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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจร้านของหวานท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน และ

รักษาความนิยมของผู้บริโภคในสนิค้าของ “อาฟเตอร์ ย”ู ให้มีความตอ่เน่ือง ด้วยความใสใ่จในรายละเอียดรวมถึงการสร้างสรรค์

เมนใูหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการเพ่ิมสาขาร้านขนมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหวัเมืองใหญ่ในตา่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัแสวงหาโอกาสใน

การขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ รวมถึงขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าและขยายสายผลติภณัฑ์สนิค้าอีกด้วย 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

2548 - บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท ซีมนัช์ จํากดั โดยครอบครัวกนกวฒันาวรรณ ครอบครัว ต. สวุรรณ และ

เครือญาต ิเพ่ือประกอบธุรกิจร้านอาหาร ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 2 ล้านบาท  

2550 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาทในเดือนมีนาคม  

- เปลีย่นแปลงการดําเนินธุรกิจเป็นร้านของหวาน เร่ิมดําเนินกิจการร้านของหวานภายใต้แบรนด์ อาฟเตอร์ 

ย ูโดยเปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาแรก ท่ีเจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 

2551 - เปลีย่นช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั เพ่ือให้สอดคล้องกบัตราสนิค้าของบริษัทฯ 

2552 - เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาท่ี 2  คือ สาขาลา วิลลา่ พหลโยธิน 

2553 - บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยได้จัดตัง้บริษัท อาฟเตอร์ ยู 2007 จํากัด(“อาฟเตอร์ ย ู

2007”)  ขึน้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2553 และได้โอนซือ้ทรัพย์สนิทัง้หมดของอาฟเตอร์  ย ูสาขาทองหลอ่เข้า

มาในอาฟเตอร์ ย ู2007  

- เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหมจํ่านวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้บริษัทฯ 

- จากเหตกุารณ์ไฟไหม้ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทําให้ร้านอาฟเตอร์ ย ูสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ต้องปิดไป 

2554 - เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหมจํ่านวน 2 สาขา คือ สาขาสยามพารากอน และคริสตลัพาร์ค ภายใต้บริษัทฯ 

- เพ่ิมสายผลติภณัฑ์เพ่ือวางจําหนา่ยสาํหรับการซือ้กลบับ้านหรือเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้และขนมบรรจุห่อ

พลาสติก   

2555 - บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ โดยได้โอนซือ้ทรัพย์สินทัง้หมดของอาฟเตอร์  ย ูสาขาทอง

หลอ่จากอาฟเตอร์ ย ู2007 เข้ามาในบริษัทฯ 

- ขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในศูนย์การค้าและคอมมูนิตีม้อลล์ เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาใหม่จํานวน 3 

สาขา คือ เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้บริษัทฯ และอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 และสีลมคอมเพล็กซ์ 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

ภายใต้ อาฟเตอร์ ย ู2007 

- ขยายช่องทางการจดัจําหนา่ย เช่น การบริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี และขายสง่สนิค้า 

2556 - เปิดอาฟเตอร์  ย ูสาขาเซ็นทรัลเวิลด์อีกครัง้ภายหลงัจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ 

- บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุม่ โดยโอนซือ้สินทรัพย์ในการดําเนินงานทัง้หมดของอาฟเตอร์  ย ู2007 

จํานวน 2 สาขาได้แก่ สาขาอินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3  และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ เข้ามาในบริษัทฯ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

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

ธนัวาคม เพ่ือรองรับการขยายการดําเนินงานและสาขาของบริษัทฯ  

- ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเปิดสาขาใหม ่2 สาขา คือ เดอะมอลล์บางกะปิ และสยามสแควร์วนั 

- ขยายสายผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านไอศกรีมโฮมเมดเคร่ืองหมายการค้า ครัม (Crumb) สาขาแรกท่ี

สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ในเดือนมิถนุายน 

- เร่ิมจําหนา่ยของท่ีระลกึภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ู

2558 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท ในเดือนเมษายนเพ่ือรองรับการขยายการ

ดําเนินงานและสาขาของบริษัทฯ  

- ขยายสาขาครอบคลุมการขยายตวัของเขตเมือง โดยเปิดอาฟเตอร์  ยู สาขาใหม่จํานวน 5 สาขา คือ 

สาขาคริสตลัราชพฤกษ์ ทา่มหาราช เมกาบางนา เดอะมอลล์บางแค และฟิวเจอร์พาร์ครังสติ 

- ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวดัสมุทรสาคร เพ่ือตอบสนองการขยายตวัของ

ธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต 

- บริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ขึน้เพ่ือ

ดําเนินการจดัซือ้วตัถดุิบในการผลติให้แก่บริษัทฯ 

- ปิดร้านไอศกรีมโฮมเมด Crumb ท่ีสาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ในเดือนกนัยายน เน่ืองจากผลการดําเนินงาน

ไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ 

2559 - เร่ิมดําเนินการผลิตสําหรับโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือน

มกราคม 

- ขยายสาขาอาฟเตอร์ ย ูอยา่งตอ่เน่ือง โดยเปิดสาขาใหม่ 3 สาขา คือ เทอร์มินอล 21 ซีคอนสแควร์ และ

เซ็นทรัลป่ินเกล้า 

- ขยายสายผลติภณัฑ์ใหม ่โดยเปิดร้านนํา้แขง็ไสเคร่ืองหมายการค้า เมโกริ สาขาแรกท่ีเดอะคอมมอนส์ 

ซอยทองหลอ่ 17 ในเดือนกมุภาพนัธ์ และสาขาท่ี 2 ท่ีสยามสแควร์วนั ในเดือนมิถนุายน 

- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 

ในเดือนมีนาคม 

- เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 

บาทและเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 54 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559 
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

- เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 56 ล้านบาท เป็น 72.50 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ 

จํานวน 1.50 ล้านหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทจํานวน 1.91 ล้านหุ้น และประชาชนจํานวน 

161.59 ล้านหุ้น 

- บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 165 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่

ประชาชน (IPO) ซึง่รวมถึงการเสนอขายตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในวนัท่ี 14 

-16 ธนัวาคม 2559 

- บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ MAI ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

- ก่อสร้างสํานกังานแห่งใหม่ เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน สถานท่ีฝึกอบรมพนกังาน และศูนย์กระจาย

สนิค้า เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

2560 - เปิดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 สาขา ได้แก่ สาขาเมืองทองธานี  

โรงพยาบาลกรุงเทพ เอสพละนาดรัชดา มาบุญครอง  เดอะพรอมานาด เซ็นทรัลบางนา  และ 

เซ็นทรัลเวสเกต 

- เปิดสาขาแรกของอาฟเตอร์ ย ูในตา่งจงัหวดัท่ีเดอะมอลล์ โคราช 

- ขยายสายผลติภณัฑ์ใหมโ่ดยเปิดร้าน  “อาฟเตอร์ ย ูทเุรียน“ ท่ีสยามพารากอนในเดือนพฤษภาคม  

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

Critical Control Points (HACCP) for Food Safety Management System ในเดือนมิถนุายน  

- เร่ิมให้บริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี (Catering) ในตา่งประเทศเป็นครัง้แรกท่ีประเทศสิงคโปร์ในเดือน

กนัยายน และประเทศมาเลเซียในเดือนธนัวาคม 

- เพ่ิมการขายผลติภณัฑ์ในลกัษณะ Co-Branding กบับริษัทตา่งๆ  

- บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคณุเป็นโรงงานดีเด่นตามโครงการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน

ในการกํากบัโรงงาน ประจําปี 2560 

2561 - เปิดอาฟเตอร์ ย ูสาขาใหมใ่นกรุงเทพฯ 2 สาขา ได้แก่  ออฟฟิศ เซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัลพระราม 2   

- เปิดอาฟเตอร์ ยู สาขาต่างจังหวดั 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่  เซ็นทรัลพลาซ่าอดุรธานี  

และเทอร์มินอล 21 พทัยา  

- พฒันาบรรจภุณัฑ์เป็นพิเศษสาํหรับสนิค้าในร้าน เพ่ือเพ่ิมจํานวนสนิค้าท่ีสามารถขายผา่นช่องทาง Food 

Delivery โดยสนิค้าจะถกูจดัเตรียมจากสาขาท่ีใกล้จุดหมายของลกูค้า ซึ่งช่วยเพ่ิมยอดขายต่อสาขาให้

สงูขึน้โดยท่ีไมต้่องเพ่ิมคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและพนกังาน 

- เพ่ิมผลติภณัฑ์ใหมส่าํหรับสนิค้าซือ้กลบับ้านในกลุม่ขนมปัง คือ ขนมปังเนยโสด และขนมปังนมโสด 

- โรงงานผลิตได้รับมาตรฐานฮาลาล ในสินค้าของหวาน และเคร่ืองดื่ม เลขทะเบียนท่ี I 420 / 2018 ใน

เดือนตลุาคม 

2562 - ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร์ ยู สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ได้แก่  สาขาไอคอนสยาม วนั-โอ-วนั 

เดอะเทิร์ดเพลส เดอะมาร์เก็ตแบงคอก อีเลฟเวน่แบงคอก  

- เปิดอาฟเตอร์ ย ูสาขาตา่งจงัหวดั 2 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลป่าตอง และเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ 

- ลงทนุเพ่ิมในเคร่ืองจกัรเพ่ือให้โรงงานสามารถรองรับกําลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้สําหรับการผลิตสินค้ากลุม่
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ปี พัฒนาการที่สาํคัญ 

ซือ้กลบับ้าน โดยเฉพาะขนมปังซึ่งมีการออกรสชาติใหม่ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงรับจ้างผลิตเพ่ือขายให้กับ

บริษัทตา่งๆ ในลกัษณะของงาน OEM 

- ขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า โดยเน้นการขายผ่านทาง Pop-up Store เพ่ิมมากขึน้ โดยการจดัตัง้ 

Pop-up Store มีด้วยกนั 2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็นร้านค้าท่ีมีโต๊ะและพืน้ท่ีให้นัง่ รวมทัง้มีเมนสูินค้า

คล้ายกับเมนูในร้านสาขาอาฟเตอร์ ยู และแบบท่ีสองจะเป็นบูธขนาดเล็กท่ีเน้นตัง้อยู่ในพืน้ท่ีมีคน

หนาแนน่ และเมนสูนิค้าท่ีขายจะเป็นเมนท่ีูเป็นหมวดซือ้กลบับ้านเป็นหลกั 

- เร่ิมการก่อสร้างอาคารโรงงานหลงัใหม่เพ่ิม เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการสง่ออกและ

งานตา่งประเทศ 
 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ภายใต้นโยบายการดําเนินงานตามประเภทธุรกิจ โดยมี

โครงสร้างธุรกิจ ดงันี ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. อาฟเตอร ์ยู
จําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม

บจ. ออรั�ม แอนด ์ออรั�ม
จําหน่ายสนิคา้และอปุกรณ์เบเกอรี�

บจ. เอ็มแอนดเ์อ็ม 2007
จําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม

After You Hong Kong Limited
แฟรนไชส์รา้นจําหนา่ยอาหารและ

เครื�องดื�ม

100%100% 100%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถแบง่ตามประเภทการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

ประเภทของธุรกิจ 

 

ดําเนินการ

โดย 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย        

1. ร้านขนมหวาน  บริษัทฯ   1,111.13 92.19 832.23 94.49 704.29 95.77 

2. การขายสนิค้าและวตัถดุิบ บริษัทฯ 46.68 3.87 24.84 2.82 13.59 1.85 

3. การขายและการจดังาน

นอกสถานท่ี 

บริษัทฯ 35.60 2.96 14.02 1.59 6.08 0.83 

4. แฟรนไชส์ บริษัทยอ่ย 0.90 0.07 - - - - 

รายได้จากการขายรวม  1,194.31 99.09 871.09 98.90 723.96 98.45 

รายได้อ่ืน  10.94 0.91 9.64 1.10 11.42 1.55 

รวม  1,205.25 100.00 880.73 100.00 735.38 100.00 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืน เช่น ดอกเบีย้รับ กําไรจากเงินลงทนุ รายได้จากการขายเศษวสัด ุรายได้ค่าฝากขายหนงัสือ รายได้จากบตัรของขวญั

ท่ีหมดอายแุละลกูค้าไม่ได้นํามาใช้ และเงินชดเชยต่างๆ 
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1) ธุรกิจร้านขนมหวาน  

1.1) ร้านอาฟเตอร์ ย ู 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการร้านขนมหวาน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ูซึง่มีแนวการตกแตง่ร้านท่ีให้บรรยากาศอบอุ่น

เหมือนอยูก่บัครอบครัว และด้วยแนวคิดของร้านท่ีดสูบายเป็นกนัเอง และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ทําให้กลุม่ผู้บริโภค มี

หลากหลายครอบคลมุทกุเพศ วยัและอายตุัง้แตเ่ด็กนกัเรียนไปจนถึงผู้สงูอาย ุดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีผลติภณัฑ์ท่ีเป็นของหวานและ

เคร่ืองดื่มรวมกวา่ 100 รายการ แบง่เป็นประเภทหลกัๆ ดงันี ้

– ของหวาน ประกอบด้วย ของหวานปรุงสดเสิร์ฟร้อนคู่กบัไอศกรีม โดยมีเมนหูลกัท่ีได้รับความนิยมอย่างสงูจากลกูค้า 

เช่น สนิค้ากลุม่ ฮนัน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา นํา้แข็งไสคากิโกริ เมนอูาหารเช้าท่ีทําจากแพนเค้ก เค้ก ไอศกรีม  

– เคร่ืองดื่ม เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต นํา้ผลไม้ป่ัน  

– ของท่ีระลกึ เช่น เสือ้ สมดุ และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการทําขนม แก้วนํา้  

– สนิค้าสาํหรับการซือ้กลบับ้านหรือเป็นของฝาก เช่น คกุกี ้ขนมปัง ทอฟฟ่ีเค้ก เคร่ืองดื่มบรรจขุวด  

 
ชิบูย่า ฮนันีโ่ทส 

 
สตรอว์เบอร์รี ชีสเคก้ คากิโกริ  ลาเตร้้อน 

 
เคร่ืองดืม่บรรจขุวด 

 
ช็อคโกแลตลาวา  แพนเคก้ไสก้รอกไข่ดาว โบบา คาราเมล ครีม ที ของทีร่ะลึก 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ร้านขนมหวานอาฟเตอร์ ย ูมีจํานวนทัง้สิน้ 37 สาขา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ สาขา จังหวดั ลักษณะที่ตัง้ของสาขา เวลาการให้บริการ 

1 เจ อเวนิว ซอยทองหลอ่ 13 กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 24.00 

2 ลา วิลลา่ พหลโยธิน กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 23.00 

3 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 9.30 – 22.30 

4 คริสตลัพาร์ค  กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 23.00 

5 เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

6 อินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 23.00 

7 สลีมคอมเพลก็ซ์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.30 – 22.00 

8 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

9 เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.30 – 21.30 

ศ. 10.30 – 22.00 

ส. 10.00 – 22.00 

อา. 10.00 – 21.30 

10 สยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 12.00 – 24.00 

11 คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์  นนทบรีุ คอมมนิูตีม้อลล์ 11.00 – 22.00 

12 ทา่มหาราช  กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 10.00 – 22.00 

13 เมกาบางนา  สมทุรปราการ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

14 เดอะมอลล์บางแค  กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-ศ. 10.30 – 22.00 

ส-อา. 10.00 – 22.00 

15  ฟิวเจอร์พาร์ครังสติ ปทมุธานี ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.30 – 21.30 

ศ. 10.30 – 22.00 

ส-อา. 10.00 – 22.00 

16 เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

17 ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-ศ. 10.30 – 21.30 

ส-อา. 10.00 – 21.30 

18 เซ็นทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.30 – 21.30 

ศ. 10.30 – 22.00 

ส. 10.00 – 22.00 

อา. 10.00 – 21.30 

19 เมืองทองธานี นนทบรีุ ศนูย์ประชมุ 10.00 – 22.00 

20 โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ โรงพยาบาล 7.30 – 21.30 

21 เอสพลานาด รัชดา กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

22 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

23 เดอะ พรอมานาด กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 
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ลาํดับ สาขา จังหวดั ลักษณะที่ตัง้ของสาขา เวลาการให้บริการ 

24 เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.30 – 21.00 

ศ. 10.30 – 22.00 

ส-อา. 10.00 – 22.00 

25 เดอะมอลล์ โคราช นครราชสมีา ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.00 – 21.00 

ศ-อา. 10.00 – 21.30 

26 เซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบรีุ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 10.00 – 21.30 

ศ-อา. 10.00 – 22.00 

27 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศ กรุงเทพฯ อาคารสาํนกังาน จ-ศ. 8.00 – 20.00 

ส. 11.00 – 18.00 

อา. ปิด 

28 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ เชียงใหม ่ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 11.00 – 21.30 

ศ. 11.00 – 22.00 

ส-อา. 10.00 – 22.00 

29 เซ็นทรัลพลาซา่ อดุรธานี อดุรธานี ศนูย์การค้า จ-ศ. 10.30 – 21.00 

ส-อา. 10.00 – 21.00 

30 เซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-พฤ. 11.00 – 21.00 

ศ. 11.00 – 22.00 

ส. 10.00 – 22.00 

อา. 10.00 – 21.30 

31 เทอร์มินอล 21 พทัยา ชลบรีุ ศนูย์การค้า 11.00 – 23.00 

32 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

33 วนั-โอ-วนั เดอะเทิร์ดเพลส กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ จ-พฤ. 10.00 – 22.00 

ศ-อา. 10.00 – 23.00 

34 เซ็นทรัล ป่าตอง ภเูก็ต ศนูย์การค้า 10.30 – 24.00 

35 เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า 10.00 – 22.00 

36 อีเลฟเวน่ แบงคอก กรุงเทพฯ คอมมนิูตีม้อลล์ 12.00 – 24.00 

37 เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ สงขลา ศนูย์การค้า จ-พฤ. 11.00 – 21.00 

ศ-อา. 10.00 – 21.30 

 

1.2) ร้านเมโกริ  

ในปี 2558 เมนนํูา้แข็งไส คากิโกริ ท่ีให้บริการในร้าน อาฟเตอร์ ย ูได้รับความนิยมและผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

จนได้รับการบรรจุเป็นเมนหูลกัของร้าน ในปี 2559 บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้

ขยายสายผลติภณัฑ์สูร้่านนํา้แข็งไสภายใต้ช่ือ ” เมโกริ “ ซึง่ร้านนํา้แข็งไสนีม้ีแนวการตกแต่งร้านท่ีให้บรรยากาศแบบสบายเป็น

กนัเอง ทําให้ผู้บริโภครู้สกึผอ่นคลายเสมือนอยูบ้่าน ด้วยแนวคิดของร้านนํา้แข็งไสท่ีเป็นของหวานคูก่บัเขตเมืองร้อนของประเทศ

ไทย กลุม่ผู้บริโภคจึงมีความหลากหลายไมใ่ชเ่พียงแคก่ลุม่ นกัเรียน นกัศกึษา คนทํางาน เทา่นัน้ แตค่รอบคลมุไปถึงกลุม่แมบ้่าน 
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ไปจนถึงผู้สงูอาย ุซึ่งมีผลิตภณัฑ์เป็นนํา้แข็งไสหลากหลายเมนูท่ีถูกเลือกสรรพิเศษ อาทิ Ichigo and yogurt, Mont Blanc 

Chestnut, Hojicha, Ume เป็นต้น 

    
Ichigo and Yogurt Mont Blanc Chestnut Hojicha Ume 

สาขาร้านเมโกริ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจํานวน 1 สาขา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สาขา จังหวดั ลักษณะที่ตัง้ของสาขา เวลาการให้บริการ 

สยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ ศนูย์การค้า จ-ศ. 12.00 – 22.00 

ส-อา. 11.00 – 22.00  
 

2) ธุรกิจการขายสนิค้าและวตัถดุิบ และการรับจ้างผลติ 

บริษัทฯ รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

ผู้ประกอบการสายการบิน และร้านอาหาร ซึ่งมีผลิตภณัฑ์หลกัท่ีจําหน่าย อาทิ พาย คุกกี ้ขนมปัง และมีบริการจดัอาหารว่าง 

หรือ Snack Box สาํหรับลกูค้าในโอกาสต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการขายสินค้าและวตัถดุิบให้กบัผู้ประกอบการร้านอาหาร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าฃองผู้ประกอบการนัน้ๆ เอง โดยสินค้าและวตัถดุิบท่ีจําหน่ายมีทัง้ท่ีเป็นสินค้าท่ีบริษัทฯ ขายอยูแ่ล้ว 

และสนิค้าท่ีผลติขึน้ใหมต่ามความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย     

                                         

                             

สินคา้ทีผ่ลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ให้กบัลูกค้ากลุ่มต่างๆ 
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3) ธุรกิจการขายและการบริการจดังานนอกสถานท่ี  

บริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าไปสูก่ารบริการจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี เช่น งานสงัสรรค์ งานแตง่งาน งาน

จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลกัท่ีได้ให้บริการ เช่น ชิบูย่า ฮันน่ีโทส ช็อคโกแลตลาวา สตรอว์เบอร์รีครัมเบิล้ และอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคให้ทัว่ถึง บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจดัจําหนา่ยสนิค้าโดยเน้นการขาย

ผ่านทาง Pop-up Store เพ่ิมมากขึน้ โดยการจดัตัง้ Pop-up Store มีด้วยกนั 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะเป็นบธูท่ีขายเฉพาะ

สนิค้าซือ้กลบับ้านเพียงอยา่งเดียว ซึง่จะเป็นบธูตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีมีคนหนาแน่น อย่างเช่นในสถานี BTS และ MRT โดนเน้นท่ีลกูค้า

สามารถเลือกซือ้สินค้าอาฟเตอร์ ยู ได้อย่างรวดเร็ว และรูปแบบท่ี 2 จะเป็นรูปแบบบูธท่ีมีโต๊ะและพืน้ท่ีให้นัง่ และมีเมนูสินค้า

คล้ายกบัเมนใูนร้านขนมอาฟเตอร์ ย ูซึ่งบธูรูปแบบนีม้กัจะตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยการออกบธูขายสินค้าในสถานท่ี

ตา่ง ๆ สง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ในหลายด้าน ซึง่รวมถึงการทดลองตลาดในพืน้ท่ีตา่ง ๆ และเน่ืองจากการออกบธูสามารถจดัตัง้ได้โดย

ใช้เวลาและเงินลงทนุเพียงเลก็น้อย ทางบริษัทฯ จงึมีความยืดหยุน่สงูในการขยายพืน้ท่ีเพ่ือเข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีมีศกัยภาพ       

                    

การขายนอกสถานที่ 

      

            

การบริการจดังานนอกสถานที่ 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

2.2.1 การสร้างความแตกต่างในผลติภณัฑ์และบริการ 

ปัจจยัท่ีสง่ผลให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งก้าวหน้าและมัน่คงในธุรกิจขนมหวานและเบเกอร่ี คือ การสร้างความแตกตา่งในผลติภณัฑ์

และบริการของบริษัทฯ จากผู้ประกอบการรายอ่ืน (Differentiate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การรับรู้และเป็นท่ีรู้จกัของผลติภณัฑ์และบริการ (Brand Awareness)  

จากการเปิดตวัสาขาแรกของร้านขนมหวานและเบเกอรร่ีภายใต้ช่ือ “อาฟเตอร์ ย”ู ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอยา่ง

ดีจากผู้บริโภค จากการบอกปากตอ่ปาก และการสือ่สารผา่นทางสงัคมออนไลน์ (Social Network) ถึงคณุภาพผลติภณัฑ์และ

บริการของ อาฟเตอร์ ย ู สง่ผลให้ความนิยมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ อาฟเตอร์ ย ู เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั 

ร้านอาฟเตอร์ ย ู เร่ิมมาจากคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีมีความช่ืนชอบในการทําขนมหวานมา

ตัง้แตเ่ด็ก และจากการสัง่สมประสบการณ์ในการทําขนมหวานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถงึการเขียนหนงัสอืสตูรขนมหวาน 

“May Made” ทําให้เคร่ืองหมายการค้า อาฟเตอร์ ย ู เป็นท่ียอมรับในหมูค่นท่ีรักการทําและรับประทานขนมหวาน ประกอบกบั

ความเป็นตวัตนของร้านท่ีเป็นของหวานสดเสร์ิฟร้อน ความใสใ่จในรายละเอียด และการนําเสนอและสร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ  

ออกมาอยา่งตอ่เน่ือง รวมไปถึงแนวคิดของร้านท่ีดสูบายเป็นกนัเองและสามารถเข้าถงึลกูค้าได้ ทําให้เคร่ืองหมายการค้าอาฟ

เตอร์ ย ูเป็นท่ียอมรับในหมูผู่้ ท่ีช่ืนชอบการรับประทานของหวานทกุเพศ ทกุวยัตัง้แตเ่ด็กนกัเรียน คนทํางาน ตลอดจนถึงผู้สงูอาย ุ 

2) คณุภาพและรสชาติของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นในเร่ืองการคิดค้นผลติภณัฑ์ท่ีมคีวามแปลกใหมข่ึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองและนําเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมีความ

แตกตา่งจากคูแ่ขง่ให้กบัผู้บริโภค รวมถึงคณุภาพของสนิค้า ความสดใหมข่องวตัถดุิบท่ีนํามาใช้ และความหลากหลายของ

ผลติภณัฑ์ บริษัทฯ เร่ิมต้นจากการนําเสนอผลติภณัฑ์ของหวานปรุงสดท่ีทําสดเสร์ิฟคูก่บัไอศกรีม ซึง่มีความแตกตา่งจากร้าน

ขนมหวานทัว่ไปในเวลานัน้ จนได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้ นํารายแรกๆ สาํหรับของหวานปรุงสด บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการ

ควบคมุคณุภาพโดยเร่ิมตัง้แตก่ารจดัหาวตัถดุิบ โดยการคดัสรรวตัถดุิบชัน้ดีและได้มาตรฐานทางโภชนาการ การตรวจสอบ

คณุภาพของวตัถดุิบก่อนนําเข้าสูก่ระบวนการผลติท่ีพิถีพิถนั ซึง่ดาํเนินการโดยโรงงานครัวกลางของบริษัทฯ เอง รวมทัง้บริษัทฯ 

มีระบบการขนสง่วตัถดุิบและอาหารจากโรงงานครัวกลางมายงัร้านสาขาด้วยรถขนสง่ของบริษัทฯ เองรวมทัง้การใช้บริการบริษัท

ขนสง่ท่ีมีมาตรฐาน ทําให้สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ท่ีสง่ไปยงัสาขาตา่งๆ ผลติภณัฑ์ท่ีปรุงท่ีสาขาก็จะมี

การตรวจสอบคณุภาพก่อนท่ีจะเสร์ิฟให้กบัลกูค้า ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มคีณุภาพและมมีาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการพฒันาและคิดค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งสมํา่เสมอ รวมถงึมเีมนพิูเศษเพ่ือนําเสนอแก่ลกูค้าในชว่ง

เทศกาลสาํคญัตา่งๆ เช่น วนั Halloween และวนั Valentine ซึง่โดยเฉลีย่บริษัทฯ จะออกเมนอูาหารแนะนําใหม ่ทกุ 2 เดือน เพ่ือ

สร้างความแปลกใหม ่ เพ่ิมทางเลอืกให้ลกูค้า รวมทัง้สร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ และยงัสง่เสริมให้เกิดการเพ่ิมความถ่ีในการ

รับประทานของหวานของลกูค้าได้อีกด้วย ซึง่เมนดูงักลา่วสว่นใหญ่ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับอยา่งดีจากลกูค้า 

สาํหรับบางเมนท่ีูได้รับความนิยมมากก็จะบรรจเุป็นเมนปูระจําเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์  

เมื่อผู้บริโภคเร่ิมหนัมาให้ความนิยมกบัการซือ้อาหารผา่นช่องทางสง่ถึงบ้าน หรือ Food Delivery บริษัทฯ จึงได้เพ่ิมผลติภณัฑ์

ใหมใ่นกลุม่สนิค้าซือ้กลบับ้านให้มากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันาบรรจภุณัฑ์เป็นพิเศษสาํหรับสนิค้าปรุงสดท่ีเดิมขายแตใ่น

ร้าน เพ่ือให้สนิค้าดงักลา่วสามารถขายผา่นช่องทาง Food Delivery ได้ โดยท่ีลกูค้าจะได้รับสนิค้าท่ีมีคณุภาพและรสชาติ
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เช่นเดียวกบัการรับประทานในร้าน ในการขายผา่นช่องทาง Food Delivery สนิค้าจะถกูจดัเตรียมจากสาขาท่ีใกล้จดุหมายของ

ลกูค้าเพ่ือให้สนิค้าสง่ถงึลกูค้าอยา่งรวดเร็วโดยท่ีคณุภาพและรสชาติยงัคงเดมิ การขายผา่นช่องทาง Food Delivery นีช้่วยเพ่ิม

ยอดขายตอ่สาขาของบริษัทฯ ให้สงูขึน้โดยท่ีไมต้่องเพ่ิมคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสถานท่ีและพนกังาน 

3) การบริการเป็นเลศิ 

บริษัทฯ เน้นยํา้ในเร่ืองคณุภาพการให้บริการและการสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคทกุครัง้ท่ีเข้ามารับประทานของหวานหรือ

ใช้บริการของ อาฟเตอร์ ย ูโดยลกูค้าจะได้รับการต้อนรับจากพนกังานท่ีมีรอยยิม้และใบหน้าท่ีแจม่ใส เป็นกนัเอง มีมารยาทและ

อธัยาศยั ได้รับการแนะนําสนิค้า และการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และคํานงึถึงความสะอาดซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัในธุรกิจ

อาหารและของหวาน ซึง่บริษัทฯ มีผู้จดัการเขต และผู้จดัการฝ่ายควบคมุมาตรฐาน เข้ามาสุม่ตรวจสอบคณุภาพการให้บริการ

ของพนกังานทกุคนตัง้แตพ่นกังานในครัว พนกังานเสร์ิฟ แคชเชียร์ อยา่งสมํา่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนปฏิบตัติาม

ขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ วางไว้ รวมทัง้มีการพฒันาคณุภาพและทกัษะการให้บริการของพนกังานประจําร้านอยูเ่ป็นประจํา เพ่ือให้

ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมกีารสุม่สาํรวจความพงึพอใจของลกูค้าจากการเข้ามารับประทานขนม

หวานท่ีร้านผา่นทางแบบสอบถาม เพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงการบริการอีกด้วย 

4) การสร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภค 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากในการสร้างและรักษาความพงึพอใจของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ให้ความใสใ่จในการ

ปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีได้รับข้อมลูจากการแสดงความเห็นในใบแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคทกุใบ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายให้พนกังานพดูคยุสอบถามความพอใจจากผู้บริโภคอยา่งใกล้ชิด  

5) การรักษาและขยายฐานลกูค้า 

บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารสะสมคะแนนของลกูค้าโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 สมาชิกร้านอาฟเตอร์ ย ูมีประมาณ 370,000 คน 

โดยสมาชิกจะได้รับการสะสมคะแนนทกุ 100 บาทจะได้ 1 คะแนน ซึง่สมาชิกจะได้รับสทิธิประโยชน์จากการสะสมคะแนนโดย

การนําคะแนนสะสมภายในปีมาใช้แลกของรางวลัในปีถดัไป อีกทัง้บริษัทฯ มีการนําเสนอขา่วสารหรือเมนใูหม่ๆ  ของอาฟเตอร์ ย ู

ผา่นทางข้อมลูสมาชิก เชน่ ทางอีเมล เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้ในเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้

บริษัทฯ สามารถนําข้อมลูสมาชิกดงักลา่วไปใช้ในการเก็บสถิตแิละวิเคราะห์ศกึษาข้อมลูสมาชิกเพ่ือทําความเข้าใจพฤตกิรรม

ของลกูค้าได้ดียิง่ขึน้ 

6) การตลาดผา่นสงัคมออนไลน์ 

บริษัทฯ เน้นการทําการตลาดบนสงัคมออนไลน์ (Social Media) ผา่นช่องทางตา่งๆ คือ  

- facebook ของบริษัทฯ  (https://www.facebook.com/afteryoufanpage)   

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

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

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

- Line@ ของบริษัทฯ (@afteryoucafe) 

ซึง่การทําการตลาดผา่นช่องทางดงักลา่วทําให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหมแ่ละกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ซึ่งสว่นมากเป็นกลุม่วยัรุ่น

ท่ีมารับประทานกบักลุม่เพ่ือนหรือพาครอบครัวมารับประทานของหวานท่ีร้าน การทําการตลาดผ่านช่องทางดงักลา่วทําให้เกิด
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การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการซือ้ซํา้ของกลุม่ลกูค้าเดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุม่ลกูค้าใหม่ รวมไปถึงการ

สง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของเคร่ืองหมายการค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางอีเมลจากข้อมลูสมาชิกของร้านอาฟเตอร์ 

ย ูเป็นอีกช่องทางในการนําเสนอสินค้าใหม่ๆ หรือสินค้าตามเทศกาลต่างๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการทําการตลาดแบบปากต่อ

ปาก หรือผ่านสงัคมออนไลน์เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทําให้เกิดการกระตุ้นยอดขาย และมี

ประสทิธิภาพสงู เน่ืองจากสามารถกระจายตวัได้อยา่งรวดเร็วและมีอิทธิพลกบัการตดัสนิใจของลกูค้าสงูในขณะท่ีมีต้นทนุตํ่า 

7) ท่ีตัง้สาขาในจดุท่ีสาํคญั (Strategic Location) 

บริษัทฯ ดําเนินการขยายสาขาโดยเน้นท่ีพืน้ท่ีใจกลางเมืองท่ีเป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีความหนาแนน่ของประชากรกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย

ของบริษัทฯ และขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองทุกปีเพ่ือให้ครอบคลมุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหัวเมืองใหญ่ใน

ต่างจงัหวดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสาขาของร้านอาฟเตอร์ ย ูจํานวน 37 สาขา และร้านเมโกริ จํานวน 1 สาขา 

โดยสว่นใหญ่จะตัง้อยูท่ี่ศนูย์การค้า และคอมมนิูตีม้อลล์ชัน้นํา 

8) บริการสง่เสริมการขายแก่ลกูค้าองค์กร 

บริษัทฯ รับจ้างผลิตสินค้าทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ให้กับลกูค้ากลุ่มต่างๆ ทัง้ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและไม่ใช่ร้านอาหาร ซึ่งสินค้าท่ีจําหน่ายมีทัง้ท่ีเป็นสินค้าท่ีบริษัทฯ ขายอยู่แล้ว และสินค้าท่ีผลิตขึน้ใหม่ตามความ

ต้องการของลกูค้าแตล่ะราย เพ่ือให้ผลติภณัฑ์มีความแตกตา่งและตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ  

2.2.2 ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ มีช่องทางการจําหนา่ย 7 ช่องทาง คอื 1) ร้านขนมหวานของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั 2) การ

ซือ้ของหวานกลบัไปรับประทานท่ีบ้าน 3) การขายและการบริการจดังานนอกสถานท่ี 4) รับจ้างผลติสนิค้า 5) การขายบตัร

ของขวญั (Gift Voucher) 6) การขาย Online ผา่น Website ของบริษัทฯ และ 7) การขายผา่นผู้ให้บริการขนสง่ (Food Delivery) 

2.2.3 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาโดยคํานงึถึงต้นทนุและคา่ใช้จ่ายหลกั เช่น ต้นทนุวตัถดุิบ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน คา่เชา่ 

และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน รวมทัง้การพิจารณาราคาตลาด และคํานงึถงึราคาท่ีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายยอมรับได้ สนิค้าท่ี

บริษัทฯ ผลติและจําหนา่ยเป็นสนิค้าระดบัพรีเมี่ยม ด้วยวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและการใสใ่จในรายละเอียดทกุขัน้ตอน ราคาสนิค้า

จึงถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึสงู บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การกําหนดราคาสนิค้าของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปอยา่ง

สมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัคณุภาพของสนิค้า  

ประเภทร้าน/ เคร่ืองหมาย

การค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกาํหนดราคา 

1. ร้านขนมหวาน อาฟเตอร์ ย ู

(รวมอาฟเตอร์ ย ูทเุรียน)  

ระดบัรายได้ปานกลางถึงสงู  

ตัง้แต่ เด็กนักเ รียน  คนวัยทํางาน ตลอดจนถึง

ผู้ สูงอายุ ท่ีเข้ามารับประทานกับกลุ่มเพ่ือน หรือ

ครอบครัว 

ราคาขนมหวานตอ่จาน  

125 - 345 บาท 

ราคาเคร่ืองดื่มตอ่แก้ว  

80 - 155 บาท  

ราคาสนิค้าซือ้กลบับ้าน 

22 – 175 บาท 
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ประเภทร้าน/ เคร่ืองหมาย

การค้า 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกาํหนดราคา 

2. ร้านนํา้แขง็ไส เมโกริ ระดบัรายได้ปานกลางถึงสงู  

กลุม่นกัเรียน นกัศกึษา วยัรุ่นจนถึงวยักลางคน  

ราคาตอ่จาน / แก้ว  

75 - 245 บาท  
 

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

จากบทวิเคราะห์ของศนูย์วิจยักสกิรไทยเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 คาดการณ์ประมาณการรายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารใน

ประเทศไทยปี 2563 อยูท่ี่ 4.02  –  4.12 แสนล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2562 ซึง่มมีลูคา่รวมอยูท่ี่ประมาณ 4.31 แสนล้านบาท 

คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.41 – 6.73 อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึง่ทําให้จํานวน

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติลดลง และคนไทยเองก็หลกีเลีย่งการไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพ่ือหลกีเลีย่งสถานท่ีมคีนจํานวนมาก 

นอกจากนี ้ การชะลอตวัของเศรษฐกิจและความเสีย่งของการเลกิจ้างงานทําให้ผู้บริโภคในประเทศระมดัระวงัและลดการใช้จา่ย

ลง โดยทางศนูย์วจิยักสกิรไทยได้ประเมินผลกระทบตอ่ร้านอาหารประเภทตา่งๆ ดงันี ้

1) ร้านอาหารท่ีจะได้รับผลกระทบสงูท่ีสดุคือร้านอาหารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurant) และร้านอาหารท่ี

มีรายได้หลกัจากหน้าร้านเพียงอยา่งเดียว โดยร้านอาหารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบนัน้จะให้บริการนัง่รับประทานท่ีร้าน เน้น

ให้บริการอาหารมากกวา่เคร่ืองดืม่ มีรายการอาหารท่ีมีความหลากหลายและประณีต โดยคาดวา่ยอดขายในปี 2563 จะ

อยูท่ี่ 1.64 แสนล้านบาท   

2) ร้านอาหารท่ีได้รับผลกระทบปานกลาง ได้แก่ ร้านอาหารท่ีมีการให้บริการจํากดัท่ีลกูค้าต้องสัง่อาหารท่ีเคาน์เตอร์และ

บริการตวัเองในบางสว่น (Self-Service Cafeterias) รวมถงึร้านอาหารท่ีมกีารขายผา่นช่องทาง Food Delivery โดยคาด

วา่ยอดขายในปี 2563 จะอยูท่ี่ 0.65 แสนล้านบาท  

3) ร้านอาหารท่ีได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุคือร้านอาหารท่ีมีสดัสว่นการขายผา่นช่องทาง Food Delivery สงู ร้านอาหารแบบ

สัง่กลบับ้าน (100% Home Delivery / Takeaway) ไดร์ฟทรู (Drive-through) และร้านอาหารขนาดเลก็ (Street Stalls / 

Kiosks) โดยคาดวา่ยอดขายในปี 2563 จะอยูท่ี่ 1.79 แสนล้านบาท 

ซึง่บริษัทฯ จดัอยูใ่นกลุม่ร้านอาหารท่ีนา่จะได้รับผลกระทบปานกลาง โดยเป็นร้านอาหารท่ีการให้บริการจํากดั ร่วมกบัการขาย

ผา่นช่องทางอ่ืนๆ คือ Food Delivery การขาย Online ผา่น Website ของบริษัท การรับจ้างผลติ การขายผา่น Pop-up Store 

และการจดังานนอกสถานท่ี 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั คือ โรงงานครัวกลางและสาขาร้านขนมหวาน มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 โรงงานครัวกลาง 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ย้ายสายการผลติจากโรงงานครัวกลางเดิม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ บนพืน้ท่ีใช้

สอย 700 ตารางเมตร ไปท่ีโรงงานครัวกลางใหม ่ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร บนพืน้ท่ีใช้สอย 5,000 
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ตารางเมตร เพ่ือขยายกําลงัการผลติและยกมาตรฐานการผลติให้มีมาตรฐานสากล และรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต 

ซึง่โรงงานครัวกลางใหมนี่ส้ามารถรองรับการผลติได้มากถึงประมาณ 40 – 45 สาขา ใน 1 ช่วงเวลาการทํางานปกติ (1 Shift) 

กรณีท่ีมีสาขาเพ่ิมขึน้หรือความต้องการสนิค้ามมีากขึน้ ทางโรงงานครัวกลางสามารถเพ่ิมการทํางานลว่งเวลาหรือเพ่ิม Shift การ

ทํางานโดยท่ีไมต้่องมีคา่ใช้จา่ยในการลงทนุเพ่ิม 

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมก่อสร้างอาคารหลงัใหมท่ี่โรงงานครัวกลางเพ่ือใช้เป็นท่ีผลติและเก็บสนิค้า เพ่ือรองรับการเติบโตใน

อนาคตโดยเฉพาะการสง่ออกและงานตา่งประเทศ อาคารดงักลา่วสร้างเสร็จบางสว่นและเร่ิมใช้งานในเดือนสงิหาคม 2562 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติให้สงูขึน้ ซึง่คาดวา่อาคารนีจ้ะเสร็จ

สมบรูณ์และพร้อมใช้งานเต็มท่ีในกลางปี 2563 โดยจะมีพืน้ท่ีใช้สอยรวมทัง้หมดประมาณ 5,200 ตารางเมตร 

โรงงานครัวกลางเป็นหนว่ยงานท่ีจดัหาวตัถดุิบ ตรวจสอบคณุภาพ จดัเตรียมและผลติของหวานให้ได้รสชาติท่ีดีท่ีสดุ รวมถึง

สะอาดและถกูหลกัอนามยั จดัเก็บวตัถดุิบและสนิค้าเพ่ือให้คงคณุภาพของวตัถดุิบและสนิค้า และเป็นศนูย์กระจายวตัถดุิบและ

สนิค้าไปยงัสาขา 

1) การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบหลกัในการผลติของหวาน ได้แก่ แปง้ นํา้ตาล ไขไ่ก่ ช็อกโกแลต เนย นม และผลไม้ บริษัทฯ มีการจดัหาวตัถดุิบจาก

ผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยฝ่ายผลติจะวางแผนการผลติตามประมาณการยอดขายท่ี

ผู้จดัการสาขาแตล่ะแหง่ประมาณการมาให้ และสง่ข้อมลูให้ฝ่ายคลงัสนิค้าประเมินจํานวนการสัง่วตัถดุิบและสง่ใบขอซือ้ไปยงั

ฝ่ายจดัซือ้  

ฝ่ายจดัซือ้จะมีกระบวนการและขัน้ตอนในการคดัเลอืกผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ ซึง่จะพิจารณาเปรียบเทียบคณุสมบตัิจาก

ผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบจํานวนอยา่งน้อย 2-3 ราย โดยมีปัจจยัในการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบตัิและคณุภาพของวตัถดุบิ 

ราคา การให้บริการของผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ สาํหรับวตัถดุิบท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจําจะมีการทบทวนราคาและคณุภาพอยา่งน้อยปี

ละ 2 ครัง้ ยกเว้นสนิค้าท่ีมกีารเปลีย่นแปลงของราคาบอ่ย เช่น ของสดหรือพืชผลทางการเกษตร จะมีการทบทวนราคาอยา่งน้อย

ทกุๆ 3 เดือน  

สาํหรับวตัถดุบิท่ีมีการสัง่ซือ้จํานวนมากหรือมีการสัง่ซือ้เป็นประจํา บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบัผู้ผลติและจําหนา่ยวตัถดุิบดงักลา่ว 

โดยมีการกําหนดปริมาณและราคา เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบและบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในปี 2562 กลุม่บริษัทฯ มยีอดสัง่ซือ้สนิค้าและวตัถดุิบจากผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยรายใหญ่ 10 รายแรก เทา่กบัร้อยละ 49 ของ

มลูคา่การสัง่ซือ้ตามงบการเงินรวม กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีการพึง่พิงผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยรายใดรายหนึง่มากกวา่ร้อยละ 30  

2) การตรวจสอบคณุภาพ 

เมื่อวตัถดุิบถกูจดัสง่มาท่ีโรงงานครัวกลาง ฝ่ายคลงัสนิค้าจะทําหน้าท่ีตรวจสอบรายการวตัถดุบิท่ีได้รับวา่ถกูต้องและครบถ้วน

ตามจํานวน และมีการสุม่ตรวจวตัถดุิบท่ีรับมา เพ่ือตรวจสอบวนัเดือนปีท่ีผลติและหมดอาย ุ สภาพสนิค้า หีบหอ่บรรจ ุ ความสด

ใหม ่ส ีกลิน่ ขนาด และนํา้หนกัตามท่ีกําหนดไว้ จากนัน้จะนําวตัถดุิบไปจดัเก็บในตู้แช่แขง็ ตู้ เย็น หรือห้องเก็บของอณุหภมูิปกต ิ

แล้วแตป่ระเภทของวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของวตัถดุิบให้มคีวามสดใหม ่ ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบเข้า

ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวยีนสมํ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิค้าหมดอาย ุ
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3) จดัเตรียมและผลติ 

โรงงานครัวกลางเป็นศนูย์กลางในการแปรรูปวตัถดุิบ และจดัเตรียมเป็นอาหารพร้อมปรุง (อาหารท่ีได้จดัเตรียมสว่นประกอบ

ตา่งๆ บรรจไุว้ในภาชนะ เพ่ือนําไปปรุงเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะ เช่น ขนมปังชิบยูา่ นํา้แข็งไสคากิโกริ ซึง่มีสดัสว่น

การแปรรูปพร้อมปรุงสาํเร็จแล้วกวา่ร้อยละ 80)  และอาหารพร้อมรับประทาน (อาหารท่ีผลติเรียบร้อยพร้อมบริโภคท่ีบรรจใุน

ภาชนะพร้อมจําหนา่ยได้ทนัที เชน่ เค้ก ขนมปัง คกุกี ้และขนมบรรจหุอ่พลาสติก) โดยฝ่ายผลติจะนําข้อมลูการประมาณการขาย

ของผู้จดัการแตล่ะสาขามาใช้ในการวางแผนการผลติและประมาณการใช้วตัถดุิบ และเบิกวตัถดุบิจากคลงัสนิค้า โดยในการ

วางแผนผลติฝ่ายผลติจะมีการกําหนดสนิค้าคงคลงัสาํรอง (Safety Stock) เพ่ือปอ้งกนัสนิค้าขาด หลงัจากทําการแปรรูปและ

ผลติสนิค้าเสร็จ ฝ่ายคลงัสนิค้าจะทําหน้าท่ีสง่วตัถดุิบและสนิค้าไปยงัสาขาตา่งๆ เพ่ือนําไปปรุงตอ่หรือขายท่ีหน้าร้านตอ่ไป  

กระบวนการผลติของฝ่ายผลติจะแบง่เป็นสายการผลติตามประเภทของสนิค้า เช่น เค้ก ขนมปัง นํา้แข็งไส คกุกี ้ เคร่ืองดื่ม ฝ่าย

เตรียมสว่นผสมและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น โดยเร่ิมจากการแปรรูปวตัถดุิบ และผสมเป็นสดัสว่นตา่งๆ ตามสตูรท่ีคดิค้นมาจากฝ่าย

พฒันาผลติภณัฑ์ โดยทางโรงงานจะมีการวจิยัเพ่ิมเตมิในสว่นของการผลติ อาทิ การปรับสว่นผสมหรือวิธีการให้เข้ากบั

กระบวนการผลติ หรือการคาํนวณอายกุารจดัเก็บและวิธีจดัสง่ท่ีเหมาะสม ซึง่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในการจดัเตรียมและปรุง

ของหวานให้พนกังานปฏิบตัติาม เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั หลงัจากผลติเสร็จจะมแีผนกควบคมุ

คณุภาพคอยตรวจสอบคณุภาพสนิค้าทัง้ในด้านกระบวนการผลติและการควบคมุคณุภาพสนิค้าก่อนจดัเก็บเข้าคลงัสนิค้าเพ่ือ

นําสง่ให้แก่สาขาตอ่ไป  

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการพฒันาการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพสงู โดยจะนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามา

สนบัสนนุกระบวนการผลติ และมาตรฐานในการทํางาน การควบคมุคณุภาพระหวา่งการผลติเพ่ือให้ได้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยในเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิท่ีดใีนการผลติ หรือ GMP 

(Good Manufacturing Practice) และ ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุในการผลติอาหาร หรือ 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และในเดือนตลุาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานฮาลาล (Halal) ใน

สนิค้าของหวานและเคร่ืองดื่ม จากสาํนกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย โดยเป็นการรับรองวา่บริษัทฯ ได้

ดําเนินการตามกรรมวิธีอยา่งถกูต้องตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

4) การจดัเก็บวตัถดุิบและสนิค้า  

ฝ่ายคลงัสินค้าจะทําการจัดเก็บวตัถุดิบและสินค้าไว้ในห้องท่ีมีอุณหภมูิท่ีเหมาะสมกับสินค้าเพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของ

สินค้าให้มีความสดใหม่ โดยสนิค้าทกุรายการจะมีฉลากท่ีระบุวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายอุย่างชดัเจน และใช้ระบบการบริหาร

จดัการแบบ FIFO เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิค้าหมดอาย ุ 

5) การควบคมุสนิค้าคงเหลอื 

ฝ่ายคลงัสนิค้าและฝ่ายจดัซือ้หรือฝ่ายท่ีสัง่ซือ้ร่วมกนัตรวจนบัวตัถดุิบหรือสนิค้าท่ีสัง่ซือ้และบนัทกึเข้าระบบ เมื่อฝ่ายผลติมีความ

ต้องการใช้งาน ฝ่ายผลติจะทําการคํานวณสว่นผสมตามสตูรท่ีกําหนดและจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกบัทําการเบิกวตัถดุิบ

จากคลงัสนิค้ามาใช้งาน หลงัจากฝ่ายผลิตทําการผลิตเสร็จแล้ว จะมีการบรรจุลงกลอ่งหรือถงุหรือภาชนะ และนําไปจดัเก็บใน

คลงัสินค้า พร้อมกับจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง หลงัจากนัน้ ฝ่ายจัดส่งสินค้า จัดทําเอกสารและเบิกสินค้าจากคลงัสินค้า และ

นําสง่ให้กบัสาขาตอ่ไป 
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นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการควบคมุสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยงักําหนดให้ฝ่ายคลงัสินค้าและฝ่ายผลิตตรวจนบั

สนิค้าคงเหลอืทกุสิน้เดือน และมีการสุม่ตรวจนบัโดยฝ่ายบญัชี 

6) การกระจายวตัถดุิบและสนิค้า 

บริษัทฯ มีการกระจายวตัถดุิบและสนิค้าไปตามสาขาตา่งๆ เป็นประจําทกุวนั ผา่นรถห้องเย็นและรถตู้ของบริษัทฯ รวมถึงบริการ

ขนสง่จากบริษัทขนสง่ท่ีได้มาตรฐาน ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบและสนิค้าได้ดี ประกอบกบัมัน่ใจใน

ความสะอาด สดใหม ่ ถกูหลกัอนามยั และจดัสง่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตามเวลาท่ีกําหนด และเป็นไปตามแผนงานการจดัสง่

สนิค้าของบริษัทฯ ควบคูไ่ปกบัการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จา่ยท่ีมีการดแูลจดัการท่ีดี นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัใช้ระบบ GPS 

ติดตามรถขนสง่เพ่ือการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพอีกด้วย 

2.3.2 ร้านขนมหวาน  

สาขาร้านขนมหวานทกุสาขาจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาวตัถดุิบและสนิค้าจากโรงงานครัวกลาง การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา 

การจดัเตรียมและปรุงสนิค้า การบริการลกูค้า การรับชําระคา่สนิค้า และการควบคมุสนิค้าคงเหลอื โดยมรีายละเอียดดงันี ้

1) การจดัหาวตัถดุิบและสนิค้า 

สาขาร้านขนมหวานแตล่ะสาขาจะดปูระมาณการยอดขายและสัง่วตัถดุิบและสนิค้าท่ีต้องการจากโรงงานครัวกลางลว่งหน้า 5-7 

วนั ตามสถิติการขายของในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้ปริมาณวตัถุดิบและสินค้าท่ีสัง่มีปริมาณท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับ

พฤติกรรมของลกูค้าท่ีเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ทําให้การบริหารจดัการสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพ และวตัถุดิบและ

สนิค้ามีความสดใหม่อยู่เสมอ โดยโรงงานครัวกลางจะดําเนินการผลิตและจัดสง่สินค้าให้แต่ละสาขา ทัง้นี ้สําหรับวตัถุดิบท่ีมี

อายสุัน้และง่ายตอ่การเสือ่มสภาพและไมต้่องผา่นกระบวนการการผลติท่ีโรงงาน เช่น ผลไม้ นม ผู้จดัการสาขาจะแจ้งการสัง่ซือ้

ไปยงัฝ่ายจดัซือ้ของสาํนกังานใหญ่เพ่ือผา่นกระบวนการจดัซือ้และชําระเงินตามปกติ แต่ผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายจะสง่วตัถดุิบและ

สนิค้าไปยงัสาขาโดยตรง เพ่ือลดระยะเวลาในการขนสง่ และเพ่ือให้วตัถดุิบและสนิค้าสง่ถึงสาขาโดยยงัคงความสดใหมอ่ยู ่

2) การจดัเก็บวตัถดุิบในสาขา 

พนกังานสาขาจะทําหน้าท่ีตรวจรับสินค้าท่ีได้รับจากโรงงานครัวกลาง และจากผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายวตัถุดิบว่าถูกต้องและ

ครบถ้วนตามจํานวน สาํหรับวตัถดุิบท่ีได้รับมาจากผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยวตัถดุบิจะมกีารตรวจสอบคณุภาพอยา่งละเอียด และลง

บนัทึกจํานวนวตัถุดิบในระบบขายของสาขา จากนัน้จะนําวตัถดุิบไปจดัเก็บในตู้แช่แข็ง ตู้ เย็น หรือห้องเก็บของอุณหภมูิปกติ 

แล้วแต่ประเภทของวตัถดุิบ เพ่ือเป็นการรักษาคณุภาพของสินค้าให้มีความสดใหม่ ภายใต้ระบบการบริหารจดัการแบบ FIFO 

เพ่ือให้วตัถดุิบหมนุเวียนสมํ่าเสมอและลดความเสยีหายจากสนิค้าหมดอาย ุ

3) การจดัเตรียมและปรุงสนิค้า 

เมื่อลกูค้าสัง่ซือ้ของหวานและเคร่ืองดื่ม และชําระเงินท่ีเคาน์เตอร์ขาย รายการท่ีสัง่จะสง่ตรงมาท่ีครัวปรุงภายในร้านผา่นระบบ

ออนไลน์ และสง่ไปท่ีผู้ตรวจสอบรายการและคณุภาพสนิค้าก่อนเสร์ิฟให้ลกูค้า ทัง้นี ้ กระบวนการจดัเตรียมจะแบง่เป็น 2 สาย

หลกั คือ ของหวาน และเคร่ืองดื่ม โดยพนกังานทกุคนจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในครัวในการจดัเตรียมและปรุงของ

หวานและเคร่ืองดืม่ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และมีผู้ตรวจสอบความถกูต้องของรายการรวมทัง้ความสวยงามและความเป็น
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มาตรฐานของสนิค้าทกุรายการกอ่นเสร์ิฟให้ลกูค้า เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานเดยีวกนั นอกจากนี ้ ยงัมีผู้จดัการ

เขตและผู้จดัการแผนกควบคมุคณุภาพ (QC) เข้ามาสุม่ตรวจขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิงานของทกุสาขาเป็นประจํา  

4) การบริการลกูค้า 

พนกังานท่ีให้บริการในร้านของบริษัทฯ ทัง้พนกังานเสิร์ฟ พนกังานในครัว แคชเชียร์ พนกังานจดัเก็บโต๊ะ และทําความสะอาด

ร้าน เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 15 - 25 คนต่อสาขา ขึน้กบัอยู่ขนาดของร้านสาขาแต่ละแห่ง พนกังานสาขาทกุคนจะต้องผ่านการ

ฝึกอบรมท่ีสํานกังานใหญ่ การฝึกสอนท่ีหน้าร้าน รวมทัง้การทดสอบความรู้ ก่อนท่ีจะได้บรรจุเป็นพนกังานประจําของบริษัทฯ 

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานมีความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ วิธีการทํางาน รวมทัง้วฒันธรรมขององค์กร สําหรับการให้บริการลกูค้า 

บริษัทฯ มีการใช้หลกัสตูรการสอน กระบวนการสอบ และการให้คะแนน เพ่ือควบคมุมาตรฐานการทํางานให้เป็นไปในมาตรฐาน

เดียวกนั  

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้ามาสุม่ตรวจคณุภาพของสินค้าและบริการของพนกังาน รวมทัง้ความสะอาด และสิ่ง

อํานวยความสะดวกต่างๆ แต่ละสาขาเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่า คุณภาพอาหารและการให้บริการเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการนําข้อมลูจากใบแสดงความคิดเห็นของลกูค้ามา

พฒันาการให้บริการของบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

5) การรับชําระคา่สนิค้า 

ลกูค้าสามารถชําระสนิค้าท่ีหน้าร้านได้หลายช่องทาง ได้แก ่ เงินสด บตัรเครดิต ควิอาร์โค้ด วีแชท อาลเีพย์ บตัรของขวญั (Gift 

Voucher) ของทางร้าน บตัรของขวญัหรือ E-Voucher ของบริษัทหรือผู้ประกอบการท่ีมกีารซือ้สทิธ์ิลว่งหน้าไว้กบับริษัทฯ เพ่ือ

มอบให้กบัลกูค้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการนัน้ๆ  ผู้จดัการสาขาจะเป็นคนตรวจนบัเงินสดและกระทบยอดการขายทกุสิน้วนั

เพ่ือสง่ยอดให้สาํนกังานใหญ่ ผู้จดัการสาขาร่วมกบัผู้ช่วยผู้จดัการหรือพนกังานอาวโุส จะเป็นผู้ นําเงินสดจากการขายในแตล่ะ

วนัไปฝากเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นีจ้ะมีการเข้ามาสุม่ตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัิในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ตอ่เดือน โดย

ผู้จดัการตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผู้จดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพ่ือให้แนใ่จวา่ทกุสาขาได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ 

กําหนดไว้อยา่งถกูต้อง  

6) การควบคมุสนิค้าคงเหลอื 

บริษัทฯ มีการควบคมุของเสยี โดยกําหนดให้พนกังานสาขาต้องบนัทกึของเสยีในรายงานของเสยีทกุครัง้ก่อนทิง้ลงถงัขยะ และ

บริษัทฯ มีการสุม่ตรวจสอบของเสยีในถงัขยะ โดยทีมผู้จดัการ 2 - 3 ครัง้ตอ่วนั  และเพ่ือเป็นการควบคมุสนิค้าคงเหลอือยา่งมี

ประสทิธิภาพ บริษัทฯ กําหนดให้ทกุสาขาต้องมกีารตรวจนบัสนิค้ารายการใหญ่ 35 รายการทกุสิน้วนั และนบัรายการสนิค้า

คงเหลอืทัง้หมดทกุสิน้เดือน ฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายบญัชีจะทําการสุม่ตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืทกุสิน้เดือนอีกด้วย 

2.3.3 การจัดหาที่ตัง้สาขา  

การเลอืกทําเลท่ีตัง้และขนาดพืน้ท่ีของสาขาเป็นหวัใจสาํคญัในความสาํเร็จของธุรกิจร้านขนมหวาน เน่ืองจากมีผลโดยตรงตอ่

รายได้ สว่นแบง่การตลาด งานด้านการตลาด และคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากการบริหารและลงทนุ ดงันัน้บริษัทฯ จงึให้ความสาํคญั

ตอ่ท่ีตัง้ของร้านขนมหวานเป็นอยา่งมาก บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการพิจารณาเปิดสาขาใหมส่าํหรับให้บริการร้านขนมหวานและ

เคร่ืองดื่ม ดงันี ้
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1) บริษัทฯ มีทีมงานทําการศกึษาและสาํรวจพืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพท่ีทีมงานบริษัทฯ เป็นผู้สรรหา หรือท่ีได้รับข้อเสนอจากผู้

ให้บริการศนูย์การค้า คอมมนิูตีม้อลล์ อาคารสาํนกังาน โรงพยาบาล สถาบนัการศกึษา หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เป็นไปได้ในการเปิดร้าน โดยปัจจยัหลกัท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นและให้ความสาํคญัในการตดัสนิใจเลอืกพืน้ท่ีท่ีจะเปิด

ให้บริการ มดีงันี ้

(1) ตําแหนง่ท่ีตัง้ของร้านตัง้อยูใ่นทําเลท่ีมีผู้คนมากทัง้ในวนัปกติและวนัหยดุ มีความหนาแนน่ของประชากรและ

ศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู ทําเลท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน ไมอ่ยูใ่นท่ีลบัตา เข้าถึงง่าย 

สง่ผลให้ทศันวิสยัของร้านเดน่ชดั รวมทัง้เป็นแหลง่ท่ีผู้คนนิยมมารับประทานอาหาร นอกจากนี ้ ยงัต้องตัง้อยู่

ในทําเลท่ีมกีารคมนาคมสะดวก สามารถนํากลุม่ลกูค้าเปา้หมายเข้ามาถึงได้ง่าย เช่น ทางรถยนต์สว่นตวัหรือ 

ระบบขนสง่สาธารณะ รวมทัง้มีท่ีจอดรถเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

(2) ขนาดพืน้ท่ีเช่าและแผนผงัของร้านเหมาะสมกบัการดําเนินงานของร้านขนมหวาน โดยสาํหรับสาขาปกติ

ทัว่ไปบริษัทฯ จะเน้นพืน้ท่ีใช้สอยขนาดกลางประมาณ 75 – 120 ตารางเมตร มีท่ีนัง่เฉลีย่ประมาณ 15 - 30 

โต๊ะ เพ่ือให้คลอ่งตวัและเกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ สาํหรับสาขาขนาดเลก็ท่ีเน้นการขายสนิค้า

แบบซือ้กลบับ้าน พืน้ท่ีร้านจะอยูท่ี่ประมาณ 30 – 45 ตารางเมตร นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัคํานงึถงึความ

เหมาะสมของอตัราคา่เช่า เง่ือนไขการมดัจํา การทําสญัญา รวมทัง้คา่บริการสาธารณปูโภคตา่งๆ ซึง่มีผลตอ่

ระยะเวลาการคืนทนุ และผลการดําเนินงานของแตล่ะสาขา 

(3) ความพร้อมของศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า อาทิ มีซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีดีและขนาดใหญ่เพียงพอ มีระบบ

และจํานวนท่ีจอดรถเพียงพอ มีร้านอาหารท่ีมีคณุภาพให้บริการในศนูย์การค้า มกีารบริหารจดัการงาน

สว่นกลางของศนูย์การค้าและระบบปฏิบตัิการท่ีดี รวมถึงมีทีมบริหารท่ีมีคณุภาพและประสบการณ์ 

(4) ปริมาณประชากรในพืน้ท่ี โดยสงัเกตจากจํานวนแหลง่ท่ีพกัอาศยั สถาบนัการศกึษา อาคารสาํนกังาน และ

ชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ในบริเวณดงักลา่ว โดยบริษัทฯ คาํนงึถึงโอกาสในการขยายตวัของยอดขายและธุรกิจ 

รวมไปถึงสว่นแบง่ตลาดขนมหวานและการแขง่ขนัในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

2) ทีมงานของบริษัทฯ จะนําข้อมลูจากการศกึษาและสาํรวจท่ีได้มาวเิคราะห์และประชมุร่วมกนั เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้

ของการเปิดสาขาในพืน้ท่ีตัง้ดงักลา่ว ทัง้รูปแบบและขนาดพืน้ท่ีของสาขา รวมถงึแผนการตลาด โดยคาํนงึถงึ

ประสทิธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่เปา้หมาย พร้อมศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุตามนโยบายของ

บริษัทฯ และพิจารณาตามลาํดบัขัน้ตอนอนมุตัขิองบริษัทฯ ตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการกําหนดกรอบเงินลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุ และระยะเวลาคืนทนุ ดงันี ้

กรอบเงินลงทนุ : บริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุเร่ิมแรกประมาณ 3.50 ล้านบาท ถึง 7.50 ล้านบาท ซึง่เงินลงทนุจะขึน้อยูก่บั

ขนาดพืน้ท่ีและต้นทนุคา่ก่อสร้าง ได้แก่ คา่ก่อสร้างออกแบบและตกแตง่สถานท่ี คา่วางระบบตา่ง ๆ (ไฟฟา้ นํา้ประปา 

โทรศพัท์ และระบบเก็บเงิน) และคา่อปุกรณ์ เป็นต้น  

ผลตอบแทนการลงทนุ : ผลตอบแทนการลงทนุของสาขาจะต้องไมต่ํ่ากวา่อตัราท่ีกําหนด ขึน้อยูก่บัเงินทนุหมนุเวยีน

เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย ได้แก่ คา่วตัถดุิบสนิค้า คา่บรรจภุณัฑ์ คา่จ้างพนกังาน คา่เช่าพืน้ท่ี คา่นํา้ คา่ไฟ คา่ใช้จา่ยในการ

ขายและบริหาร เป็นต้น 
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ระยะเวลาคืนทนุ : จะต้องไมเ่กิน 2 – 2.5 ปี ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี และกําลงัซือ้ของผู้บริโภคในบริเวณ

ดงักลา่ว รวมถึงปัจจยัและองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3) บริษัทฯ ดําเนินการตดิตอ่ประสานงานเช่าพืน้ท่ีสาขากบัเจ้าของพืน้ท่ี เสนอหรือตอบกลบัข้อเสนอด้านทําเล ขนาดพืน้ท่ี 

และคา่เช่าพืน้ท่ี ให้แก่เจ้าของพืน้ท่ี  

4) บริษัทฯ ออกแบบและกําหนดรูปแบบการให้บริการของสาขาใหม ่ โดยทีมงานของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

และคดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับตามขัน้ตอนการคดัเลอืกของบริษัทฯ รวมถึงดําเนินการยื่นขอ

อนญุาตดาํเนินการก่อสร้างตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

5) หลงัจากได้รับการอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทีมงานของบริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบและควบคมุการ

ก่อสร้างทกุขัน้ตอนไมใ่ห้ผิดพลาด รวมทัง้ควบคมุงบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

วางไว้เพ่ือให้สาขาใหมข่องบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด 

2.4 งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 -ไมม่-ี 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางในการปอ้งกนัความเสีย่ง สามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

3.1.1 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 

วตัถดุิบหลกัในการผลติขนมหวานและเคร่ืองดื่มของบริษัทฯ ประกอบด้วย แป้ง ไข่ไก่ เนย นม นํา้ตาล ผลไม้ต่างๆ อาทิ สตรอว์

เบอร์รี กล้วย และผลไม้ตามฤดกูาล เช่น มะยงชิด มงัคดุ เป็นต้น ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีอาจมีความผนัผวนในด้านราคาและปริมาณท่ี

สามารถจดัหาได้ ขึน้อยู่กบัอปุสงค์และอปุทานตามปริมาณผลผลิตท่ีเข้าสูท้่องตลาด ซึง่เก่ียวข้องกับสภาวะอากาศในแต่ละปี 

สง่ผลให้บริษัทฯ อาจต้องจดัหาวตัถุดิบในราคาท่ีสงู แต่อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองดื่มได้

ทนัทีตามราคาวตัถดุิบท่ีอาจจะเพ่ิมสงูขึน้ หรืออาจไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบได้เพียงพอตอ่การจดัจําหนา่ย ทําให้บริษัทฯ สญูเสีย

โอกาสในการสร้างยอดขายได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บข้อมลูยอดจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองดื่มแต่ละประเภทจากทุกสาขา ซึ่งสามารถนํามาใช้

วิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณการจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองดื่มแต่ละประเภท ทําให้สามารถประมาณการและประเมิน

ปริมาณวตัถดุิบท่ีจะใช้และสามารถสัง่ซือ้ได้อยา่งเหมาะสม สาํหรับวตัถดุิบบางประเภทท่ีมีความผนัผวนสงูหรือมีความต้องการ

ใช้ในปริมาณมากนัน้ บริษัทฯ จะทํา สญัญากําหนดปริมาณหรือราคาท่ีผู้จดัหาวตัถดุิบต้องจําหน่ายให้กบับริษัทฯ ซึ่งสญัญาซือ้

ขายท่ีจดัทํานัน้ บริษัทฯ ยดึหลกัความยตุิธรรมสาํหรับทกุฝ่ายและเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ขาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

มีการสร้างสรรค์สินค้าใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากวตัถดุิบท่ีราคาดีและได้คณุภาพมาชดเชย และฝ่ายจดัซือ้ยงัดําเนินการสรรหา

ผู้ผลติและผู้ จําหนา่ยสนิค้าและวตัถดุิบรายใหมท่ี่มีศกัยภาพอยูเ่สมอ 

3.1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมรวมถงึการลอกเลียนแบบ 

ในปัจจุบนั ผู้บริโภคในประเทศไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกนัมากขึน้ และนิยมรับประทานขนมหวานภายหลงัการ

รับประทานอาหารคาว หรือรับประทานเป็นอาหารว่าง ทําให้เกิดภาวะการแข่งขนัสงู การลอกเลียนแบบ และมีผู้ประกอบการ

รายใหม่ๆ  เข้ามาในอตุสาหกรรม รวมทัง้มีขนมหวานและเคร่ืองดื่มท่ีมีรูปแบบจากตา่งประเทศ อาทิ ไต้หวนั เกาหลี และญ่ีปุ่ น ท่ี

ดําเนินธุรกิจโดยทัง้ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติในอตุสาหกรรมมากขึน้เร่ือยๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อสว่นแบ่งทาง

การตลาด การเติบโต และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

สาํหรับการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นี ้บริษัทมุง่เน้นท่ีการรักษามาตรฐานสนิค้าและการบริการท่ีประทบัใจ รวมถึงการออกสินค้าใหม่ๆ 

ท่ีมีคณุภาพและไมซ่ํา้ใครออกมาบริการลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือความพอใจสงูสดุของลกูค้าอย่างสมํ่าเสมอ การให้บริการท่ีเป็น

เลศิ อีกทัง้มีรสชาติท่ีไมม่ีผู้ประกอบการรายอ่ืนสามารถลอกเลยีนแบบได้ ทําให้บริษัทฯ สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืน

ในอตุสาหกรรมได้ 

3.1.3 ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการแต่ละสาขา 

ปัญหาการว่าจ้างและลาออกของพนกังานถือเป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมร้านอาหารและส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการ

ประกอบการ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจําหนา่ยขนมหวานและเคร่ืองดื่ม รวมทัง้ต้องมีการบริการ ดงันัน้บคุลากรจึง
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เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีการวางแผนในการรับพนกังานใหม่และฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือรองรับการเปิดสาขาใหม ่และทดแทนพนกังานท่ีอาจจะลาออกในสาขาท่ีมีการให้บริการอยู ่

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดูแลเอาใจใสพ่นกังานทกุระดบัชัน้ ใช้ระบบการทําความรู้จักกบัพนกังานทุกๆ คนผ่านระบบการ

อบรมท่ีเข้าใจง่ายและได้ผล มีการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มกีารวางแผนการเติบโต (Career Path) และให้โอกาสพนกังาน

ท่ีมีความสามารถเติบโตไปตามลาํดบัขัน้ จนสามารถเป็นถึงระดบัผู้จดัการสาขาหรือผู้จดัการเขตได้ในอนาคต อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมี

การดแูลเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการคิดวิธีการให้สวสัดิการท่ีตรงความต้องการ

และสามารถแก้ปัญหาการทํางานไปในตวั ประกอบกบัในอนาคต บริษัทฯ มีโครงการเข้าร่วมกบัสถาบนัอาชีวศึกษา โดยจดัให้

นกัศกึษาได้มาฝึกปฏิบตัิงานจริง ณ สาขาของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการสรรหาบคุลากรท่ีมีคณุภาพและพร้อมท่ี

จะทํางานกบับริษัทฯ  

3.1.4 ความเสี่ยงในการจัดเก็บและบริหารเงนิสดที่สาขา 

บริษัทฯ รับชําระคา่สนิค้าท่ีหน้าร้านของแตล่ะสาขาในรูปแบบเงินสด บตัรเครดิต คิวอาร์โค้ด บตัรของขวญั (Gift Voucher) หรือ 

E-Voucher หากบริษัทฯ มียอดขายตอ่วนัสงูขึน้  ทําให้มีเงินสดในความดแูลของพนกังานเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีเงินสด

ดงักลา่วจะสญูหาย หรือไมส่ามารถกระทบกบัยอดขายในแตล่ะวนัได้ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการควบคมุเงินสดท่ีเกิดจากการจําหน่ายขนมหวานใน

แตล่ะสาขาเพ่ือลดความเสีย่งดงักลา่ว โดย (1) กําหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าให้แก่พนกังานแคชเชียร์ท่ีจะต้องดําเนินการให้ผู้จดัการสาขา

หรือทีมผู้จดัการตรวจสอบยอดเงินและแบ่งจดัเก็บเข้าตู้ เซฟทนัที  (2) กําหนดให้ผู้จดัการสาขาหรือทีมผู้จดัการเป็นผู้นบัเงินสด

และกระทบยอดการขายทกุสิน้วนัเพ่ือสง่ยอดให้สาํนกังานใหญ่ (3) กําหนดให้ผู้จดัการสาขาร่วมกบัผู้ช่วยผู้จดัการหรือพนกังาน

อาวโุส เป็นผู้ นําเงินสดจากการขายในแตล่ะวนัไปฝากเข้าบญัชีธนาคาร และ (4) การเข้ามาสุม่ตรวจนบัเงินสดและวิธีการปฏิบตัิ

ในการเก็บเงินสด 2 ครัง้ต่อเดือน โดยผู้จดัการแผนกตรวจสอบคณุภาพ 1 ครัง้และการสุม่จากผู้จดัการเขตอีก 1 ครัง้ เพ่ือให้

แนใ่จวา่ทกุสาขาได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้อยา่งถกูต้อง   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้ลกูค้าชําระค่าสินค้าด้วยรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เงินสดเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงอยู่ระหว่างการจดัทํา 

Application ของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์พร้อมใช้ในกลางปี 2563 โดยใน Application นี ้ลกูค้าสามารถชําระค่า

สนิค้าผา่นทาง E-Wallet ได้ ซึง่จะช่วยลดปริมาณเงินสดในแตล่ะสาขาลงได้ 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าสถานที่  การเพิ่มขึน้ของค่าเช่า และการไม่สามารถหาพืน้ที่ เช่า

เพื่อเปิดสาขาใหม่ในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตีม้อลล์ 

สาขาของบริษัทฯ สว่นใหญ่ในการจําหนา่ยขนมหวานและเคร่ืองดื่ม ตัง้อยูใ่นห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ซึ่งบริษัทฯ ได้

มีการทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ โดยมีอายุสญัญาเช่าประมาณ 3 - 6 ปี ทําให้ต้องมีการต่อ

สญัญาเช่าภายหลงัหมดอายสุญัญา และจากการท่ีในปัจจุบนัมีการแข่งขนัในอตุสาหกรรมอาหารทัง้อาหารคาว อาหารหวาน 

และเคร่ืองดื่มคอ่นข้างสงู มีร้านเปิดใหมท่ี่มีรูปแบบขนมหวานและเคร่ืองดื่มท่ีคล้ายคลงึกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง 

ทําให้มีการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ทําเลท่ีเป็นจุดเด่นในการเปิดร้าน และทําให้ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี ้

มอลล์หลายแหง่มีอํานาจตอ่รองกบัผู้ประกอบการ ซึง่อาจทําให้ห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ ไม่ต่อสญัญาเช่ากบับริษัทฯ 

หากมีผู้ประกอบการรายอ่ืนยอมจ่ายคา่เช่าในราคาท่ีสงูกวา่ หรืออาจขึน้ค่าเช่าเมื่อมีการต่อสญัญาได้ รวมทัง้อาจทําให้บริษัทฯ 

มีความเสีย่งท่ีไมส่ามารถหาพืน้ท่ีเช่าเพ่ือเปิดสาขาใหมใ่นอตัราคา่เช่าท่ีเหมาะสมได้ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ขึน้ค่าเช่าในพืน้ท่ีเดิม 
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หรือบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีสงูในการเปิดสาขาใหม่ อาจทําให้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในสว่นของต้นทนุคา่เช่าสถานท่ีอยา่งมีนยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์ชัน้นํา มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ให้เชา่มาเป็น

เวลานาน มีประวตัิการชําระคา่เช่าท่ีดี ปฏิบตัิตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด ไมเ่คยมีปัญหากบัผู้ให้เชา่ และท่ีผา่นมาได้รับการต่อ

สญัญาเช่ามาโดยตลอดในระดบัราคาท่ีเหมาะสม อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ประกอบการร้านขนมหวานและเคร่ืองดื่มชัน้นํา มี

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการของผู้ บริโภค รวมถึงสามารถดึงดูดให้ผู้ บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน

ห้างสรรพสนิค้าและคอมมนิูตีม้อลล์นัน้ๆ จึงทําให้เช่ือวา่ความเสีย่งดงักลา่วจะลดลง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมองหาพืน้ท่ีเช่าท่ีมีทําเลดีและมีศกัยภาพนอกเหนือไปจากห้างสรรพสินค้าและคอมมนิูตีม้อลล์เพ่ือเปิด

ร้านสาขา เช่น อาคารสาํนกังาน โรงพยาบาล สถาบนัการศกึษา หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ในการเปิดร้าน รวมถึงเพ่ิม

การขายนอกสถานท่ีในรูปแบบของ Pop-up Store  

3.1.6 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสาขาของบริษัทฯ 

ในปี 2562 รายได้จากการขายของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 93 มาจากการจําหน่ายขนมหวานและเคร่ืองดื่มผ่านสาขาของ

บริษัทฯ ทัง้หมด 38 สาขา ซึง่จํานวนสาขาท่ีตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีมากถงึ 32 สาขา ดงันัน้หากเกิดเหตกุารณ์ไม่

คาดคิด อาทิ ปัญหาทางการเมือง การประท้วง อทุกภยั เป็นเหตใุห้ห้างสรรพสินค้าหรือคอมมนิูตีม้อลล์ได้รับความเสียหายหรือ

ต้องปิดให้บริการ จะทําให้สาขาของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือต้องปิดให้บริการเช่นกัน  ซึ่งหากเกิดกรณีดงักล่าว และ

สาขาของบริษัทฯ ไมส่ามารถจําหนา่ยได้เป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑ์บางประเภทท่ีมีอายจํุากดั อาจ

เกิดการหมดอายแุละเสื่อมสภาพได้ กรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี

นยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมตามหวัเมืองใหญ่ในตา่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู นอกจากนี ้

สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีบริษัทฯ มีอยูท่ัง้ 31 สาขานัน้มีการกระจายตวัไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ ไม่ได้กระจุกตวัอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่ง

เพียงท่ีเดียว ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งของการกระจกุตวัของสาขาของบริษัทฯ ได้   

3.1.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

หากพิจารณาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่า ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารและขนมหวานอยู่

ตลอดเร่ือยมา เช่น แต่เดิมท่ีอาจมีการรับประทานขนมหวานจําพวกขนมไทยเท่านัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นการ

รับประทานขนมประเภทเบเกอร่ีหรือไอศกรีม หรือผสมผสานระหว่างเบเกอร่ีและไอศกรีมเพ่ิมขึน้ เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มี

ความเสี่ยงท่ีในอนาคตผู้บริโภคซึ่งเป็นลกูค้าของบริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคขนมหวาน ตามภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและความนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพของผู้ บริโภคท่ีอาจลดหรือหลีกเลี่ยงการ

รับประทานขนมหวาน ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในเร่ืองดงักลา่วเป็นจํานวนมาก อาจจะสง่ผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้อยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลกูค้า จึงให้ความสําคญักับการวิจัยและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทนัสมยั อยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี

เก่ียวกบัอาหารสขุภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตได้  
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3.1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษัทฯ นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทํางานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ระบบงานบญัชี การจดัซือ้วตัถดุิบ การ

คํานวณต้นทุนสินค้า การบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงนํามาใช้ในการจัดการเก่ียวกับระบบการขายหน้าร้าน การสะสมแต้ม

สมาชิก และอยู่ระหว่างการจดัทํา Application ของบริษัทฯ เอง ดงันัน้ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาขดัข้องหรือไม่

สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาจทําให้มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้  

เพ่ือลดความเสีย่งเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จึงมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง จดัทํา

คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้ครอบคลมุระบบงานตา่งๆ และจดัทําแผนการสํารองข้อมลูพร้อมกู้คืนระบบ (Disaster Recovery 

Plan) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ สามารถดําเนินธรุกิจตอ่ไปได้เมื่อมีปัญหาขดัข้องเก่ียวกบัระบบเกิดขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการ

สือ่สารให้ความรู้แก่พนกังานเป็นระยะเก่ียวกบัการโจมตีทางไซเบอร์ เพ่ือให้พนกังานตระหนกัและเพ่ิมความระมดัระวงัในการใช้

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.9 ความเสี่ยงจากจาํนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึง่ในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวโยงกบัธุรกิจทอ่งเท่ียว ซึ่งร้านอาฟเตอร์ ย ูเป็นหนึ่งในร้านอาหารท่ีเป็นจุดหมาย

ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ทําให้หลายสาขาของบริษัทฯ โดยเฉพาะสาขาในเขตตวัเมืองมีจํานวนนักท่องเท่ียวมาใช้บริการ

ค่อนข้างมาก ดงันัน้ หากเกิดสถานการณ์ท่ีทําให้นกัท่องเท่ียวปรับตวัลดลง อาจส่งผลให้ปริมาณลกูค้าต่างชาติของบริษัทฯ 

ลดลงจนสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติของบริษัทฯ พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของลกูค้าของบริษัทฯ เป็นชาวไทย และสาขาท่ีมีปริมาณ

นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติมาใช้บริการคอ่นข้างมากมีเพียงไมก่ี่สาขาในเขตตวัเมืองเทา่นัน้ จึงทําให้เช่ือว่ากรณีท่ีจํานวนนกัท่องเท่ียว

ตา่งชาติลดลงจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

3.1.10 ความเสี่ยงจากโรคระบาด 

ในอดีตท่ีผา่นมาเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจในหลายภาคสว่นรวมถึงธุรกิจร้านอาหาร เน่ืองจากการระบาด

ของโรคสง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของประชาชนในการไปยงัสถานท่ีปิดหรือสถานท่ีมีคนอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งร้านอาหาร

จัดเป็นหนึ่งในสถานท่ีปิด และร้านสาขาของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือคอมมนิูตีม้อลล์ซึ่งมีคนเป็น

จํานวนมาก การเกิดโรคระบาดจึงอาจทําให้จํานวนลกูค้าของบริษัทฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมี

นยัสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม จากความนิยมของผู้บริโภคในการสัง่สินค้าแบบ Food Delivery ท่ีเพ่ิมขึน้ และจากการท่ีบริษัทฯ ได้พฒันาบรรจุ

ภณัฑ์เป็นพิเศษสาํหรับสนิค้าในร้านเพ่ือให้สามารถสง่สินค้าแบบ Food Delivery ได้โดยท่ีลกูค้าจะได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพและ

รสชาติเช่นเดียวกบัการรับประทานในร้าน ทําให้เช่ือวา่ลกูค้าสว่นหนึ่งจะหนัมาใช้บริการสัง่สินค้าแบบ Food Delivery แทนการ

ไปรับประทานท่ีร้านสาขา ซึง่ช่วยลดผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัทฯ ลง นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัเร่ืองความสะอาด

ของร้านเสมอมาเน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคญัของธุรกิจอาหาร จึงมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพไปตรวจสอบเป็นประจํา ทําให้ลกูค้า

สามารถมัน่ใจในความสะอาดและความปลอดภยัในการไปใช้บริการท่ีร้านสาขาของบริษัทฯ ได้ 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 กลุม่คณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“กลุม่คณุกลุพชัร์ฯ”) และกลุม่คณุแม่ทพั ต.สวุรรณ (“กลุม่คณุแม่

ทพัฯ”) ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 37.07 และร้อยละ 31.77 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ตามลําดบั ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ทําให้มีแนวโน้มการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน หากนับสดัส่วน

รวมกนัจะทําให้เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 50 ซึง่สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว จะทําให้สามารถ

ควบคมุบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจท่ีต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบั

บริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ในจํานวนนีม้ีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 

ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลการ

ตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการตา่งๆ ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีใ้นกรณีท่ีเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั

กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุกิจการ กิจการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง บคุคลดงักลา่วจะไม่

มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิรายการดงักล่าว และในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี

สิทธิออกเสียงคัดค้าน โดยใช้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ 10 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม รวมทัง้ในการอนุมตัิรายการจะต้อง

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

3.2.2 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจากคณุแมท่พั ต.สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) และคณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัร์ฯ”) เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ ซึ่งทัง้ 

2 ทา่นเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสําคญัในการบริหารงานให้บริษัทฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ี

ยอมรับของผู้บริโภค อีกทัง้ทําให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และมีผลการดําเนินงานท่ีดี โดยคุณแม่ทัพฯ ดูแลการ

บริหารงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ความเป็นไปในร้านรวมถึงการทําตลาดขยายสาขา ในขณะท่ีคณุกุลพชัร์ฯ จะเป็นผู้คิดค้น

พฒันาผลิตภณัฑ์ สตูรขนมและเมนท่ีูจําหน่ายในร้าน ดูแลการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทฯ ดงันัน้

หากบริษัทฯ สญูเสยีผู้บริหารดงักลา่วไป อาจสง่ผลกระทบตอ่การบริหารจดัการของบริษัทฯ และการดําเนินกิจการ ซึ่งอาจสง่ผล

ตอ่เน่ืองถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ได้มีการกระจายอํานาจ การบริหารจดัการ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบไปยงั

ผู้บริหารสายงานต่างๆ ซึ่งผู้บริหารและหวัหน้างานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การ

ทํางานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง และประสบการณ์การทํางานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีโครงสร้างการ

จดัการท่ีดี มีการจดัทําแผนการขยายสาขาและธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจดัทํางบประมาณประจําปี ดงันัน้การมีโครงสร้างการ

จดัการรองรับ มีการกระจายอํานาจในการดําเนินงานและการจดัเตรียมแผนงานสาํหรับบริษัทฯ ข้างต้น จะสามารถช่วยลดความ

เสีย่งจากการพึง่พิงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหารทัง้ 2 ทา่นได้ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ              

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน    

1.1 ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 27475, 27664 และ 

28375 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ ท่ี

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

เจ้าของ 68.79 ไมม่ี 

1.2 ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 

110487 และ 111358  ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ

โรงงาน ท่ีอําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

เจ้าของ 34.95 ไมม่ี 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 262.03 ไมม่ี 

3. ระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 67.05 ไมม่ี 

4. เคร่ืองครัวและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เจ้าของ 56.17 ไมม่ี 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สาํนกังาน เจ้าของ 87.13 ไมม่ี 

6. ยานพาหนะ เจ้าของ 9.93 ไมม่ี 

7. สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ เจ้าของ 11.42 ไมม่ี 

รวม 597.47  

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึง่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

สนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทา่กบั 13.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.15 

ของสนิทรัพย์รวม 
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4.3 เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าทัง้สิน้ 9 รายการ ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศได้ดงันี ้

ประเทศไทย 

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน สาํหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บ69458 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69459 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69460 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69461 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69462 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69463 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ69464 บริการจดัจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 22 เม.ย. 2557 – 21 เม.ย. 2567 

 

บ67003 บริการจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 11 มี.ค. 2557 – 10 มี.ค. 2567 

 

 

171129339 

 

จําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

6 ม.ค. 2559 – 5 ม.ค. 2569 

 

ตา่งประเทศ 

บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ในตา่งประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการบริการจดัจําหนา่ย

อาหารและเคร่ืองดืม่ มีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการจดทะเบียน  
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4.4 สรุปสัญญาที่สาํคัญ 

สรุปสญัญาของบริษัทฯ แยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้

4.4.1 สัญญาเช่า 

4.4.1.1 สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 

คูส่ญัญา ผู้ให้เชา่: บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัและบคุคลภายนอก 

ผู้ เช่า:      บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะของสญัญา เช่าพืน้ท่ีอาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นสาํนกังาน โรงงาน และคลงัสนิค้า 

อตัราคา่เช่า ผู้ เช่าจะชําระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ให้เชา่ตามอตัราและระยะเวลาท่ีตกลงกนั 

ระยะเวลาการเชา่ สญัญาเชา่มีอายปุระมาณ 1 - 3  ปี 

เง่ือนไขท่ีสาํคญั - ผู้ให้เชา่เป็นผู้ รับผิดชอบภาษีโรงเรือน 

- เมื่อครบอายกุารเชา่ หากผู้ เชา่ประสงค์เชา่ตอ่ทรัพย์สนินีต้อ่ไป ให้ผู้ เช่าแจ้งความจํานงลว่งหน้า

ก่อนสิน้ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 เดือน หากผู้ให้เช่ายอมรับก็ให้ถือวา่สญัญาดงักลา่วตอ่อายกุาร

เช่าออกไปโดยอาศยัเนือ้หาสาระตามสญัญาเชา่ฉบบัเดมิ 

- ผู้ เช่าต้องไมใ่ช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพ่ือการอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีใช้กนัตามประเพณีนิยมปกติ หรือท่ี

กําหนดไว้ในสญัญา ผู้ เชา่ต้องสงวนรักษาทรัพย์สนิท่ีเชา่นัน้เสมอวิญ�ชูนจะพงึสงวนรักษา

ทรัพย์สนิของตนเอง และต้องบํารุงรักษาทัง้ทําการซอ่มแซมเลก็น้อยในทรัพย์สนินัน้ด้วย 

- ผู้ เช่ายอมรักษาตวัห้องเชา่มใิห้ชํารุดทรุดโทรมไปกวา่เดิม 

- หากผู้ เชา่ผิดนดัหรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาเช่า

ได้ทนัที 

- กรณีท่ีผู้ เช่าประสงค์จะเลกิเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเลกิเช่าไมน้่อย

กวา่ 90 วนั 

- บรรดาสิง่ก่อสร้างหรือซอ่มแซมลงในบริเวณห้องเชา่ เมื่อผู้ เช่าออกจากห้องเช่า ห้ามมใิห้รือ้ถอน

หรือทําลายเป็นอนัขาด และสิง่กอ่สร้างหรือซอ่มแซมต้องตกเป็นของผู้ให้เช่าทัง้สิน้ โดยผู้ เช่าจะ

เรียกคา่เสยีหายใดๆ ไมไ่ด้เป็นอนัขาด ถ้าห้องเชา่เกิดอคัคีภยัขึน้สญัญาเชา่เป็นอนัระงบัสิน้สดุ

ลง 

- ถ้าผู้ เชา่ออกไปจากห้องเช่าจะเรียกคา่เสยีหายหรือคา่ขนย้ายใดๆ จากผู้ให้เชา่ไมไ่ด้ 
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4.4.1.2 สัญญาเช่าสาขา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสญัญาเชา่สาขาตา่งๆ (รวมพืน้ท่ีให้บริการ และคลงัเก็บสนิค้า) ทัง้หมด 37 แหง่ (38 สาขา) 

รายละเอียดดงันี ้ 

คูส่ญัญา ผู้ให้เชา่: ผู้ประกอบการเอกชน ได้แก ่ ผู้ประกอบการห้างสรรพสนิค้า คอมมนิูตีม้อลล์ โรงพยาบาล 

ศนูย์แสดงสนิค้า เช่น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  บริษัท สยาม

พารากอน รีเทล จํากดั บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 

(มหาชน) 

ผู้ เช่า:      บริษัทฯ 

ลกัษณะของสญัญาเช่า เช่าพืน้ท่ี เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีให้บริการและคลงัเก็บสนิค้า 

อตัราคา่เช่าและ

คา่บริการ 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการตา่งๆ มีอตัราการคาํนวณเป็นตอ่ตารางเมตร ทัง้นี ้รูปแบบของการทําสว่น

ใหญ่จะมกีารแบง่สญัญาออกเป็นสญัญาเชา่ สญัญาบริการ สญัญาการใช้สาธารณปูโภค ขึน้กบั

รูปแบบของผู้ให้เช่าแตร่าย 

ระยะเวลาการเชา่ สญัญาเชา่มีอายปุระมาณ 3 - 6  ปี 

เง่ือนไขท่ีสาํคญั - พืน้ท่ีเช่า แผนผงัท่ีเช่า วตัถปุระสงค์การเชา่ ขอบเขตการให้เช่าหรือให้บริการ 

- ในบางสญัญาเช่าและสญัญาบริการอาจมเีง่ือนไขการปรับราคา เมื่อมกีารตอ่อายสุญัญา หรือ 

ปรับเป็นรายปี ซึง่โดยเฉลีย่การปรับราคาจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 - 12 ตอ่ปี 

- การวางเงินประกนัความเสยีหาย ซึง่โดยเฉลีย่มีการวางเงินประกนัหรือออกหนงัสอืสญัญาคํา้

ประกนัโดยธนาคารพาณิชย์เป็นจํานวน 3 - 6 เดือนของคา่เช่า โดยจะต้องชําระเงินประกนัในวนั

เร่ิมต้นสญัญา หรือในสญัญาบางฉบบัอาจแบง่ชําระเงินประกนัออกเป็น งวดๆ และเงินดงักลา่ว

จะได้รับคืนเมือ่ไมม่ีการตอ่สญัญาภายใน 30 วนั  

- ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีอ่ืนๆ และเงินอ่ืนใดท่ี

เก่ียวกบัสถานท่ีเชา่ 

- ผู้ เช่าต้องทําประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สนิตลอดระยะเวลาการเช่า  

- ผู้ เช่าต้องเปิดประกอบกิจการทกุวนัเป็นปกติ ตามวนัและเวลาท่ีผู้ให้เชา่ให้บริการหรือกําหนด 

และต้องดแูลสถานท่ีเชา่ให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมตามท่ีผู้ให้เช่ากําหนด 

- ผู้ เช่าไมม่ีสทิธินําสถานท่ีเชา่ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นออกไปให้เช่าชว่ง หรือให้บคุคลอ่ืนเข้าใช้

ประโยชน์ในสถานท่ีเชา่ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากผู้ให้เชา่ก่อน 

- ก่อนการเข้าดําเนินการตกแตง่สถานท่ี ผู้ เชา่ต้องจดัให้มีการทําประกนัภยัจากการดาํเนินการ

ของผู้ รับเหมา และประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลท่ีสามในวงเงินท่ีผู้ให้เชา่กําหนด   

- หากผู้ เชา่มคีวามประสงค์ท่ีจะเชา่สถานท่ีตอ่ ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนสิน้สดุสญัญาเชา่ไมน้่อยกวา่ 1 – 6 เดือน 

- เมื่อสญัญาสิน้สดุลง ผู้ให้เชา่เลอืกท่ีจะรับเอาทรัพย์สนิท่ีติดตรึงหรือสิง่ตอ่เตมิ ตกเป็นกรรมสทิธ์ิ

ของผู้ให้เช่าแล้ว ผู้ เชา่สามารถขนย้ายทรัพย์สนิและสิง่ติดตัง้อ่ืนๆ ของผู้ เชา่ ออกไปจากสถานท่ี

เช่าได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้เชา่ แตผู่้ เชา่จะต้องซอ่มแซมและปรับสภาพของสถานท่ีเช่าให้คืนสู่

สภาพเรียบร้อยก่อนสง่มอบคืนผู้ให้เชา่ 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุและบริหารงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง หรือ

ก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะสง่ตวัแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคณุสมบตัิ

และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว โดย

ตวัแทนดงักลา่วอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีปราศจากผลประโยชน์

ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเหลา่นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลกิจการ และการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหาร

จดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึง่กําหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมดงักลา่วให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกํากบัให้มีการ

จดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมม่คีดคีวาม คดีอนญุาโตตลุาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอ่ืนใดท่ีมีนยัสาํคญัและเก่ียวข้องโดยตรง

กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เช่ือวา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีมีจํานวน

สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หรือสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการ

ดําเนินการ และแนวโน้มการดาํเนินการในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ  
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ร้านขนมหวาน 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000109 

โทรศพัท์ : 0 2318 4488 

อีเมล : contactus@afteryou.co.th 

เวบ็ไซต์/โฮมเพจบริษัท : http://www.afteryoudessertcafe.com 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 81,562,500 บาท 

ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 81,562,356 บาท 

ชนิดและจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว : หุ้นสามญัจํานวน 815,623,561 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 
 

บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 0 2009 9000 

โทรสาร : 0 2009 9991 
 

ผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 193/136-137 ชัน้ 33  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0 2264 0777 

โทรสาร : 0 2264 0789-90 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 958 ถนนออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 

10250 

โทรศพัท์ : 0 2332 9806  

โทรสาร : 0 2311 5567 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน  81,562,500 บาท โดยเป็นทนุชําระแล้วจํานวน 81,562,356 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 815,623,561 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 สรุปได้ดงันี ้ 

กลุ่มผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ/1   

 นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 259,669,759  31.84  

 นายพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ/2 19,403,437 2.38   

 นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 14,982,187 1.83  

 นางอไุรวรรณ กนกวฒันาวรรณ/3 6,440,037 0.79 

 นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/4 1,875,000 0.23 

 รวมกลุ่มนางสาวกุลพชัร์ กนกวัฒนาวรรณ 302,370,420 37.07  

2 กลุม่นายแมท่พั ต.สวุรรณ/1   

 นายแมท่พั ต.สวุรรณ 239,793,750  29.40  

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

 รวมกลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 259,121,875 31.77  

3 UBS AG Singapore Branch  31,798,991 3.90 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 17,123,445 2.10 

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

6 ทพ. วิรัช ธนพูราน 5,754,800 0.71 

7 นายสาํราญ กนกวฒันาวรรณ 5,000,000 0.61 

8 นางสาวปิยวรรณ พินิจวรารักษ์ 4,898,000 0.60 

9 กองทนุเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้ 4,552,700 0.56 

10 นายอรรถวตัิ ศิริสทิธิธงไชย 4,400,000 0.54 

11 อ่ืนๆ 172,810,630 21.19 

รวมทัง้หมด 815,623,561 100.0  

หมายเหต:ุ  /1 กลุม่นางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณเป็นเครือญาตกิบักลุ่มนายแม่ทพั ต.สวุรรณ 
     /2 นายพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นน้องชายของนางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 
     /3  นางอไุรวรรณ กนกวฒันาวรรณ เป็นมารดาของนางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 

    /4  นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ เป็นบดิาของนางสาวกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ 
    /5  นางสาวกนิษฐะ วริิยา ต.สวุรรณ เป็นพ่ีสาวของนายแม่ทพั ต.สวุรรณ  
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ 

และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยนัน้จะอยูภ่ายใต้อํานาจการพิจารณาอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน 

ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทําการรายงานให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุคราวถดัไป ทัง้นี ้บริษัท ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม จํากดั บริษัทย่อย

ของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินของ บริษัทฯ 

สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท หรือคิดเป็นจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 

236,530,832.69 บาท   คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  99.60 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ)  ทัง้นี ้

การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ง ยงัจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มคีณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้

การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5 5 

2. นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน  

5 5 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

5 5 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5 5 

5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  5 5 

6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 5 5 

7. นายมิลล์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 5 5 

โดยมนีางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันา

วรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้

การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่

เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 4 

2. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4 4 

โดยมนีางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้ นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ และดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ท่ีจะสามารถ

สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ สามารถดรูายละเอียดคณุสมบตัิและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ 3 ทา่นเพ่ิมเตมิได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครัง้

การประชุม 

จาํนวนครัง้ที่

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

1 1 

2. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1 1 

3. นายววิฒัน์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1 1 

โดยมีนายแมท่พั ต.สวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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8.2 ผู้บริหาร  

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   
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คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น ดงันี ้

1. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการผู้จดัการ 

2. 

3. 

นางสาวกลุพชัร์ 

นายมิลล์ 

กนกวฒันาวรรณ 

กนกวฒันาวรรณ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

4. นายทรงพล  ทศันาเสถียรกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

5. นางสาวอไุรวรรณ  สมานวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ 

6. นางสาวชไมพร  ตัง้กิตติสวุรรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8.3 เลขานุการบริษัท  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ได้แต่งตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ เป็นเลขานกุาร

บริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  

เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีหลกัในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษา

รายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด และจัดสง่สําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัทําโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1. จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ

บริษัท 

3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 

89/14 ซึง่จดัทําโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทํา

การนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

4. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องทราบ

และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงข้อกําหนด และ/หรือกฎหมายท่ี

มีนยัสาํคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

5. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึง

ปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 
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6. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหนว่ยงานดงักลา่ว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากบั

การทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ สําหรับค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 580,000 บาท โดยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับ

คา่ตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเทา่นัน้ จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ตารางแสดงคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2562  

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2562 

1. นายปรีย์มน   ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

220,000 

2. นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน  

40,000 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

180,000 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 140,000 

5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  -ไมม่ี- 

6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่ี- 

7. นายมิลล์   กนกวฒันาวรรณ กรรมการ -ไมม่ี- 

รวม (บาท) 580,000 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์หลงัออก

จากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ผู้บริหาร จํานวน 6 ราย รวมทัง้สิน้ 17.43 ล้านบาท  
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8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น 

ไมม่ี  
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  

ในการดําเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good 

Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และยงัทําให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะทําให้

เกิดความเช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุ

หลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และเจ้าของ

บริษัทฯ เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ สทิธิในการได้รับ

ข้อมลูอยา่งเพียงพอ สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของ

บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผล

ตอ่ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อน

วนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด รวมทัง้ข้อมลู

ประกอบการประชุมท่ีเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ

นําข้อมลูดงักลา่วเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบคุคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบั

หนงัสอืนดัประชมุ 

(3) ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานท่ีซึง่สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึง่แสดงสถานท่ีจดัการประชมุผู้

ถือหุ้นไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ รวมถึงเลอืกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(4) ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อน

วนัประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(5) ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะหรือตัง้คําถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  
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(6) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนบัผลการ

ลงคะแนน 

(7) ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมท่ีบนัทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนใน

สาระสําคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชุม 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนําผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้รายงานการประชุม

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(8) บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้า

บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และปอ้งกนัปัญหาเร่ืองเช็คชํารุด สญูหาย หรือสง่ถึงผู้ ถือหุ้น

ลา่ช้า 

(9) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้น

ท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะแจ้งกําหนดการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้วาระการประชุมท่ีเก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่

กําหนดการประชมุดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้จะจดัทําและเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทย

และภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกนั 

(2) บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพ่ิมเตมิได้ก่อนวนัประชมุผู้ ถือ

หุ้น โดยบริษัทฯ จะกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเป็นการลว่งหน้าเก่ียวกบัวิธีการท่ีให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพ่ิมวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ

หรือไม ่

(3) ในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเร่ิมการ

ประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการใช้สทิธิออกเสยีง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระ 

และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมทกุรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้

ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใช้เวลาอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะ

วาระท่ีมีความสาํคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระท่ี

เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบนัทึกสว่นได้เสียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียอย่างมีนยัสําคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระท่ี

เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในนําข้อมูลดงักลา่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีบคุคลใด

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหรือนําข้อมลูนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือกระทํารายการท่ีอาจเกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดให้

กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าท่ีจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่

เลขานกุารบริษัทเป็นประจําและเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและพนกังานของ

บริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น คูค้่า ลกูค้า เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่น

ได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้คํานงึถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลการ

ดําเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

รวมทัง้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพ

ของพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม เป็นต้น โดยให้

โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีความรู้

ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับริษัทฯ เพ่ือพฒันาองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัได้กําหนดแนวทางใน

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมลูภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นต้น 
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คู่ ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน และ

คดัเลอืกคูค้่าด้วยความยตุิธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย 

และจดัให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 

และปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้

สนิค้าจากคูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง

การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มากท่ีสดุ เพ่ือมุ่งเน้น

การสร้างความพงึพอใจให้แกล่กูค้าในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคํานงึถึงสขุลกัษณะและ

อนามยัของลกูค้าในการบริโภคสนิค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าท่ีถกูต้องและ

ครบถ้วนแกล่กูค้า รวมทัง้ยงัจดัให้มชี่องทางให้ลกูค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสนิค้าหรือ

การให้บริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสินค้าและ

บริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว โดยลกูค้าสามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทาง

โทรศพัท์และช่องทางออนไลน์ตา่งๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook และ Instagram 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ตามสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นสําคญั รวมทัง้ การชําระคืน

เงินต้น ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใสใ่จและให้ความสาํคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวิตของ

ผู้คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มี

จิตสาํนกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเข้าไปมี

สว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นอกจากนี ้ ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่

ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผา่นกรรมการอิสระ 

หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายงับริษัทฯ จะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดย

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากม)ี และจะรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยจะเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้

ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
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หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

(2) บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ ข้อมลู

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และ

หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาด

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งสมํ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ โดยข้อมลูท่ีอยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วรวมถึงวิสยัทศัน์ พนัธ

กิจ งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หนงัสอืเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทฯ  ให้ความสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน

ประจําปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุให้มีการจดัทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 

Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัท จํานวนครัง้ของการประชุมและการเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทําหน้าท่ี รวมทัง้การ

ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของบริษัทฯ 

รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(6) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ

นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึง่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทฯ 

โดยเป็นผู้มีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

(1)   กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน (Executive Directors) ได้แก่ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกุลพชัร์ กนก

วฒันาวรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

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

(3)   กรรมการอิสระ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กําหนดจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน นาย

ปรีย์มน ป่ินสกลุ และ ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ คิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการ

พิจารณาและออกเสยีงในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปีตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ

เห็นวา่บคุคลนัน้สมควรดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ นอกจากนี ้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทใน

การกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การจัดทํา

รายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและนา่เช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีในการดําเนินการท่ี

เก่ียวข้องกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้

คําแนะนําในเร่ืองข้อกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้

ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและทิศ

ทางการดํ า เ นิน งานของบ ริ ษัทฯ  รวมทั ง้ กํ ากับ ดูแลใ ห้การบ ริ หารจัดการ เ ป็น ไปตามเป้าหม ายและแนวทา ง 

เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็

คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการได้ให้

ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี ้การจดัทําคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจําทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กําหนดข้อพึงปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

(ค) จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า และเจ้าหนี ้

(ง) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ  ได้ประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ  มีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ

ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ี

พิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไมม่ี

อํานาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 

ตลอดจนข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-

1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพ่ือการกํากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและ
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รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  

(5) การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้กํากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบตัิตาม

นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําและบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือกระบวนการบริหาร

จดัการความเสีย่งเป็นประจําทกุปี 

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และนําเสนอ

รายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น โดยมีการ

กําหนดวาระประชมุชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา บริษัทฯ จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และจดัให้มีการ

บนัทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการ

ประชุมทกุครัง้ บริษัทฯ จดัให้มีผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ี

ถกูต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ถือมติของเสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึง่คนมีหนึง่เสยีง โดยกรรมการ

ท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ประธานในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขการ

ดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหวัข้อท่ีจะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมนิดงักลา่ว เพ่ือรวบรวมความเห็นและนําเสนอตอ่

ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําปี 

4. คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนของกรรมการ คือ คา่ตอบแทนรายไตรมาส ซึง่อยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่เมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยคํานงึถึง

ความเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สว่นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

เงินเดือนและโบนสัประจําปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นสาํคญั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการและผู้บริหารรวมกนัจะต้องไมเ่ป็นจํานวนท่ีสงูผิดปกติเมือ่เทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดย

เฉลีย่ของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคาํนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ในการกําหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้กําหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจา่ยคา่ตอบแทน และ

นําเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิป็นลาํดบั 
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5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกํากบั

ดแูลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบนัภายนอกก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่

กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน โดยพิจารณา

ตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผู้ จัดการจะกําหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ดงักลา่วเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาผู้บริหารและพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการ

ทํางานมากขึน้และให้สามารถทํางานแทนกนัได้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

คณะกรรมการชดุยอ่ย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2. นายววิฒัน์   กนกวฒันาวรรณ   รองประธานกรรมการ  

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน กรรมการอิสระ 

4. ดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ  

5. นายแมท่พั  ต.สวุรรณ กรรมการ  

6. นางสาวกลุพชัร์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 

7. นายมิลล์  กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 

โดยมนีางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันา

วรรณ และนายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ปฏิบตัิหน้าท่ี และกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

(2) กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจดัการ และ

อํานาจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ และกํากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงาน

ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าวเพ่ือให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

(3) กําหนดนโยบายบริหารความเสีย่งและพิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่งท่ีสําคญัอนัอาจเกิดขึน้ กําหนดแนวทางในการจดัการ

ความเสีย่งดงักลา่วและติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งนัน้ 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอเพ่ือให้บรรลกุลยทุธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(5) ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และจดัให้มีการรายงานทางการเงิน

และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอก่อนเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(7) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ

บําเหน็จรางวลัของผู้บริหาร รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีเหมาะสม 

(8) พิจารณารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(9) พิจารณาอนมุตัิการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น) การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ี

เก่ียวข้อง 

(10) พิจารณาอนมุตัิและให้ความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไมจํ่าเป็นต้องพิจารณาโดยท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(11) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(12) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่งและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(13) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

กรรมการรายใดมีสว่นได้เสยีในธุรกรรมใดท่ีทํากบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้

หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(14) สอบทานนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption) 

ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ประจําปีท่ีจดัทําโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีได้รับมอบหมาย 

(15) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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(16) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท และ/หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงาน

ตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(17) วา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น 

(18) ดแูลการจดัทํารายงานประจําปี และรับผิดชอบต่อการจดัทําและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(19) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ 

(20) พิจารณาอนมุตัิเร่ืองตา่งๆ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม 

(21) จดัให้มีการกําหนดแผนการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

(22) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(23) มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้  

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม

นโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. ดร. ธรรมนญู   อานนัโทไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมนีางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยจํานวน 1 ครัง้ 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้วา่จ้างให้บริษัท สาํนกังานสอบบญัชีดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ในฐานะหนว่ยงานภายนอก เป็นผู้

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ และดร. ธรรมนญู  อานนัโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ท่ีจะสามารถ

สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดรูายละเอียดคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นเพ่ิมเตมิได้ในรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหาร 
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วาระการดาํรงตาํแหนง่และการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย 

วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึง่

พ้นตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่เมื่อ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตาํแหนง่ 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุงักลา่วให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง่หรือไมอ่าจดํารงตําแหนง่จนครบกําหนดวาระได้ตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ

แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจํานวนกรรมการ

ตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

(3) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบ

ภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พร้อมทัง้เสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ 
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(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บงัคบั

กบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัทฯ 

(7) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(9) ตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้างหรือนําผู้ เช่ียวชาญ

เฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ 

(10) หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(11) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในหรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(12) จดัทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(13) สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ 

(14) ทบทวนกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

(15) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน่ประจําปีของบริษัทฯ 

(16) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ 

บริษัทฯ (Identification of Risk) และกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) รวมทัง้กําหนด

นโยบายการบริหารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลมุ และสอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทาง

ของธุรกิจ ทัง้นี ้ต้องครอบคลมุความเสีย่งอยา่งน้อย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งด้านกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ (Compliance Risk) 

(17) กําหนดกลยทุธ์ โครงสร้างและทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเสีย่งขององค์กรให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความ

เสีย่งตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 

(18) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน  ป่ินสกลุ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายววิฒัน์   กนกวฒันาวรรณ   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายพิเชษฐ  ภีมะโยธิน กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

โดยมีนายแมท่พั ต.สวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 

9.3.1 กรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนขึน้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีย์มน ป่ินสกลุ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน และนายวิวตัน์ กนกวฒันา

วรรณ โดยมี นายปรีย์มน ป่ินสกลุ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯ แตใ่นกรณีท่ีเป็นการเลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหนง่กรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตุ

อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกตัง้บคุคลซึ่งถกูเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือ

ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการได้ ทัง้นี ้บคุคลซึ่งเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักลา่วให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซึง่ตนแทน 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้า

จํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมี

วาระการดํารงตําแหนง่รวมไมเ่กิน 9 ปี เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบคุคลนัน้สมควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ ตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการบริษัทฯ พ้นจากตําแหนง่เมื่อ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดํารง

ตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตําแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่เมื่อ  

1) ตาย 

2) ลาออก  

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตาํแหนง่ 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงเหตดุงักลา่วให้ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง่หรือไมอ่าจดํารงตําแหนง่จนครบกําหนดวาระได้ตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
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แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจํานวนกรรมการ

ตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม 

นโยบายการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ จะสง่ตวัแทนของบริษัทฯ ซึง่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตวัแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ กรรมการ 

ผู้บริหารระดบัสงู หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ซึง่กําหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

นัน้ๆ นอกจากนี ้การสง่ตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่วให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท

ฯ  และ/หรือข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกํากบัให้มีการ

จดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ นําความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้

ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

ดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มา

หรือจําหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และ

บทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

(2) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะจดัทํา และเปิดเผยรายงานการ

ถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และจดัสง่สาํเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกนักบัท่ีสง่รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั

ซึง่มีผลหรืออาจมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วนัก่อนท่ี
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งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีข้อมูลดงักลา่วของ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักลา่วจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่า

จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้หากมีการกระทําอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะ

ถือเป็นความผิดทางวนิยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต ่การตกัเตือน

ด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนกังาน 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit 

Fee) ให้แก่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั รวมทัง้สิน้ 1.82 ล้านบาท ประกอบด้วย คา่สอบบญัชีรายไตรมาส คา่สอบบญัชีรายปี

และคา่สอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการอา่นและพิจารณาข้อมลูอ่ืน และมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน (Out of Pocket Expenses) จํานวนรวม 19,698 

บาท  โดยไมม่ีการจ่ายคา่บริการอ่ืนใด (Non-Audit Fee)  

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

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

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่สว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคูก่นัไปด้วย  

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความรับผิดชอบทางสงัคม คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่

สงัคม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการนําไปศกึษาหรือปฏิบตัิ โดยบริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม

โดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการค้าตามหลกั

จริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็

ตามท่ีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และให้

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตทางการค้าในการจดัซือ้เคร่ืองจกัร นอกจากนี ้ยงัได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  

โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การสง่เสริมและปลกูจิตใต้สํานึกให้แก่บคุลากร

ของบริษัทฯ ในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสนิบนกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน โดย

บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละ

หนว่ยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอํานาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้ดําเนินการสมคัรเพ่ือเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคี

เครือขา่ยตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559  เพ่ือร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการนีด้ําเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชัน้นํา อนัได้แก่ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร

ไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ ยงัได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
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1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิ

ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําท่ีเข้าขา่ยการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้บคุคลท่ีให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมี

หน้าท่ีในการให้การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือสือ่สารไปยงัพนกังานและ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ  เพ่ือให้เหมาะสมกบัการ

เปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และ

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ให้มี

ความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความ

ซื่อสตัย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของตน 

7. บริษัทฯ สนบัสนุนให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ รายงานการ

ละเมิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน และการกําหนดคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรมและเพียงพอ 

เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของ

บริษัทฯ  

9. เพ่ือความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสีย่งสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แนช่ดั 

9.1 การให้ มอบหรือรับของกํานลั และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย 

เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดย

ต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอําพรางการติด

สนิบน 

9.3 ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอ่ืนๆ กับหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ
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บริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมใ่ห้หรือรับสนิบนในทกุขัน้ตอนของการ

ดําเนินกิจการ 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 

ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ คํานงึถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเทา่เทียมกนั ไม่

ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา 

สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิด

สทิธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดด้านสทิธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ ท่ีได้รับ

ความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสทิธิมนษุยชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชนและ

ปลกูจิตสาํนกึให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยเพ่ิม

มลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4. จดัให้มีสวสัดกิารด้านตา่ง ๆ สาํหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากท่ี

กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสขุภาพ และประกันอุบตัิเหตุ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่

พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินชว่ยฌาปนกิจ  

5. จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสี่ยง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแตล่ะบคุคล 

6. ดําเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานท่ีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการ

ฝึกอบรม และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุอนามยัท่ีดี และดแูลสถานท่ีทํางานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยั

อยูเ่สมอ 
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7. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ

กระทําท่ีไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและ

ยดึมัน่ในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใสล่กูค้าเสมือนเป็นบคุคลในครอบครัวของบริษัทฯ 

ดงันี ้

1. บริษัทฯ คํานงึถึงคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการเป็นสาํคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการใช้วตัถดุิบ

ท่ีมีคณุภาพ และการผลติท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลกูค้าได้บริโภคสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และ

ได้รับความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัของการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

สนิค้า โดยพนกังานของบริษัทฯ จะทําหน้าท่ีให้ข้อมลูของสนิค้าอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

2. บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพฒันาคิดค้นสนิค้าใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้

ลกูค้าได้บริโภคสนิค้าและได้รับบริการท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการในการ

บริโภค  

3. บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า

และบริการของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ไมบิ่ดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้อง

และเพียงพอในการตดัสนิใจ  

4. บริษัทฯ คํานงึถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและมี

ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามท่ี

กฎหมายกําหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้ลกูค้ามีความ

มัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือใช้ในการสือ่สารติดตอ่กบัลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั

คณุภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

6. บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีมิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้า และระหว่างลกูค้ากบับริษัทฯ ให้

ยัง่ยืน  

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมโดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคมุให้การผลิต

สนิค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด บริษัทฯ ยงัดําเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใสใ่จและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันากระบวนการผลิต 

และเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อการลดของเสียจาก

กระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจําเป็น โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
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ร่วมกนัอยา่งเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เพ่ือการดแูลรักษาและหลกีเลีย่งการทําลายสิง่แวดล้อม โดยเร่ิมจากการออกแบบท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ใช้วสัดุไม่สิน้เปลืองและสามารถนํากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีกําหนดเป็น

แนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมใช้พลงังานแสงแดดเป็นพลงังานทางเลือกเพ่ือ

ประหยดัการใช้ไฟฟา้โดยติดตัง้ Solar Roof บนหลงัคาอาคารโรงงานหลงัใหม ่โดยได้เร่ิมทดลองใช้งานในเดือนสงิหาคม 2562 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสูส่งัคมอย่าง

แท้จริง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและ

พฒันาสงัคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนบัสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ี

บริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอัน

เน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมให้พนกังานของ

บริษัทฯ มีจิตสาํนกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงันี ้

• เดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จดักิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวนัและขนมให้กบัเด็กท่ีมลูนิธิบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ 

(รัชดา)  

• เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับวดัจากแดง จังหวดัสมทุรปราการ รับบริจาคขวดนํา้พลาสติกท่ีใช้แล้วทิง้ 

เพ่ือนําไปทอเป็นผ้าไตร หรือผ้าบงัสกุลุจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคลิ 

• เดือนกนัยายน 2562 บริษัทฯ จดักิจกรรมร่วมกบัผู้สงูอายท่ีุศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายบุ้านบาง

แค พร้อมทัง้บริจาคเงินและสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น รวมถึงเลีย้งอาหารกลางวนัและขนมแก่ผู้สงูอาย ุ

• เดือนกนัยายน 2562 บริษัทฯ บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบัโรงเรียนบวัเจริญวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ 

• เดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯ บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสระแคน จังหวัด

มหาสารคาม 

• เดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯ ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ “ขนมปังคาโบนาหล้า” เพ่ือนํารายได้สว่นหนึ่งจากการขาย

ผลติภณัฑ์ดงักลา่วบริจาคให้กบัโครงการเพ่ือการศกึษา Limited Education จดัโดยมลูนิธิยวุพฒัน์ 

• เดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรม "ปันของรักส่งน้องเรียน" โดยบริษัทฯ ได้ตัง้กล่องรับบริจาคสิ่งของเพ่ือ

นําไปจําหนา่ยในร้านปันกนั เพ่ือนํารายได้มาเป็นทนุการศกึษาให้เด็กท่ีขาดโอกาสในมลูนิธิยวุพฒัน์  

• เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จํานวน  9 ตัว  ท่ี รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 
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กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวนัและขนมใหก้บัเด็กทีมู่ลนิธิบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (รัชดา) 

 

     
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวนัและขนมแก่ผูสู้งอายทีุศู่นย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค 

 

                                      
รับบริจาคขวดน้ําพลาสติกทีใ่ชแ้ล้วท้ิง เพือ่นําไปทอเป็นผ้าไตร 

หรือผา้บงัสกุลุจีวร ร่วมกบัวดัจากแดง 

รับบริจาคส่ิงของเพือ่นําไปจําหน่ายในร้านปันกนัเพือ่นํา

รายไดเ้ป็นทนุการศึกษาใหเ้ด็กในมูลนิธิยวุพฒัน์ 
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-              

รายไดส้่วนหน่ึงจากการจําหน่าย “ขนมปังคาโบนาหล้า” มอบใหก้บั โครงการเพือ่การศึกษา Limited Education   

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการจดัการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (MOU) ในการเข้า

ร่วมโครงการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคีกบัวทิยาลยัตา่งๆ มากกวา่ 10 แหง่ ซึง่เป็นการเรียนในสถานศกึษาควบคูไ่ปกบัการ

ทํางานจริงในสถานประกอบการ เน้นให้ผู้ เรียนในสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ เพ่ือให้

ผู้ ท่ีจบการศกึษาออกไปเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพนัน้ๆ อยา่งแท้จริงและมีคณุภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับนกัศกึษาโครงการทวภิาคีจากวิทยาลยัเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จํานวน 35 คน เข้าทํางานเป็นรุ่น

แรก ได้มีการจดัฝึกอบรมให้กบันกัศึกษา เช่น การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทํางาน การฝึกประสบการณ์

ทกัษะวิชาชีพ และการจดัอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบันกัศกึษา  

          

 

เข้าร่วมโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี 
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8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ สนบัสนุนให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานภายในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่ง

นวตักรรมดงักลา่วหมายถึงการริเร่ิมทําสิง่ตา่งๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ  นอกจากนี ้ยงัอาจหมายถึงการเปลีย่นแปลงทางความคิด หรือการ

ผลติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูคา่เพ่ิมให้แก่ธุรกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิง่ตา่งๆ เกิดความ

เปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลติท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งสงูสดุ โดยบริษัทฯ มีแนวทางใน

การปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) สาํรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมี

ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลด

ผลกระทบดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด 

และครอบคลมุทกุด้าน เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้ นให้ธุรกิจและ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ปฏิบตัิตาม 

(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสมํ่าเสมอ และอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการ

สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือการตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการสือ่สารและเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสียให้รับทราบทัง้

ทางตรงและทางอ้อม โดยผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุม่ผู้มีสว่นได้

เสยีของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถึง  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการจดัการความเสีย่ง เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนกั

ดีวา่ระบบการควบคมุภายในท่ีดจีะช่วยลดความเสีย่งทางธุรกิจและความเสีย่งในกระบวนการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม อีกทัง้ยงัสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของ

บริษัทมีความถกูต้อง นา่เช่ือถือ และช่วยให้การดําเนินงานของบริษัทบรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่บริษัทฯ 

ได้ยดึกรอบแนวทางปฏิบตัด้ิานการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission : COSO มาประยกุต์ใช้ในการดาํเนินธุรกิจดงันี ้

(1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธรุกิจ โดยให้ความสาํคญักบัความซื่อสตัย์และจริยธรรม และได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้กําหนดเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งชดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัจดัโครงสร้างองค์กรและการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีช่วยให้การบริหารงานมคีวามรัดกมุและสามารถปอ้งกนั

การนําทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ 

(2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

บริษัทประเมินปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์กรอยา่งสมํา่เสมอ ซึง่รวมถงึ

ความเสีย่งท่ีอาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือการกระทําท่ีไมเ่หมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมกีารกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน

สาํหรับการปฏิบตัิงาน การรายงานข้อมลูทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน รวมถงึการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องและกําหนดระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้อยา่งเหมาะสม 

(3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ เพ่ือลดความเสีย่งท่ีอาจ

เกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่รวมถึงการควบคมุเชิงปอ้งกนั ได้แก่ การแบง่แยกหน้าท่ี การควบคมุการเข้าถึงข้อมลู การ

ควบคมุทรัพย์สนิของบริษัทฯ การกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) 

บริษัทฯ รายงานข้อมลูสาํคญั ตอ่คณะกรรมการอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ และมีช่องทางและกระบวนการ

สือ่สารข้อมลูภายในระหวา่งฝ่ายจดัการและพนกังานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิดบอร์ดประกาศ การแจ้งเฉพาะตวับคุคล 

โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแตล่ะเร่ืองหรือสถานการณ์ 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ และทําหน้าท่ี

ตรวจสอบและประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในรวมถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  โดยมีการ

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการควบคมุการปฏิบตังิานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
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นโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

รวมถงึเป็นผู้ประเมินผลเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดัประชมุจํานวน 4 ครัง้ โดยมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไมม่ี

ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยจํานวน 1 ครัง้ 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและจากรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัทําขึน้ แล้วสรุปได้ว่า 

จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมิน

ความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็น

วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของกิจการและสภาวการณ์ปัจจุบนัของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในใน

เร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ี

กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว และได้พิจารณาอนมุตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

11.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ในระหวา่งปี 2562 บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั (“DIA”) ได้ทําการตรวจสอบและตรวจติดตามระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

โดยมีขอบเขตการตรวจสอบดงันี ้

(1) การควบคุมภายในระดบัองค์กร ตรวจสอบในด้านต่างๆ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคมุ การสือ่สาร และการติดตามผลการปฏิบตั ิ

(2) การควบคมุภายในระดบักิจกรรม ตรวจสอบระบบตา่งๆ คือ ระบบการควบคมุรายได้จากการจําหนา่ยสนิค้า และระบบ

การควบคมุสนิทรัพย์ถาวรและการขยายสาขา 

โดยบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและเพียงพอตอ่การดําเนินงาน ข้อสงัเกตบางประการท่ีผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

เป็นไปเพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในรัดกมุและดียิ่งขึน้ ซึง่ไมใ่ช่ประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ครัง้ท่ี 1/2562 ได้แต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั ให้

ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร เป็น

ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ดํารง

ตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่เป็นหวัหน้างานและทีมงานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความสัมพนัธ์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1. คณุกลุพชัร์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุกลุพชัร์ฯ”) • กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  

2. คณุแมท่พั ต. สวุรรณ (“คณุแมท่พัฯ”) • กรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  

3. ห้างหุ้นสว่นสามญัเมหมิง (“เมหมิง”) 

ประกอบธุรกิจให้เชา่อาคารพาณิชย์ 

• มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุกลุพชัร์ฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

31.84 และถือหุ้นในเมหมงิร้อยละ 55 และคณุแมท่พัฯ ถือหุ้นใน

บริษัทฯ ร้อยละ 29.40 และถือหุ้นในเมหมิง ร้อยละ 45   

4. บริษัท พรีมา พบับลชิชิง จํากดั (“พรีมา”) 

ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยสือ่สิง่พิมพ์ 

• มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั โดยคณุแมท่พัฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 

29.40 และถือหุ้นในพรีมา ร้อยละ 50  

• มีกรรมการร่วมกนั คือ คณุแมท่พัฯ ซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหารและ

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในพรีมา 

5. คณุววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุวิวฒัน์ฯ”) • กรรมการของบริษัทฯ  

• เป็นบิดาของคณุกลุพชัร์ฯ ซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ  

6. คณุไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุไพบลูย์ฯ”) • เป็นพ่ีชายของคณุวิวฒัน์ฯ ซึง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ  

7. คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ (“คณุพฤษภ์”) • เป็นน้องชายของคณุกลุพชัร์ฯ ซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในปี 2562 และ 2561 

12.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2562 และ 2561 และจะยงัคงมีต่อเน่ืองในอนาคต 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2562 

31 ธันวาคม

2561 

1. ห้างหุ้นสว่นสามญัเมหมิง เช่าอาคารพาณิชย์ 

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์ จํานวน 2 อาคาร สูง 5 ชัน้ 

ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 240 ตารางเมตรต่อ

อาคาร ตัง้อยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 338, 338/1 ซอยพฒันาการ 30 

ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เ พ่ือใช้เป็น

สาํนกังานของบริษัทฯ ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 65,000 บาท 

หรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณเดือนละ 135 บาทต่อตาราง

เมตร  จ่ายชําระเป็นประจําทกุเดือน ตามสญัญาเช่าท่ีมีอายุ

สญัญา 1 ปี และสามารถทําการต่อสญัญาได้ตามเง่ือนไข

และรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในสญัญา โดยบริษัทฯ เร่ิมเช่า

สาํนกังานดงักลา่วตัง้แต ่1 มกราคม 2557  

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายสํานกังานไปยัง

อาคารใหม่ท่ีสร้างเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่าอาคารพาณิชย์

ดงักล่าวเพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัชั่วคราวสําหรับพนกังานสาขา

ตา่งจงัหวดัท่ีเข้ามาฝึกอบรมท่ีสาํนกังานใหญ่ 

-  คา่เช่า 
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บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากเมหมิงจํานวน 2 อาคาร 

เพ่ือใช้เป็นท่ีพักอาศัยชั่วคราวสําหรับพนักงานสาขา

ตา่งจงัหวดัท่ีเข้ามาฝึกอบรมท่ีสํานกังานใหญ่  โดยอตัรา

ค่าเช่าประมาณเดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร เป็น

อตัราคา่เช่าท่ีเทียบเคียงได้กบัคา่เช่าบริเวณใกล้เคียง ท่ีมี

อตัราค่าเช่าระหว่าง 125 – 156.25 บาทต่อตารางเมตร

ต่อเดือน และเง่ือนไขการชําระราคา เป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ดังนัน้ 

รายการดงักลา่วจึงมคีวามจําเป็นและสมเหตสุมผล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักลา่วมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีทําเลท่ีตัง้ของพืน้ท่ี

เช่าอยู่ใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

โดยอัตราค่าเช่าท่ีคิดระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด 

และเง่ือนไขการชําระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคาร

พาณิชย์โดยทั่วไป โดยรายการดังกล่าวจะยังคงมี

ตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2562 

31 ธันวาคม

2561 

2. คณุไพบลูย์ กนกวฒันาวรรณ  เช่าอาคารพาณิชย์  

บริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จํานวน 2 อาคาร   อาคาร สงู 4 

ชัน้ ดาดฟ้า 1 ชัน้ โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 288 ตารางเมตรต่อ

อาคาร ตัง้อยู่ท่ีอาคารเลขท่ี 324, 326 ซอยพฒันาการ 30 

ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  เพ่ือประกอบธุรกิจ

ผลติขนมหวาน และใช้เป็นสาํนกังานและศนูย์กระจายสนิค้า

ของบริษัทฯ ในราคาค่าเช่าเดือนละ 66,250 บาท หรือคิด

เป็นค่าเช่าประมาณ เดือนละ 115 บาทต่อตารางเมตร จ่าย

ชําระเป็นประจําทกุเดือน และสามารถทําการต่อสญัญาได้

ตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในสญัญา โดยเร่ิม

เช่าตัง้แต่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นรายปี กรณีท่ีบริษัทฯ 

ประสงค์จะเลิกเช่า สามารถแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

เลกิเช่าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

ในเดือนมิถนุายน 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายสํานกังานและศนูย์

กระจายสินค้าไปยงัอาคารใหม่ท่ีสร้างเสร็จ บริษัทฯ จึงเช่า

อาคารพาณิชย์ดงักลา่วเพ่ือเป็นท่ีผลิตสินค้าบางสว่นท่ีไม่ได้

ผลติจากโรงงาน ในเดือนกนัยายน 2561 บริษัทฯ ได้โอนงาน

ผลิตสินค้าบางส่วนไปยงับริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย โดยบริษัทออร่ัม แอนด์ ออร่ัม ได้เช่าอาคาร

พาณิชย์ดงักลา่วตอ่แทนบริษัทฯ 

-  คา่เช่า 
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ตามท่ีบริษัทฯ  เช่าอาคารพาณิชย์จากคณุไพบลูย์ฯ เพ่ือ

ใช้เป็นอาคารผลติสนิค้าบางสว่นท่ีไม่ได้ผลิตจากโรงงาน  

ในอัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 115 บาทต่อตาราง

เมตร เป็นอตัราค่าเช่าท่ีเทียบเคียงได้กับค่าเช่าบริเวณ

ใกล้เคียง ท่ีมีอตัราคา่เช่าระหวา่ง 125 – 156.25 บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดือน และเง่ือนไขการชําระราคา เป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 

ดัง นั น้  ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ

สมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักลา่วมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยท่ีทําเลท่ีตัง้ของพืน้ท่ี

เช่าอยูใ่กล้เคียงกบัอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง

มีการสะดวกเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ โดยอตัราค่า

เช่าท่ีคิดระหวา่งกนัเป็นอตัราราคาตลาด และเง่ือนไขการ

ชําระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์โดยทัว่ไป 

โดยรายการดงักลา่วจะยงัคงมีตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต  
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12.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในปี 2562 และ 2561 และจะไม่เกิดขึน้ในอนาคต 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2562 

31 ธันวาคม

2561 

1. บริษัท พรีมา พบับลชิชิง จํากดั รับฝากขายหนงัสอื  

บริษัทฯ  ได้วางจําหน่ายหนงัสือสตูรเมนูการทําขนมหวาน 

May Made และ Sweeter Tokyo ในลกัษณะของสนิค้าฝาก

ขาย หนงัสือดงักล่าวแต่งโดยคุณกุลพชัร์ฯ และดําเนินการ

พิมพ์และจดัจําหนา่ยโดยพรีม่า หนงัสือดงักลา่วเป็นลิขสิทธ์ิ

ของคณุกุลพชัร์ฯ ซึ่งได้เร่ิมเขียนหนงัสือMay Made ตัง้แต่ปี 

2549 ก่อนเปิดดําเนินการร้านอาฟเตอร์ ย ู

หนงัสือ May Made เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมรวมสตูรขนม

หวานโดยทัว่ไป  มิใช่สตูรลบัของบริษัทฯ ตวัอย่างสตูรขนม

หวานในหนังสือ เช่น เค้กช็อกโกแลตหน้าน่ิม เค้กลูกพรุน   

บราวน่ีชีสเค้ก สําหรับหนงัสือ Sweeter Tokyo เป็นหนงัสือ

แนะนําร้านขนมหวาน 40 ร้าน ใน 7 ย่านท่ีสําคัญๆ ใน

กรุงโตเกียว ของประเทศญ่ีปุ่ น และนําเสนอสตูรขนม 7 สตูร

ใหมท่ี่ได้ไอเดียจากการทอ่งเท่ียวในกรุงโตเกียว และมิใช่สตูร

ลบัของบริษัทฯ เช่น ราสเบอร์ร่ี เมอแรงค์ ทาร์ตสําหรับการ

บนัทกึบญัชีการรับฝากหนงัสือข้างต้น บริษัทฯ จะมีการรับรู้

รายได้ค่าฝากขายหนังสือ และเจ้าหนีค้่าหนังสือ ณ วันท่ี

จําหนา่ยสนิค้าดงักลา่วได้ 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้หยุดขายหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากสาขาร้านขนมหวานของบริษัทฯ มีบริเวณ

จําหน่ายสินค้าและของท่ีระลกึ บริษัทฯ จึงได้นําหนงัสือ

สูตรเมนูการทําขนมหวานมาวางจําหน่ายในลกัษณะ

ของสินค้าฝากขาย  โดยส่วนลดค่าหนงัสือและเง่ือนไข

การชําระราคาท่ีบริษัทฯ ทํากบัพรีม่าสามารถเทียบเคียง

ไ ด้ กั บ ส่ ว น ล ด แ ล ะ เ ง่ื อ น ไ ข ท่ี พ รี ม า เ ส น อ ใ ห้ กั บ

บคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงมีความจําเป็น

และสมเหตสุมผล  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีการวาง

จําหน่ายสินค้าซึ่งสอดคล้องกับร้านของบริษัทฯ และ

จดัเป็นรายการท่ีสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทฯ โดยสว่นลด

คา่หนงัสอืและเง่ือนไขทางการค้าท่ีคิดระหว่างกนัเป็นไป

ตามธุรกิจการขายฝากหนงัสอืโดยทัว่ไป  ดงันัน้ รายการ

ดงักลา่วจึงมีความจําเป็นและสมเหตุสมผล  อย่างไรก็

ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ หยดุขายหนงัสือดงักลา่วในร้าน

สาขาของบริษัทฯ ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2561 รายการ

ดงักลา่วจึงไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2562 

31 ธันวาคม

2561 

ทัง้หมดในร้านสาขาของบริษัทฯ  

-  รายได้คา่ฝากขายหนงัสอื 

-  เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

            - 

            - 

 

 

 

0.01 

            - 

(มลูคา่วนัท่ี  

 1 มกราคม ถึง 

31 พฤษภาคม) 

2. บริษัท แพ็คฟูด้ จํากดั 

(มหาชน) 

คา่ซือ้วตัถดุิบ 

บริษัทฯ ได้ซือ้วตัถดุิบบางสว่นเพ่ือนําไปใช้เป็นสว่นประกอบ

ในการขายสนิค้า 

ในเดือนมิถนุายน 2561 กรรมการของบริษัทฯ ได้ลาออกจาก

การเป็นกรรมการของบริษัท แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

รายการท่ีเกิดขึน้หลงัจากเดือนมิถุนายน 2561 ระหว่าง

บริษัทฯ กับบริษัท แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน) จึงไม่ถือเป็น

รายการระหวา่งกนั 

- คา่ซือ้วตัถดุิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25 

(มลูคา่วนัท่ี   

1 มกราคม ถงึ 

30 มิถนุายน) 

บริษัทฯ ซือ้วตัถุดิบบางสว่นเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบใน

การขายสนิค้า เน่ืองจากราคาวตัถดุิบดงักลา่วมีราคาตํ่า

กว่าผู้ ขายรายอ่ืนๆ โดยท่ีมีคุณภาพเท่า เ ทียมกัน  

รายการดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ

เช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงมี

ความจําเป็นและสมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากใน

เดือนมิถุนายน 2561 กรรมการของบริษัทฯ ได้ลาออก

จากการเ ป็นกรรมการของบริษัท แพ็คฟู้ด  จํากัด 

(มหาชน) รายการท่ีเกิดขึน้หลงัจากเดือนมิถนุายน 2561 

ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน) จึง

ไมถื่อเป็นรายการระหวา่งกนั 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธันวาคม

2562 

31 ธันวาคม

2561 

3. คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ  การเช่าอาคาร  

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  เช่าอาคารจํานวน 1 อาคาร   โดยมี

พืน้ท่ีเช่าประมาณ 450 ตารางเมตร เพ่ือใช้ผลติวตัถดุิบขาย

ให้กบับริษัทฯ ในราคาค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท หรือคิด

เป็นคา่เช่าประมาณเดือนละ 22 บาทตอ่ตารางเมตร สญัญา

มีอาย ุ2 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และสามารถทํา

การตอ่สญัญาได้ตามเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญา  

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้เช่าอาคาร

พาณิชย์จากคุณไพบูลย์ กนกวฒันาวรรณ ต่อจากบริษัทฯ 

เน่ืองจากมีขนาดพืน้ท่ีใหญ่กว่า และอยู่ใกล้กับอาคาร

สํานกังานของบริษัทฯ สะดวกและเหมาะสมต่อการดําเนิน

ธุรกิจมากกวา่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงเลิกเช่าอาคารจาก

คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 

-  คา่เช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

            - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  0.06 

(มลูคา่วนัท่ี 

1 มกราคม ถงึ 

30 มิถนุายน) 

ตามท่ีบริษัทฯ  เช่าอาคารจากคุณพฤษภ์ฯ เพ่ือใช้เป็น

อาคารผลิตของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ในอตัราค่าเช่า

ประมาณเดือนละ 22 บาทต่อตารางเมตร เป็นอตัราค่า

เช่าท่ีถกูกวา่ราคาตลาดมาก ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงมี

ความจําเป็นและสมเหตสุมผล   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  อย่างไรก็

ตาม เน่ืองจากบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เลกิเช่าอาคารจาก

คณุพฤษภ์ กนกวฒันาวรรณ ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2561  

รายการดงักลา่วจึงไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
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12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติให้เข้าทาํรายการระหว่างกัน  

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2559 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ได้มีการกําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิการทํา

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯฯ ทัง้นี ้ ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาอนมุตัิรายการ

ดงักลา่วได้ 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นในการทํารายการและความ

สมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการเข้าทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และรายการท่ี

เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการดงันี ้

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ี

มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ หากรายการ

ดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย

อํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (แล้วแต่

กรณี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้

ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเข้าทํา

รายการดงักล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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12.4 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องยึดหลกัปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

12.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวา่ในอนาคต รายการค้าทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพืน้ท่ีสาํนกังานและสถานท่ี

เพ่ือประกอบการผลิตสนิค้าของบริษัทฯ จะยงัคงเกิดขึน้  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการให้ราคาและเง่ือนไขชําระราคาเป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าปกติ  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขราคาและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สถานท่ี โดยจะดําเนินการให้ราคาและ

เง่ือนไขการชําระราคามีความเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีสาํคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมสาํหรับปี 2560 - 2562  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2562 2561 2560 

บาท 
ร้อย

ละ 
บาท 

ร้อย

ละ 
บาท 

ร้อย

ละ 

สินทรัพย์ 
  

    

สินทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 83,934,252 6.99 62,545,165 5.70 48,635,122 4.70 

เงินลงทนุชัว่คราว 406,255,067 33.85 402,645,626 36.69 463,346,053 44.82 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 12,364,098 1.03 13,724,709 1.25 11,100,917 1.07 

สินค้าคงเหลือ 38,494,523 3.21 33,721,795 3.07 24,486,225 2.37 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 8,399,010 0.70 9,575,060 0.87 5,164,638 0.50 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 549,446,950 45.78 522,212,355 47.58 552,732,955 53.46 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 200,000 0.02 3,480,620 0.32 400,000 0.04 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 597,468,370 49.78 504,903,540 46.01 436,796,921 42.25 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 13,826,872 1.15 17,675,478 1.61 12,555,752 1.21 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์ 338,000 0.03 12,565,508 1.15 - - 

เงินประกนัการเชา่ 33,875,583 2.82 32,290,427 2.94 28,379,649 2.75 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,070,888 0.42 4,293,107 0.39 2,947,198 0.29 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 650,779,713 54.22 575,208,680 52.42 481,079,520 46.54 

รวมสินทรัพย์ 1,200,226,663 100.00 1,097,421,035 100.00 1,033,812,475 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้ินหมนุเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 72,653,093 6.05 82,480,608 7.52 59,381,285 5.74 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี - - 154,977 0.01 232,704 0.02 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 29,379,973 2.45 19,436,076 1.77 15,143,298 1.47 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 22,793,298 1.90 14,342,365 1.31 8,613,119 0.83 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 124,826,364 10.40 116,414,026 10.61 83,370,406 8.06 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน       

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - - - - 154,968 0.02 

ประมาณการหนีส้ินในการรือ้ถอน 12,238,226 1.02 10,595,612 0.97 9,119,457 0.88 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,109,045 1.09 9,309,457 0.85 6,346,910 0.61 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,460,893 0.95 4,001,778 0.36 2,522,737 0.25 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 36,808,164 3.06 23,906,847 2.18 18,144,072 1.76 

รวมหนีสิ้น 161,634,528 13.46 140,320,873 12.79 101,514,478 9.82 

  

หน้า 76 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2562 2561 2560 

บาท 
ร้อย

ละ 
บาท 

ร้อย

ละ 
บาท 

ร้อย

ละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

  ทนุจดทะเบียน 

    หุ้นสามญั 815,625,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 

บาท 

 

 

81,562,500 

 

 

6.80 

 

 

81,562,500 

 

 

7.43 

 

 

81,562,500 

 

 

7.89 

  ทนุที่ออกและชําระแล้ว 

    หุ้นสามญั 815,623,561 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 

บาท 

 

81,562,356 

 

6.80 

 

81,562,356 

 

7.43 

 

81,562,356 

 

7.89 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

กําไรสะสม 

709,575,820 

 

59.12 

 

709,575,820 

 

64.66 

 

709,575,820 

 

68.64 

 

  จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 8,156,250 0.68 8,156,250 0.74 8,156,250 0.79 

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 239,350,652 19.94 157,805,736 14.38 133,003,571 12.86 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (52,943) (0.00) - -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,038,592,135 86.54 957,100,162 87.21 932,297,997 90.18 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,200,226,663 100.00 1,097,421,035 100.00 1,033,812,475 100.00 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

2562 2561 2560 

บาท 
ร้อย

ละ 
บาท 

ร้อย

ละ 
บาท 

ร้อย

ละ 

รายได้ 
    

  

รายได้จากสญัญาที่ทํากบัลกูค้า 1,194,315,228 99.09 871,088,755 98.91 723,963,348 98.45 

รายได้อ่ืน 10,936,160 0.91 9,641,194 1.09 11,417,049 1.55 

รวมรายได้ 1,205,251,388 100.00 880,729,949 100.00 735,380,397 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 421,775,925 35.00 288,971,535 32.81 244,334,351 33.22 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 328,575,602 27.26 271,023,275 30.77 227,519,463 30.94 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 161,538,434 13.40 141,410,216 15.94 106,091,531 14.43 

รวมค่าใช้จ่าย 911,889,961 75.66 700,405,026 79.52 577,945,345 78.59 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได้ 

 

293,361,427 

 

24.34 

 

180,324,923 

 

20.48 157,435,052 

 

21.41 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (221,057) (0.02) (230,787) (0.03) (638,986) (0.09) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 293,140,370 24.32 180,094,136 20.45 156,799,066 21.32 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (56,057,422) (4.65) (32,668,320) (3.71) (27,896,004) (3.79) 

กาํไรสาํหรับปี 237,082,948 19.67 147,425,816 16.74 128,903,062 17.53 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุ

ภายหลงั 
    

  

    ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบ

การเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

(52,943) 

 

(0.00) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุ

ภายหลงั 
    

  

    ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 

(569,843) 

 

(0.05) 

 

(279,808) 

 

(0.03) 

 

- - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี (622,786) (0.05) (279,808) (0.03) - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 236,460,162 19.62 147,146,008 16.71 128,903,062 17.53 

กาํไรต่อหุ้น    

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน    

กําไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทตอ่หุ้น) 0.29 0.18 0.16 

  

  

หน้า 78 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

งบกระแสเงนิสดรวม 
2562 2561 2560 

บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กําไรก่อนภาษี 293,140,370 180,094.136 156,799,066 

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 68,556,524 56,527,511 38,583,156 

โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ (175,241) (282,115) 579,973 

ตดัจําหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ 3,462,691 416,840 213,501 

กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (84,771) - 

ขาดทนุ (กําไร) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (3,280,131) 1,381745 (2,062,483) 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (795,707) (4,876,940) (1,268,570) 

ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1,318,866 1,092,596 91,678 

ตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 81,400 4,451,152 701,842 

โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - (780,391) 780,391 

ตดัจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3,493,538 777,554 - 

ตดัจําหน่ายเงินประกนัการเชา่ - - 252,000 

ขาดทนุจากการรือ้ถอนสาขา - 209,129 - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,983,183 3,758,596 2,200,600 

รายได้ดอกเบีย้ (3,284,751) (2,249,515) (3,841,398) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 221,057 230,787 241,396 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น

ดาํเนินงาน 366,721,799 240,666,314 193,271,152 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,113,762 (2,927,297) (3,282,235) 

สินค้าคงเหลือ (8,060,178) (9,370,295) (3,704,015) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,158,838 (4,363,054) 2,453,506 

เงินประกนัการเชา่ (1,585,156) (3,910,778) (6,566,626) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 699,412 

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 5,840,764 10,876,842 (4,112,579) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 8,450,933 5,729,246 (7,974,889) 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 7,459,115 1,478,741 (1,395,764) 

เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 381,099,877 238,179,719 169,387,962 

ดอกเบีย้รับ 3,531,600 2,553,020 3,291,043 

จา่ยดอกเบีย้ - - (253,044) 

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

จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (895,899) (1,145,809) (515,821) 

จา่ยภาษีเงินได้ (46,731,633) (29,698,867) (23,833,902) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 337,003,945 209,477,563 148,024,187 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

งบกระแสเงนิสดรวม 
2562 2561 2560 

บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและทีจ่ะถือจนครบกําหนด (720,197,271) (656,204,378) (670,015,000) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและที่จะถือจนครบกําหนด 720,663,668 720,400,000 210,000,000 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนัลดง (เพ่ิมขึน้) 3,280,620 (3,080,620) (200,000) 

เงินสดรับสทุธิจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย - 85,681 - 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (159,596,181) (106,237,261) (151,759,629) 

ซือ้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (1,877,545) (7,600,976) (4,437,180) 

จา่ยเงินลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์ (2,904,572) (20,431,617) (39,336,684) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 170,451 55,426 134,327 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (160,460,830) (73,013,745) (655,614,166) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินลดลง (158,420) (246,956) (425,821) 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - (66,312,098) 

จา่ยเงินปันผล (154,942,665) (122,306,819) (5,435,153) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (155,101,085) (122,553,775) (72,173,072) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (52,943) - - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 21,389,087 13,910,043 (579,763,051) 

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 83,934,252 62,545,165 48,635,122 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ    

รายการที่มิใชเ่งินสด    

โอนสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนไปบญัชีเงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์ - - (152,500) 

โอนเงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้ทรัพย์สินไปบญัชีอาคารและอปุกรณ์ 15,100,080 7,866,109 38,205,934 

โอนเงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้ทรัพย์สินไปบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 32,000 - 6,797,250 

เจ้าหนีค้า่ก่อสร้างและซือ้อปุกรณ์เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (15,693,803) 12,184,847 (108,122) 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 712,304 349,760 - 

เงินปันผลค้างจา่ยเพ่ิมขึน้ 25,524 37,024 3,637 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญั 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2562 2561 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
  

 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 4.40 4.49 6.63 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 4.03 4.11 6.27 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 104.20 79.56 107.81 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 4 5 3 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 11.68 9.93 10.61 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 31 37 34 

      

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร      

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 64.68 66.83 66.25 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 24.34 20.47 21.41 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 19.67 16.74 17.53 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 23.76 15.61 14.81 

      

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 20.64 13.83 12.79 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 43.01 31.31 35.82 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.04 0.82 0.72 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ถาวร เทา่ 2.17 1.85 2.01 

      

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.16 0.15 0.11 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 99.60 104.90 94.70 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

   

 

14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

 

14.1 เหตุการณ์สาํคัญที่เกิดขึน้ในปี 2562 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการเพ่ิมจํานวน Pop-up Store มากขึน้ 

เพ่ือตอบสนองกบัสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชะลอการลงทนุการจดัตัง้สาขาและได้มุง่เน้นการจดัตัง้ Pop-up 

Store มากยิง่ขึน้ เน่ืองจาก Pop-up Store ใช้เงินลงทนุท่ีน้อยกวา่และมีความเสีย่งท่ีน้อยกวา่เมื่อเทียบกบัการจดัตัง้สาขาใหม ่

ประกอบกบัการจดัตัง้ Pop-up Store สร้างความยดืหยุน่ให้กบับริษัทในการทดลองตลาดในพืน้ท่ีตา่ง ๆ อาทิเช่นห้างสรรพสนิค้าใน

เมืองรองตา่ง ๆ หรือในอาคารสาํนกังานท่ีไมไ่ด้มีการตัง้สาขาหลกัไว้ โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้ Pop-up Store ใน

ทัง้หมด 25 สถานท่ี และสร้างรายได้จาก Pop-up Store และงาน Catering รวมทัง้หมด 35.60 ล้านบาท โดยการจดัตัง้ Pop-up 

Store มีจํานวน 2 รูปแบบ ซึง่รูปแบบแรกจะเป็นร้านค้าท่ีมีโต๊ะและพืน้ท่ีให้นัง่ รวมทัง้มีเมนสูนิค้าคล้ายกบัเมนใูนร้านขนมอาฟเตอร์ 

ย ู และรูปแบบท่ีสองจะเป็นบธูขนาดเลก็ท่ีเน้นตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีคนหนาแนน่และเมนสูนิค้าท่ีขายจะเป็นเมนท่ีูเป็นหมวดซือ้กลบับ้าน

เป็นหลกั 

สรุปผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัทฯ ในปี 2562 

จากการทําวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ทางบริษัทฯ พฒันาทัง้ผลติภณัฑ์ท่ีขายในร้านขนมหวานและผลติภณัฑ์หมวดซือ้กลบั

บ้าน ตา่งๆ รวมทัง้การเร่ิมขายแปง้แพนเค้กและกระเช้าปีใหมเ่พ่ือให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ร่วมกบัอาฟเตอร์ ย ู โดยในปี 2562 

บริษัทฯ ได้มีการออกคากิโกริจํานวน 4 รสชาติใหม ่และ 2 รสตามฤดกูาล โทสต์ไก่บอนชอน โทสต์ไขเ่ค็ม ซอฟท์คกุกี ้และเคร่ืองดืม่

ใหมจํ่านวน 3 ชนิด นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ออกผลติภณัฑ์ใหมใ่นหมวดซือ้กลบับ้าน ได้แก่ ซูเฟลชี่สเค้ก เอแคลร์ ทอฟฟ่ีเค้ก ขนม

ไหว้พระจนัทร์ ขนมปังรสสตรอว์เบอร์รี ขนมปังคาโบนาร่า นกัเก็ตไขเ่ค็ม และแปง้แพนเค้ก 

14.2 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

 

สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

2562 2561 เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย      

รายได้จากร้านขนมหวาน  1,111.13 92.19 832.23 94.49 33.51 

รายได้จากการขายสนิค้าและวตัถดุิบ 46.68 3.87 24.84 2.82 87.92 

รายได้จากการขายและการจดังานนอกสถานท่ี 35.60 2.96 14.02 1.59 153.92 

รายได้จากแฟรนไชส์ 0.90 0.07 - - 100.00 

รายได้จากการขายรวม 1,194.31 99.09 871.09 98.90 37.11 

รายได้อื่น 10.94 0.91 9.64 1.10 13.49 

รวม 1,205.25 100.0 880.73 100.0 36.85 
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Key Drivers 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 

จํานวนสาขาท่ีเปิดดาํเนินการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 38 32 18.75% 

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG)  8.91% (5.03%) 13.94% 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเทา่กบั 1,194.31 ล้านบาท ซึง่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 323.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.11 จากปี 

2561 เน่ืองจากรายได้จากการขายจากทุกไตรมาสภายในปี 2562 เพ่ิมขึน้จากไตรมาสเดียวกันของ ปี 2561 ตามลําดบั โดยมี

สาเหตหุลกัดงันี ้

- รายได้จากร้านขนมหวานในปี 2562 เพ่ิมขึน้ 278.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.51 จากปี 2561 เน่ืองจากการเปิด

สาขาใหมแ่ละการเพ่ิมขึน้ของการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม 

- รายได้จากการขายสินค้าและวตัถุดิบในปี 2562 เพ่ิมขึน้ 21.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.92 จากปี 2561 จาก

ยอดขายจากการรับจ้างผลติท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วงต้นปี 2562 

- รายได้จากการขายและการจดังานนอกสถานท่ีในปี 2562 เพ่ิมขึน้ 21.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 153.92 เน่ืองจาก

ทางบริษัทฯ มีทีมในการจดังานนอกสถานท่ีเพ่ิมขึน้ 

กาํไรขัน้ต้นและอัตรากาํไรขัน้ต้น 

ต้นทนุขาย ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุิบ บรรจุภณัฑ์ อปุกรณ์ต่าง ๆ เงินเดือนและค่าแรงพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 

โดยต้นทนุขายหลกัของบริษัทฯ คือ ต้นทนุวตัถดุิบ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นเทา่กบั 772.54 ล้านบาท ซึง่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 190.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.71 จากปี 2561 การ

เพ่ิมขึน้ดงักลา่วเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของกําไรขัน้ต้นในทกุไตรมาสภายในปี 2562 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็น

ผลมาจากสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ 6 สาขาในปี 2562 ประกอบกบัการออกสนิค้าซือ้กลบับ้าน เมนใูหม ่และเมนตูามฤดกูาลอยา่งตอ่เน่ืองใน

ปี 2562 

อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 64.68 ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.15 จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของสดัสว่น

สนิค้าซือ้กลบับ้านและการรับจ้างผลติสนิค้า ซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีตํ่ากวา่สนิค้าปรุงสดท่ีขายในสาขา  

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจําหนา่ยประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายพนกังานประจําสาขา คา่เชา่สถานท่ีของร้านขนมหวาน คา่เช่าอปุกรณ์ 

คา่สาธารณปูโภค และคา่ใช้จ่ายในการขายอ่ืน ๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการตลาดและการสง่เสริมการขาย และคา่เสือ่มราคาของ

สนิทรัพย์ในสาขา 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจําหนา่ย เทา่กบั 328.58 ล้านบาท ซึง่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 57.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 

21.24 จากปี 2561 เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมขึน้จากจํานวนสาขาท่ีเปิดใหม ่6 สาขาในปี 2562 

คา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจําหนา่ยตอ่รายได้รวมในปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 27.26 ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.51 จากปี 2561 

เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากร้านขนมหวานอยา่งมีนยัสาํคญัในทกุไตรมาสของปี 2562 ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่

สาขาเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร หลกัๆ ประกอบด้วยเงินเดือนและคา่แรงพนกังานในสาํนกังานใหญ่ คา่สาธารณปูโภค และคา่เสือ่มราคา

ของอาคารสาํนกังาน โรงงาน และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในสาํนกังานใหญ่  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 161.54 ล้านบาท ซึง่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 21.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.05 จากปี 

2561 เป็นผลมาจากคา่ใช้จา่ยในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้ในทกุไตรมาสภายในปี 2562 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยพนกังานสาํนกังานใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่รายได้รวมในปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 13.40 ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.54 จากปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มี

การควบคมุคา่ใช้จ่ายในสว่นกลางท่ีดีขึน้  

กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเทา่กบั 237.08 ล้านบาท ซึง่ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 89.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.82 จากปี 2561 

เน่ืองจากการบริหารจดัการท่ีดีขึน้และผลจากการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) จากการดาํเนินการ 38 สาขา 

อตัรากําไรสทุธิในปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 19.67 ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.93 จากปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายท่ี

เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อยเน่ืองจากการควบคมุคา่ใช้จา่ยท่ีดีขึน้ 

14.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมมลูคา่ 1,200.23 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 102.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.37 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยการเพ่ิมขึน้หลกัๆ มาจาก ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่เพ่ิมขึน้ 92.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.33 

เน่ืองจากการขยายโรงงานและการเพ่ิมจํานวนสาขา 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมมลูค่า 161.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 21.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.19 จาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 โดยเป็นผลมาจากการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนท่ีเพ่ิมขึน้ 12.90 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากรายได้คา่ธรรมเนียมแฟรน

ไชส์ท่ีได้มีการรับลว่งหน้า (รายได้รับลว่งหน้านีจ้ะถกูรับรู้เป็นรายได้จริงตลอดระยะเวลา 5 ปี) และการเพ่ิมขึน้ของการตัง้สํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและประมาณการหนีส้ิน้ในการรือ้ถอน 

(หมายเหต ุ: รายไดค่้าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่ได้มีการรับล่วงหนา้ ถูกจดัประเภทเป็นทัง้หนีสิ้นไม่หมุนเวียน และหนีสิ้นหมุนเวียน 

ในส่วนของรายไดที้ถู่กจดัประเภทเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนคือรายการทีจ่ะรบัรู้เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมลูคา่ 1,038.59 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 81.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.51 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของกําไรสะสม  
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14..4 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 337.00 209.48 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (160.46) (73.01) 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (155.10) (122.55) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (0.05) - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 21.39 13.92 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 62.55 48.63 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 83.94 62.55 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 337.00 ล้านบาท และ 209.48 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เพ่ิมขึน้ 127.52 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้จาก เงินสดรับจากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้ 142.92 ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้

ของเงินทนุหมนุเวียนอ่ืนๆ 1.63 ล้านบาท หกัลบด้วยเงินสดจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้จากภาษีเงินได้ 17.03 ล้านบาท  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสาํหรับปี 2562 และ 2561 เทา่กบั 160.46 ล้านบาท และ 73.01 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเงิน

สดสว่นใหญ่ใช้ไปสาํหรับซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและท่ีจะถือจนครบกําหนด การก่อสร้างอาคารโรงงานหลงัใหม่ และการ

ก่อสร้างและซือ้อปุกรณ์สาํหรับสาขา  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2562 และ 2561 เท่ากบั 155.10 ล้านบาท และ 122.55 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

หลกัมาจากเงินสดจ่ายสาํหรับเงินปันผล  

14.5 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ยงัคงมีสภาพคลอ่งสงูท่ี 4.40 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แม้ว่าจะปรับลดลงเล็กน้อยจาก 4.49 เท่า ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 เน่ืองจากลกูค้าท่ีใช้บริการท่ีสาขาของบริษัทฯ สว่นมากจะชําระค่าสินค้าเป็นเงินสด สําหรับระยะเวลาขายสินค้า

เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงจาก 37 วนั ในปี 2561 เป็น 31 วนัในปี 2562 เน่ืองจากยอดขายสินค้าซือ้กลบับ้านท่ีเพ่ิมขึน้มาก และ

สนิค้าออกใหมใ่นกลุม่นีท่ี้ขายในปี 2562 มีอายสุนิค้าเฉลีย่สัน้กวา่สนิค้าในกลุม่เดียวกนัท่ีขายในปี 2561 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.15 โดยลดลงจากร้อยละ 66.83 เป็นร้อยละ 64.68 ซึ่งเป็นผลมาจากการ

เพ่ิมขึน้ของสดัสว่นสนิค้าซือ้กลบับ้านและการรับจ้างผลติสนิค้า ซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีตํ่ากวา่สินค้าปรุงสดท่ีขายในสาขา อย่างไร
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ก็ตาม บริษัทฯ มีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน อตัรากําไรสทุธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของ

ยอดขายในปี 2562 และการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 13.83 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 20.64 ในปี 2562 ในขณะท่ีอตัรา

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 31.31 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 43.01 ในปี 2562 เน่ืองจากกําไรสทุธิท่ีเพ่ิมสงูขึน้

ในสดัสว่นท่ีมากกวา่การเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์และสนิทรัพย์ถาวร 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ี 0.16 เท่า ซึ่งใม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 มากนกั 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไมม่ีเงินกู้จากสถาบนัการเงิน และยงัคงมีเงินสดเหลอืจากการ IPO  

ทิศทางธุรกิจในปี 2563 

ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ยงัคงมีแผนการขยายสาขาในเมืองหลกัควบคูไ่ปกบัการขายในลกัษณะของ Pop-up Store เพ่ือเพ่ิมความ

ตระหนกัและขยายการเข้าถึงของ Brand ให้มากยิ่งขึน้ และบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดตวัแอปพลเิคชัน่ท่ีทางบริษัทฯ ได้พฒันาขึน้เพ่ือ

ยกระดบัประสบการณ์ท่ีลกูค้าจะได้รับจากการใช้บริการท่ีอาฟเตอร์ ย ูโดยแอปพลเิคชัน่จะนําเสนอ Loyalty Program รูปแบบใหม่

ให้กบักลุม่ลกูค้าเดิมของบริษัทฯ  ซึ่งแอปพลิเคชั่นนีจ้ะสามารถใช้ในการเก็บสะสมแต้ม รับข่าวสารและโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ และ

แลกรับของรางวัล นอกจากนี ้ยงัสามารถช่วยเพ่ิมความรวดเร็วของการบริการในสาขา โดยลกูค้าจะสามารถสัง่ขนมผ่านตัว

แอปพลเิคชัน่ ทําให้สามารถลดเวลาในการรอคิวและชําระเงินลง 

ในสว่นของธุรกิจแฟรนไชส์ในตา่งประเทศนัน้ จากเหตกุารณ์การชมุนมุอย่างต่อเน่ืองท่ีฮ่องกง ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจําเป็น

ในการเลื่อนการเปิดสาขาไปชัว่คราวจากท่ีวางแผนในการเปิดดําเนินการในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ไปเป็นช่วงไตรมาสท่ี 2 

หรือ 3 ในปี 2563  
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 
   

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล

ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทํา

ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

 

 ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายแมท่พั ต. สวุรรณ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 

2. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ กรรมการและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ 

 

    ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน   
     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

     

 

64 - ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัดีทรอยซ์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัดี

ทรอยซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

• Directors Certification Program 

(DCP) 

• Audit Committee Program (ACP) 

• Monitoring Fraud Management 

(MFM) 

• Monitoring Fraud Management 

(MFM) 

• Monitoring of the Quality of 

Financial Reporting (MFR) 

• Monitoring the Internal Audit 

562,500 หุ้น 

หรือ 0.07% 

 

-ไมมี่- 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2560 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู 

 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2559 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม  

(ธุรกิจพลงังาน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อิมแพค โซลา่ร์  

(ธุรกิจพลงังานทดแทน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  

(ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้อปปิง้  

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีว ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบ ี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทลัทีวีเทรดดิง้ 

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

Function (MIA) 

 

• Monitoring the System of 

Internal Control & Risk 

Management (MIR) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสด ีดิจิทลัทวี ี 

เทรดดิง้ (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอส-วนั (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. แซท เทรดดิง้ (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป  (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. อิมเมจ พบัลิชช่ิง (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซ่ี (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิง้ 

(ธุรกิจสื่อ) 

2558 กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวนัทีวีเทรดดิง้  

(ธุรกิจสื่อ) 

2547 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

(ธุรกิจโทรคมนาคม) 
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ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2..นายวิวฒัน์ กนกวฒันาวรรณ/2 
  

รองประธานกรรมการ / 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน   
     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  26 เมษายน 2561 

 

 

65 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคนตัก๊กี ้ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

1,875,000 

หุ้น หรือ 

0.23% 

 

- บิดาของนางสาวกลุพชัร์ 

กนกวฒันาวรรณ และนาย

มิลล์ กนกวฒันาวรรณ 

- น้าของนายแมท่พั ต.

สวุรรณ 

2558 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2522 – 2561 กรรมการ และประธานบริหาร บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. โอคินอส (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น (ธุรกิจให้

เชา่ที่ดิน) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให้เช่า

ที่ดิน) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร) 

อดีต – 2560 กรรมการ บจ. อตุสาหกรรมอาหารกนกธร 

(ธุรกิจอาหาร) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

3. นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
  

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน   
     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  26 เมษายน 2561 

 

61 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร

Director Accreditation Program 

(DAP) 

 

562,500 หุ้น 

หรือ 0.07% 

 

-ไมมี่- 2558 – ปัจจบุนั 

 

2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

 

กิจการอ่ืน   

2557 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 

2536 – 2557 

 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ. แพ็คฟูด้ (ธุรกิจอาหารทะเล

และอาหารแชแ่ข็ง) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

4. ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ  
     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  27 เมษายน 2560 

 

  

63 - ปริญญาเอก การจดัการระหวา่งประเทศ

มหาวิทยาลยัวอลเดน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั

ซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีและการจดัการ 

วิทยาลยัแอคเคิร์ด – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Directors Certification Program 

(DCP) 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 The Role of Chairman Program 

(RCP) 

 Understanding the Fundamental 

of Financial Statement (UFS) 

562,500 หุ้น 

หรือ 0.07% 

 

-ไมมี่- 

 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ   

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์

ชัน่ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  

(ธุรกิจการเงิน) 

2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  

(ธุรกิจบริการ) 

2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล 

(ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ท

เนอร์ (ธุรกิจการเงิน) 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป (ธุรกิจ

อาหารทะเลและอาหารแชแ่ข็ง) 

2544 – 2558 คณะอนกุรรมการบริหารและ

คณะอนกุรรมการสํานกังานหกั

บญัชี 

คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร

ลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย  

2540 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารในคณะกรรมการ

สายงานเศรษฐกิจ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2548 – 2558  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 

(ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

5. นายแมท่พั ต.สวุรรณ/2 

 

กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  

     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  26 เมษายน 2561 

 

 

46 - ปริญญาโท ออกแบบผลิตภณัฑ์ Pratt 

Institute ประเทศสหรัฐอมเริกา 

- ปริญญาตรี ออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายใน School of Visual Arts ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลยัเซนต์

โทมสั อควินาส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

239,793,750 

หุ้น หรือ 

29.40% 

 

- หลานของนายววิฒัน์ กนก

วฒันาวรรณ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 

After You Hong Kong Limited 

บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

กิจการอ่ืน   

2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พรีมา พบัลิชช่ิง  

(ธุรกิจสิ่งพิมพ์) 

6. นางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ/2 

 

กรรมการ / รองกรรมการ

ผู้จดัการ  

     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

 

38 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหลกัสตูร

นานาชาติ เอกการตลาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 

259,669,759 

หุ้น หรือ 

31.84% 

 

- บตุรของนายวิวฒัน์ กนก

วฒันาวรรณ 

- พ่ีสาวนายมิลล์ กนก

วฒันาวรรณ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการ

ผู้จดัการ 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2558 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม 

After You Hong Kong Limited 

บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

กิจการอ่ืน   

2553 – 2562 กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ลกูหลานเจริญ  

(ธุรกิจอาหาร) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้นใน

บริษัทฯ/1 (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

7. นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ/2 

 

กรรมการ / ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จดัการ  

     

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ลา่สดุ :  29 เมษายน 2562 

 

33 

 

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์หลกัสตูรนานาชาต ิ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

14,982,187 

หุ้น หรือ 

1.83% 

 

- บตุรของนายวิวฒัน์ กนก

วฒันาวรรณ 

- น้องชายนางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

2559 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

After You Hong Kong Limited 

กิจการอ่ืน   

2555 – 2559 ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

(ธุรกิจการเงิน) 

8. นายทรงพล ทศันาเสถียรกิจ 
  

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

44 - ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย 

320,087 หุ้น 

หรือ 0.04% 

 

-ไมมี่- 2553 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

   

   

9. นางสาวอไุรวรรณ สมานวงศ์ 
  

ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

41 - ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและ

โภชนาการ-พฒันาผลิตภณัฑ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

330,087 หุ้น 

หรือ 0.04% 

 

-ไมมี่- 2550 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

10. นางสาวชไมพร  

ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

 

  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California 

State Polytechnic University Pomona 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

320,187 หุ้น 

หรือ 0.04% 

 

-ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. อาฟเตอร์ ย ู

กิจการอ่ืน   

2550 – 2556 Chief  Accountant บจ. บํารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่

แนล (ธุรกิจโรงพยาบาล) 

 

หมายเหต:ุ  /1 ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัที่ 11 มีนาคม 2563 
/2 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

นายปรีย์มน  

ป่ินสกลุ 

นายวิวฒัน์ 

กนกวฒันาวรรณ 

นายพิเชษฐ  

ภีมะโยธิน 

ดร. ธรรมนญู 

อานนัโทไทย 

นายแมท่พั  

ต.สวุรรณ 

นางสาวกลุพชัร์  

กนกวฒันาวรรณ 

นายมิลล์  

กนกวฒันาวรรณ 

นายทรงพล 

ทศันาเสถียรกิจ 

นางสาวอไุรวรรณ 

สมานวงศ์ 

นางสาวชไมพร  

ตัง้กิตติสวุรรณ์ 

บริษัทฯ 

1. บมจ. อาฟเตอร์ ย ู C,ID,AC VC,D ID,CAC ID,AC D,MD D,M D,M M M M 

บริษัทยอ่ย           

2. บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม     D D D    

3. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007     D D     

4. After You Hong Kong Limited     D D D    

บริษัทที่เก่ียวข้อง           

5.  บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ท

เนอร์ 

   D       

6. บจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์    D       

7. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน    D,AC       

8. บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล    D,AC       

9. บมจ. หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่  

พาร์ทเนอร์ 

   D       

10. บมจ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป    ID,AC       

11. สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    D       

12. บจ. พรีมา่ พบัลิชช่ิง     D      

หมายเหต:ุ C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ,  ID-กรรมการอิสระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC-กรรมการตรวจสอบ, MD-กรรมการผู้จดัการ, M-ผู้บริหาร  
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

 

  

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

บริษัทย่อย 
กรรมการ 

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ 

1. บจ. ออร่ัม แอนด์ ออร่ัม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

2. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม - 

3. After You Hong Kong Limited กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

  

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและทีมงานของบริษัทฯ  

ช่ือ-นามสกุล / ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

1. นาย จมุพฏ  ไพรรัตนากร /  

หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

 

40 - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผลงานทางวิชาการ (งานแตง่ เรียบเรียง แปล 

วิจยั บทความ) 

• ร่วมปรับปรุง หนงัสือ การสอบบญัชี และ

การตรวจสอบภายในขัน้สงู (32444) ของ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2558 – ปัจจบุนั คณะทํางานจดัทาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ยอ่มมาถือปฏิบตั ิ

สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

2554 ถึง ปัจจบุนั หุ้นสว่น ฝ่ายสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

2554 – 2558 อนกุรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

2548 – 2553 ผู้จดัการด้านสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

2544 – 2548 ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีอาวโุส บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

2. นางสาวพชัราภรณ์ 

แขดสนัเทียะ / หวัหน้างาน 

28 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

2558 - ปัจจบุนั พนกังาน บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

3. นางสาวชนนิกานต์ ปัญจา

ภิรมย์ / หวัหน้างาน 

25 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

 

2560 - ปัจจบุนั พนกังาน บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
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บริษัท อาฟเตอร์ ยู จาํกัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 

  

  

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาฟเตอร์ ย ู จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัติามข้อกําหนด

และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายปรีย์มน ป่ินสกลุ  กรรมการตรวจสอบ 

3) ดร. ธรรมนญู อานนัโทไทย กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจนัทนี ตนัตสรุฤกษ์ ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งครบถ้วน และเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีวาระการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้า

ร่วมด้วย 1 ครัง้ สาํหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้อ่ืนๆ เป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบ

ภายในตามความเหมาะสม 

 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ 

ร่วมกบัผู้บริหารและผู้สอบบญัชี รวมถงึสอบทานประเด็นเก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั การเปลีย่นแปลงในรอบปีท่ีผา่น

มา ผลกระทบในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายการท่ีไมใ่ช่รายการปกติท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี และ

มีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 

2. การสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพ่ือประเมิน

ความเพียงพอ เหมาะสม และประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบ

การควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน และไมพ่บประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัอาจจะกระทบตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

3. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเป็น

อิสระ ของบริษัท ดี ไอ เอ ออดทิ จํากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ

ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2562 

4. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั หรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผล รวมถงึสอบ

ทานวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. การพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาจาก

ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)  บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทในเครือ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ดงันี ้ให้ทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ 

   (1) นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ / หรือ 

   (2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 และ / หรือ 

   (3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313   

6. การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัดแูลให้บริษัทดําเนินกิจการตา่งๆ 

อยา่งถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถงึการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น

วา่ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายดงักลา่วโดยไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

7. สอบทานการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ให้มคีวามเช่ือมโยง

กบัระบบการควบคมุภายในเพ่ือจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้บริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจยัความเสีย่ง แนว

ทางการบริหารความเสีย่ง รวมถงึความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ง ซึง่ผลการสอบทานพบวา่ การดําเนินการบริหาร

ความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

8. การรายงานเก่ียวกบัประเด็นท่ีเป็นข้อสงสยั คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท หากพบ

หรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัท โดยในรอบปีท่ีผา่นมาไมม่เีหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใดท่ีเป็นข้อบง่ชีว้า่มเีหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 โดยสรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้

ความสามารถตดิตามการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ และมีความเห็นวา่บริษัทฯ และ

บริษัทในเครือ ได้รายงานทางการเงินในสาระสาํคญัอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ และจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มี

การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ และในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ รวมทัง้มกีารปฏิบตัติาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจอยา่งครบถ้วน มีการบริหารความเสีย่งท่ีเพียงพอและมีการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี มีผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิเหมาะสม ท่ีช่วยให้การสอบบญัชีและระบบการ

ควบคมุภายในมปีระสทิธิภาพและมีประสทิธิผล 

 

                                                                                                             

                                                                                                                      นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 

                                                                                                                ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หน้า 100 
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