร 

 Directors Certification Program 

(DCP) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

 Audit Committee Program 

(ACP) 

 The Role of Chairman 

Program (RCP) 

562,500 หุน้ 

หรอื 0.07%   

-ไมม่-ี 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กจิการอืน่   

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. หลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ 

เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์(ธรุกจิ

การเงนิ) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ 

(ธรุกจิการเงนิ) 

2550 -ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี  

(ธรุกจิบรกิาร) 

2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 

(ประเทศไทย) (ธรุกจิการเงนิ) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรัพย ์เมอรช์ัน่ 

พารท์เนอร ์(ธรุกจิการเงนิ) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูนีย่นกรุ๊ป (ธรุกจิ

อาหารทะเลและอาหารแช่

แข็ง) 

2544 - 2558 คณะอนุกรรมการบรหิารและ

คณะอนุกรรมการส านักงานหกั

บญัช ี

คณะกรรมการตลาดสนิคา้

เกษตรลว่งหนา้แหง่ประเทศ

ไทย  
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

 Understanding the 

Fundamental of Financial 

Statement (UFS) 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารใน

คณะกรรมการสายงาน

เศรษฐกจิ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย 

2552 - 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

2548 - 2558  กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 

(ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย)์ 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 

/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ

(ปี) 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

5. นายแมท่ัพ ต.สวุรรณ/2 

 กรรมการและกรรมการ

ผูจั้ดการ 

 

  วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ  : 

26 เมษายน 2561 

 

45 - ปรญิญาโท ออกแบบผลติภัณฑ ์

Pratt Institute ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน School of 

Visual Arts, นวิยอรค์,  ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ วทิยาลยั

เซนตโ์ทมัส อควนิาส ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

- ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) หลักสตูร  Director 

Accreditation Program (DAP) 

239,793,750 

หุน้ หรอื 

29.00% 

- หลานของนายววิฒัน ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และ 

กรรมการผูจั้ดการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  

 

บจ. ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม 

 

กจิการอืน่   

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

2547- ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พรมีา พับลชิชิง่ (ธรุกจิ

สิง่พมิพ)์ 

6. นางสาวกลุพัชร ์ 

กนกวัฒนาวรรณ/2 

 กรรมการและรองกรรมการ

ผูจั้ดการ 

  วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็น

กรรมการลา่สดุ : 

28 มนีาคม 2559 

  

37 - ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิหลักสตูร

นานาชาต ิเอกการตลาด

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนยีบัตรสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูร 

 

259,669,759 

หุน้ หรอื

31.80% 

 

- บตุรของนายววิัฒน ์

กนกวัฒนาวรรณ 

- พีส่าวนายมลิล ์ 

กนกวัฒนาวรรณ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ

ผูจั้ดการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  บจ. ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม 

กจิการอืน่   

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจรญิ  

(ธรุกจิอาหาร) 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ 
/ วนัทีไ่ดร้บัต าแหนง่ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา 
สดัสว่น 

การถอืหุน้ในบรษิทั
ฯ/1 (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 

7. นายมลิล ์กนกวัฒนาวรรณ/2 
 กรรมการ / ผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ / 
เลขานุการบรษัิท 

    วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้  
   เป็นกรรมการลา่สดุ: 
  27 เมษายน 2560 

32 
 

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์
สาขาวชิาเศรษฐศาสตรห์ลกัสตูร
นานาชาต ิจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

14,982,187 หุน้ 
หรอื 1.80%   

- บตุรของนายววิัฒน ์
กนกวัฒนาวรรณ 

- นอ้งชาย 
นางสาวกลุพัชร ์ 
กนกวัฒนาวรรณ 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ  
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
 

2560 – 
ปัจจบุนั 
 

เลขานุการบรษัิท 
 
 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
 
 

กจิการอืน่ 
 

 
 

 
 

2555 – 2559 
 

ผูจั้ดการธรุกจิสมัพันธ ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 
(ธรุกจิการเงนิ) 

8. นายทรงพล ทัศนาเสถยีรกจิ 
 ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

43 - ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

450,087 หุน้  
หรอื  0.06 % 

-ไมม่-ี 2553 - 
ปัจจบุนั 

ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

   

   

9. นางสาวอไุรวรรณ  
สมานวงศ ์

 ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

40 - ปรญิญาตร ีคหกรรมศาสตร ์
อาหารและโภชนาการ-พัฒนา
ผลติภัณฑ ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 

368,787 หุน้ หรอื   
0.05%   

-ไมม่-ี 2550 - 
ปัจจบุนั 

ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

10. นางสาวชไมพร  
ตัง้กติตสิวุรรณ์ 

  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

40 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
California State Polytechnic 
University Pomona ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัช ี(เกยีรตนิยิม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

320,187 หุน้ หรอื 
0.04%   

-ไมม่-ี 2556 - 
ปัจจบุนั 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

กจิการอืน่   

2550 - 2556 Chief Accountant บจ. บ ารงุราษฎร ์อนิเตอร ์
เนชัน่แนล (ธรุกจิ
โรงพยาบาล) 

หมายเหต:ุ  /1 เมือ่ 28 ธันวาคม 2561  

      /2 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ 
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ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

บรษิทั 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

นายปรยีม์น  
ป่ินสกลุ 

นายววิฒัน ์
กนกวฒันา
วรรณ 

นายพเิชษฐ  
ภมีะโยธนิ 

ดร. ธรรมนูญ 
อานนัโทไทย 

นายแมท่พั  
ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุ
พชัร ์ 

กนกวฒันา
วรรณ 

นายมลิล ์ 
กนกวฒันา
วรรณ 

นายทรงพล 
ทศันาเสถยีร

กจิ 

นางสาวอไุร
วรรณ  

สมานวงศ ์

นางสาว 
ชไมพร  
ต ัง้กติติ
สวุรรณ์ 

 

บรษัิทฯ 
1. บมจ. อาฟเตอร ์ย ู C,ID,AC VC,D ID,CAC ID,AC D,MD D,M D,M,CS M M M  

บรษัิทยอ่ย            

2. บจ. ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม     D D      

3.  เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007     D D      

4.  After You Hong Kong Ltd.      D D D     

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง            

5.  บจ. หลกัทรัพยจั์ดการ
กองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์

   D        

6. บจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์    D        

7. บมจ. เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี    D,AC        

8. บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล    D,AC        

9. บมจ. หลกัทรัพย ์เมอรช์ัน่  
พารท์เนอร ์

   D        

10. บมจ. ไทยยเูนีย่นกรุ๊ป    ID,AC        

11. สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

   D        

12.บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007     D D      

13. บจ. พรมีา่ พับลชิชิง่     D       

หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอสิระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, MD-กรรมการผูจั้ดการ, M-
ผูบ้รหิาร, CS – เลขานุการบรษัิทฯ  
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัยอ่ย 

กรรมการ 

นายแมท่พั ต.สวุรรณ นางสาวกลุพชัร ์กนกวฒันาวรรณ นายมลิล ์ กนกวฒันาวรรณ 

1. บจ. ออร่ัม แอนด ์ออร่ัม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม - 

2. บจ. เอ็ม แอนด ์เอ็ม 2007 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม - 

3. After You Hong Kong Limited กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและทมีงานของบรษิทัฯ  

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นาย จมุพฏ  ไพรรัตนากร /  

หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน 

 

38 - บญัชมีหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผลงานทางวชิาการ (งานแตง่ เรยีบ

เรยีง แปล วจัิย บทความ) 

• รว่มปรับปรงุ หนังสอื การสอบบญัช ี

และการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

(32444) ของ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

2558 – ปัจจบุนั คณะท างานจัดท ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิส าหรับกจิการ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มมาถอื

ปฏบิตั ิ

สภาวชิาชพีบญัชฯี 

2554 - ปัจจบุนั หุน้สว่น ฝ่ายสอบบญัช ี บรษัิท สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั 

2554 – 2558 อนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐาน

การบญัช ี

สภาวชิาชพีบญัชฯี 

2548 – 2553 ผูจั้ดการดา้นสอบบญัช ี บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบ

บญัช ีจ ากดั 

2544 – 2548 ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชอีาวโุส บรษัิท ส านักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากดั 

2. นางสาวพชัราภรณ์ 

แขดสนัเทยีะ / 

หวัหนา้งาน 

26 บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

 

2558 - ปัจจบุนั พนักงาน บรษัิท สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั 

3. นางสาวณัฐธดิา  คงคะสนิธุ ์

/ หวัหนา้งาน 

26 บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

 

2558 - ปัจจบุนั พนักงาน บรษัิท สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั 

 



  
  

 

  
 

 

 

 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

 

 
เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

-ไมม่-ี 



 
 

บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัิ

ตามขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้

จากคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1) นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายปรยีม์น ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวกอบสกาว  เอีย่มสรุยี ์ ท าหนา้ทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวมทัง้ส ิน้ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุ

ครบทกุครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งครบถว้น และเป็นอสิระตามที่

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยในปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดจั้ดใหม้วีาระการประชมุรว่มกบัผูส้อบ

บญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้รว่มดว้ย 1 ครัง้ ส าหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อืน่ๆ เป็นการประชมุรว่มกบัฝ่าย

จัดการ ผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี ้

1. การสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีของบรษัิทฯ 

รว่มกบัผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีรวมถงึสอบทานประเด็นเกีย่วกบันโยบายการบญัชทีีส่ าคญั การเปลีย่นแปลงในรอบปีทีผ่า่นมา 

ผลกระทบในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ และรายการทีไ่มใ่ชร่ายการปกตทิีม่นัียส าคญั รวมถงึขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ีและมี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวีา่งบการเงนิดงักลา่วมคีวามถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีรั่บรอง

ทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ เพือ่ประเมนิ

ความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน โดยพจิารณาจากการสอบทานผลการประเมนิระบบการ

ควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน และไมพ่บประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การด าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการปฏบิตัหินา้ที ่ความรับผดิชอบ และความเป็น

อสิระ ของบรษัิท ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2561 

4. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนั หรอื

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาวา่การท ารายการมคีวามสมเหตสุมผล รวมถงึสอบทาน

วา่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาจาก

ความเป็นอสิระ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏบิตังิาน รวมถงึคา่ตอบแทนในการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ และ

บรษัิทในเครอื และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาและขออนุมตัติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ทีป่ระชมุ
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ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ของบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ดงันี ้ใหท้ าหนา้ทีผู่ส้อบบญัชขีอง

บรษัิทฯ 

            (1)  นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3970 และ / หรอื 

(2)  นางสาวมณี   รัตนบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ / หรอื 

(3)  นางสาววไิลลกัษณ์  เลาหศรสีกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6140  

6. การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากบัดแูลใหบ้รษัิทด าเนนิกจิการตา่งๆ อยา่ง

ถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทฯ 

ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายดังกลา่วโดยไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั 

7. สอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ใหม้คีวามเชือ่มโยง

กบัระบบการควบคมุภายในเพือ่จัดการความเสีย่งทั่วทัง้บรษัิทฯ โดยไดพ้จิารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสีย่ง แนว

ทางการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึความคบืหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการสอบทานพบวา่ การด าเนนิการบรหิารความ

เสีย่งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ 

8. การรายงานเกีย่วกบัประเด็นทีเ่ป็นขอ้สงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีใ่นการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท หากพบ

หรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท าซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

โดยในรอบปีทีผ่า่นมาไมม่เีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใดทีเ่ป็นขอ้บง่ชีว้า่มเีหตกุารณ์ดงักลา่ว 

โดยสรปุในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยใชค้วามรูค้วามสามารถตดิตามการด าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทในเครอื โดยมคีวามเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอ และมี

ความเห็นวา่บรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื ไดร้ายงานทางการเงนิในสาระส าคญัอยา่งถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้และจัดท าขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองโดยทั่วไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และในการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิอยา่ง

ครบถว้น มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมผีูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในทีม่คีวามเป็น

อสิระและมคีณุสมบตัเิหมาะสม ทีช่ว่ยใหก้ารสอบบญัชแีละระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

                                                                                                           

                                                                      ( นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ)   

                                                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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